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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Comencem la sessió
plenària corresponent al dia d’avui que, com sempre aquesta
legislatura, comença amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1428/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antonio Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a les actuacions en defensa del patrimoni històric de
les Illes Balears  espoliat que ha pres l'Hble. Conseller
d'Educació i Cultura.

La primera d’elles és la 1428, relativa a quines actuacions en
defensa del patrimoni històric de les Illes Balears espoliat ha
pres l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura. Formula la pregunta
el diputat Sr. Antonio Llamas Márquez, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Considero la pregunta formulada en
sus propios términos.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Llamas, jo tenc la impressió que, aquesta pregunta,
ja la vaig respondre al plenari del passat 12 de març. Aleshores
el Sr. Llamas va invocar l’article 2 de la nostra llei de patrimoni;
avui invoca l’article 91, i jo aleshores li vaig dir i ara li repetesc
que les competències en gestió de patrimoni, les competències
plenes en gestió de patrimoni, corresponen als consells insulars
d’ençà de dia 1 de gener de l’any 1995. Es tracta, per tant, de
deixar-los exercir les seves competències, segons el meu parer.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente le formulé una
pregunta similar en el pasado pleno del día 12 de marzo y, sin
embargo, su contestación fue exactamente esta, la de referirme
al articulo 91 de la Ley de patrimonio, que fue lo que hice; en
aquel momento no tuve la posibilidad de réplica y en este
momento sí y, claro, yendo al artículo 91 de la Ley de
patrimonio pues nos encontramos con 8 apartados que usted
evidentemente desconoce o no quiere aplicar, ya que ni
siquiera se encuentran reflejados dentro de los presupuestos
de su conselleria. Pero nos referimos exactamente,
especialmente, al apartado octavo, en el cual se especifica como
competencia administrativa del Govern las relaciones y la
colaboración con la administración del Estado y otros entes
públicos para la ejecución de actuaciones de defensa del
patrimonio histórico como competencia del Govern.

Hemos de pensar, efectivamente, que los hechos ocurridos
no han supuesto ni para usted, ni para el PSM, ni para este
gobierno de izquierdas tan preocupado por nuestro patrimonio,
pues la necesidad de tomar medidas de protección con respecto
al espolio y a la exportación del patrimonio y los hallazgos
encontrados en el castell de Santueri. Está claro que no ha
supuesto ningún peligro lo suficientemente grave que les
hiciera a ustedes moverse de sus sillones, ni a usted ni a los
responsables del consell insular, teniendo constatación clara,
a partir del apartado octavo del artículo 91, de que usted tiene
responsabilidades clarísimas en la protección del patrimonio
histórico.

Creo que después de la carta del Sr. Spillmann a los medios
de comunicación es cuando realmente ustedes se han puesto
algo nerviosos porque les ha afectado personalmente. La
verdad es que su pasividad, la pasividad de este gobierno en
cuestión de patrimonio es indignante y demuestra claramente
la poca preocupación y el poco interés por el tema. Por cierto,
¿ha reunido usted a la Junta Interinsular de Patrimonio
Histórico, cuyo presidente es usted y cuyo objetivo, que
aparece en la Ley de patrimonio y de acuerdo con el artículo 95,
es la protección del patrimonio y la coordinación entre consells
insulares y Govern? ¿La va usted a reunir?, ¿va usted a
convocar esta junta para tomar medidas respecto a la
protección de nuestro patrimonio? ¿No le preocupan a usted
que estos hechos queden impunes? ¿No le preocupa que se
recupere parte del patrimonio que ha salido de nuestro... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. El seu temps està exhaurit. Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé, jo a l’anterior resposta de dia 12
de març li vaig dir que a l’article 91 apareixia la relació de les
responsabilitats que continuava tenint el Govern de les Illes
Balears i també li vaig dir una cosa, i és que les competències
eren plenes dels consells i, en el cas que el Govern hagués
d’intervenir se suposava que era a iniciativa dels consells. 

Evidentment jo crec que el consell ha assumit en plenari i
per unanimitat, si no estic mal informat, anar fent el seu camí
sobre aquest tema, i a mi el que em sembla és que vostè, Sr.
Llamas, a més de la intenció d’implicar el Govern i a mi
particularment en aquesta qüestió, el que té és una concepció
que és la concepció que té el PP a nivell d’estat, molt jacobina,
que el govern de l’Estat està per damunt el govern de les
comunitats autònomes i el Govern de les Illes Balears, per
trasllat, està per damunt els consells insulars, que han de ser
permanentment tutelats. No és el meu model i jo crec plenament
en la competència dels consells insulars en governar sobre les
seves competències i, evidentment, així he actuat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.2) Pregunta RGE núm. 1429/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antonio Llamas i Márquez, del Grup Parlame ntari Popular,
relativa a l'opinió respecte de les manifestacions del Sr.
Rupert Spillmann que asseguraven que les autoritats locals
coneixien la seva feina i el trasllat de les peces, ja que afecten
el conseller d'Educació i Cultura.

Passam a la següent pregunta, que és la número 2, 1429 de
registre, relativa a quina és l’opinió respecte de les
manifestacions del Sr. Rupert Spillmann assegurant que les
autoritats locals coneixen la seva feina i el trasllat de les peces,
que l’afecten a vostè personalment. La formula l’Hble. Diputat
Sr. Antonio Llamas Márquez, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La pregunta igualmente la doy por
formulada en sus propios términos. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bé, a la carta del Sr. Spillmann feta pública a la premsa
mallorquina no s’hi diu explícitament que les autoritats
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polítiques estaven assabentades del fet que ell treia de
Mallorca les peces que havia trobat a Santueri. En parlar
d’autoritats ho fa de manera imprecisa i indeterminada i mai en
referència a una comunicació directa amb elles. Això queda molt
clar amb la lectura de la carta.

En qualsevol cas ja sé que vol que li respongui, a vost è ,  i
per tant m’ajustaré al tema que vostè desitja que jo afronti. Idò
bé, li diré amb tota claredat i contundència que jo el temps que
vaig ser president de la Comissió de Patrimoni Històric del
Consell de Mallorca mai no vaig tenir coneixement de la
possible sortida de l’illa de peces de Santueri i, en el cas que el
Sr. Spillmann s’ho pensàs, estava del tot equivocat. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo que está muy claro, Sr. Conseller,
es que usted no se enteraba ni en aquella época ni en la actual
de cuáles son sus verdaderas responsabilidades. Sus
declaraciones en prensa son una verdadera dejación de
responsabilidades de lo que fue su mandato cuando pasó por
el consell insular y, efectivamente, hoy que pongo de
manifiesto cuáles siguen siendo las responsabilidades de este
govern, usted me contesta con una evasiva pretendiendo que
la intención..., con una evasiva con respecto a la comparación
con el Gobierno central de alguna manera parece indicar que el
Govern es centralista con respecto a las competencias del
consell y, sin embargo, las competencias, le vuelvo a repetir,
por nuestra ley de patrimonio están compartidas. 

Usted no puede atacar mi intención de implicar al Govern
como si fuera un pecado. Es que el Govern está implicado. Yo
no tengo la intención, la intención la están poniendo los
documentos legales y la Ley de patrimonio, a la cual me he
estado refiriendo constantemente. La pregunta del millón sería:
¿Qué hubiera pasado, cuál habría sido la reacción de su partido,
del PSM, responsable constantemente en todos los temas de
patrimonio y de esta cámara en el caso de que hubiera sido un
gobierno del Partido Popular al que le hubieran sucedido estos
hechos y hubiera permanecido inoperativo, paralizado, de
encefalograma plano, prácticamente, ante unos hechos que se
han considerado por la prensa, por los medios, que se han
sacado en el consell y en la cámara, y cuya reacción y la su
partido ha sido constantemente, una, la de ocultar? El pacto de
silencio se rompió, desde luego, con la carta del Sr. Spillmann,
pero hasta entonces y hasta el día 19 de febrero, que salió en la
prensa, se habían ocultado los hechos, y al día de hoy se nos
están alargando las soluciones, alargando las soluciones con
tejemanejes de comisiones de investigación administrativa que
efectivamente no nos van a dar más datos que los de cuatro
papeles, si realmente se llegan a encontrar. 

O al día de hoy, con otra pasada de largo, con otra
chicuelina, con el último pleno y todas las iniciativas, además,
todas las iniciativas hasta este momento respecto a este tema
han sido del Partido Popular. Ustedes se han empezado a
mover desde que el Partido Popular ha sentido la necesidad de
que se aclarara el tema, de que se pusieran sobre la mesa qué
problemas habían... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. El seu temps està exhaurit. Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, és evident que el Sr. Llamas és absolutament incapaç
d’entendre el repartiment competencial vigent a les Illes Balears
entre govern i consells insulars. Estaria bé que li ho explicassin.
I les competències transferides als consells insulars per part del
Govern són plenes, i la Junta Interinsular de Patrimoni té unes
funcions fonamentalment de coordinació; repassi el seu decret
de creació.

I respecte al meu mandat en el Consell de Mallorca del 95 al
99 li he de dir que n’estic molt orgullós, d’allò que vàrem fer.
Per començar vàrem crear un servei de patrimoni amb recursos
humans qualificats: arqueòlegs, arquitectes, cosa que no havia
estat transferida pel Partit Popular quan va transferir el Servei
de Patrimoni el 95, el va transferir a quadre, i durant aquells
quatre anys vàrem dur a terme una gran quantitat d’actuacions,
probablement una quantitat d’actuacions que sobrepassava la
capacitat dels propis recursos humans tècnics del propi consell,
de la seva comissió de patrimoni, per tal de dur-los a terme
plenament.

I, evidentment, el tema de les meves declaracions en premsa
jo crec que no les va llegir vostè bé. Jo vaig actuar com a
president de la Comissió de Patrimoni autoritzant unes
peticions d’excavacions arqueològiques, i evidentment, com
supòs que no fa el batle de Palma, no anava darrere cada
jaciment a veure si cada dia els que havien aconseguit el permís
estaven fent allò que se’ls havia autoritzat que fessin. Supòs
que tampoc no ho fa el batle de Palma amb no sé quantes
d‘obres que es deuen fer a la ciutat.

Per tant, Sr. Llamas, jo entenc que aquest és el seu tema,
però la veritat... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El seu temps està exhaurit.
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I.3) Pregunta RGE núm. 1430/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obres d'emergència als torrents.

La tercera pregunta és la 1430, relativa a obres d’emergència
als torrents, que formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ara en
ve una competències i queda formulada en els mateixos termes
en què està plantejada en aquest ple. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és evident que en aquest
moment no es fa necessari fer cap obra d’emergència per part
de la Conselleria de Medi Ambient. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, l’única
resposta que no m’esperava avui matí, Sra. Consellera, és que
no fa falta cap obra d’emergència als torrents. Sra. Consellera,
vostè no trepitja aquesta terra. En aquest moment hi ha set o
vuit torrents a Mallorca en els quals s’han romput distints dics
i llits d’aquests torrents que, si torna a ploure com plou que,
per poc que plou tornen a córrer, aquesta aigua va directa dins
les finques, i vostè resulta que ve aquí i diu que no pensa
declarar cap obra d’emergència.

Vostè té projectes fets dins la seva conselleria de la passada
legislatura a zones importants, a zones on són capaços de
passar durant tres dies més de 9 i 10 hectòmetres cúbics
d’aigua, i en aquests moments hi ha portells de més de 15
metres que fan que carreteres estiguin tallades tot d’una que
plou, i vostè ve aquí i diu que no pensa fer cap obra
d’emergència.

Miri, no em pens enfadar. Allà vostè i aquest govern.
Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, veig que avui vostè no es
vol enfadar, cosa que jo tampoc no vull fer, però li vull parlar
molt clar, Sr. Font. Miri, el tema dels torrents en aquest moment
i després d’aquestes pluges que hi ha hagut estan en les
condicions que pertoca. El problema que tenen els torrents no
són els torrents, sinó que són les carreteres, i li puc dir un parell
de punts que realment són punts negres, que es desborden
d’una manera, a més, reiterada els torrents; però no és pel
torrent, és per la carretera.

Li puc dir, per exemple, el cas de Bunyola. En aquest
moment hi ha a determinats punts que vostè coneix molt bé,
perquè es veu que sí que recorre molt Mallorca, -jo li diré que
només bàsicament va a Sa Pobla, perquè no crec que hagi
recorregut molts més llocs que Sa Pobla- aleshores sabrà que
per exemple a Bunyola hi ha un punt concret on el consell
insular fa una obra, on a més també en el Torrent Gros s’està
fent una obra, i on bàsicament són obres de carreteres. En
aquest sentit, per tant, Sr. Font, no faci alarmisme del tema de
torrents, perquè han funcionat molt bé en aquestes pluges els
torrents, i li ho repetiré fins que faci falta.

I, en segon lloc, li he de dir a més, Sr. Font, que precisament
a mi el que em preocupa i li hauria de preocupar a vostè és una
cosa. Per exemple és Fornalutx, és Manacor, és per exemple en
aquest cas altres torrents que en aquest moment precisament
qui té les competències és el Ministeri de Medi Ambient, que
encara no ha començat. Què passaria si a Manacor hi hagués
unes pluges com les que hi va haver el 89? Aquí sí que hi ha un
problema vertader, no un petit torrent que allò que fa és
inundar moltes vegades un camps que realment no du
problemes d’unes conseqüències greus. Per tant, si hem de
parlar de torrents, també hem de parlar dels torrents realment
importants i realment perillosos, sobretot per la població. En
aquest sentit, per tant, Sr. Font, hauríem de parlar, com li dic, de
Manacor i hauríem de parlar d’altres, i en aquest cas qui ho ha
de fer és el Ministeri de Medi Ambient. Jo esper que
precisament ho faci aviat perquè no hi pugui haver un problema
quan hi hagi pluges molt més fortes de les que hi hagut fins ara.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.4) Pregunta RGE núm. 1431/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a visita de l'Hble. Sra. Consellera als torrents desbordats.

Passam a la pregunta número 4, 1431, relativa a visita de
l’Hble. Sra. Consellera als torrents desbordats, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, es veu
que la consellera, ella sí, ve nerviosa. Miri, i ja que m’ha donat
peu, a mi em toca controlar les rompudes del terme de Sa Pobla;
a vostè li toca controlar les rompudes de tot Balears, i quan em
toqui a mi controlar les de tot Balears ja em demanarà
explicacions de segons quines qüestions. Ha visitat vostè allà
on s’han romput els torrents, aquests dies?, els ha visitat?, o
els ha visitat després que jo li hagi fet la pregunta, aquest grup,
i estigui a l’ordre del dia? I preocupi’s d’allò seu i no es
preocupi d’allò meu, que vostè ja en té un bon tros. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li diré una cosa: no he
visitat els punts on es varen desbordar els torrents perquè en
realitat no feia falta. Hi havia gent preparada i tècnics que
estaven absolutament pendents de com estava la situació dels
torrents; per tant no era necessari que la consellera se n’anàs
in situ allà.

I dir-li una cosa, Sr. Font: vostè és batle de Sa Pobla, però
també és diputat de tot Mallorca. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo crec
que fins aquí estan enregistrades les paraules, que qui ha parlat
de Sa Pobla és vostè. Jo li he fet una pregunta en general de
torrents, i Sa Pobla és la primera vegada, la segona aqueixa
vegada, que la’m pos a la boca. No intenti dur el tema a Sa
Pobla, dugui el tema a tot Balears.

Miri, acaba de dir la consellera que no feia falta perquè
tothom era a lloc. El dia que va fer la torrentada i es va
desbordar, aquest diputat que els parla va ser el que es va
p osar en contacte amb la conselleria, que vostè i el director
general eren a Eivissa i em varen passar al mòbil del Sr. Director
General. No hi havia cap brigada, els troncs de polls de més de
12 metres d’alçada estaven en el pont de ferro i jo vaig ser qui
va dir al seu director general, i no hi havia cap brigada, que
anassin a llevar aquell poll que estava a punt de pegar en el
pont de ferro. Més li vaig dir: “N’hi ha dos; un ja està dins
l’aigua, l’altre cau”. El segon encara està damunt el pont de
ferro i vostè, Sra. Consellera, si vengués veuria a molts de
pobles i a moltes zones que té moltíssimes competències i no fa
res.

I, en tot cas, per la seva incompetència, que l’únic que es
pot dir és que vostè és incompetent, Sra. Consellera, no doni
sempre la culpa a Madrid. El Sr. Conseller d’Educació estava
dient fa una estona de les competències del consell, i aquí
resulta que vostès tot d’una que poden les passen al consell i
ara vostè les passa a Madrid, i jo el que li deman, Sra.
Consellera, és que faci ús de les seves competències i que
m’agradaria que els mitjans de comunicació diguessin a la gent
que està preocupada que, allà on el torrent pot desbordar, la
consellera troba que així com està ja està bé. En tot cas la seva
responsabilitat serà la que li pot caure al damunt.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Jaume Font, com sempre li agrada
molt fer alarmisme, a més alarmisme demagògic. Li torn a repetir
que els torrents en aquest moment no han tengut cap problema
més enllà dels punts on sempre s’han desbordat per causa del
fet que hi passen carreteres gairebé per dins. En aquest moment
s’està actuant per part de les distintes administracions que
tenen competències en aquest tema. El que han de preocupar
són torrents que, com he dit, posen en perill fins i tot la vida de
les persones; en aquest cas són torrents de tanta envergadura
que li he explicat de manera molt clara que hi té sobretot
competència el Ministeri de Medi Ambient. Per tant no faci
alarmisme, Sr. Font, com fa contínuament aquí.

I, en segon lloc, tampoc -i m’agradaria dir-li-ho d’una
manera el més suau possible- no faci cinisme, Sr. Font, perquè
li he de dir que en el cas de S’Albufera, i com que sabia que
sortiria a posta li he dit Sa Pobla, perquè vostè sí que s’hi va fer
una foto, li he de dir que en el moment..., nosaltres ja havíem
posat en marxa feia dies tot, tot, tot el que eren els mecanismes
per a qualsevol problema que hi hagués respecte a temes de
desbordament. Li he de dir que concretament hi havia una
dotzena d’homes i una màquina enviada per la Direcció General
de Recursos Hídrics que retiraven tots els residus que
arribaven aigües amunt al parc. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el crid a l’ordre. 

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

I a més li he de dir, precisament perquè tenc un fax del
director del parc, que ell mateix es va posar en contacte amb la
brigada d’Ibanat, que hi havia dotze persones d’Ibanat i dues
persones de la direcció general que no havien estat avisades
per vostè, Sr. Font. Per tant digui les coses com són, no digui
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en aquesta cambra, per favor, coses que no són en absolut
certes.

Li he de dir, a més, que s’estava treballant de manera
valenta per part de la Conselleria de Medi Ambient. Li he de dir
també, i li puc mostrar una foto, a tota la premsa, que aquest
arbre que vostè diu no era un perill per a l’aigua que estava
passant per S’Albufera; en canvi hi havia homes d’Ibanat i de
la conselleria que sí que estaven retirant aquest arbre, però no
posava en perill en absolut l’aigua de S’Albufera. Sí que posa
en perill, Sr. Font, i es veu que no hi ha memòria històrica, totes
aquelles actuacions que s’han fet fins ara que precisament han
permès la urbanització del braç, que precisament han... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. El seu
temps està exhaurit.

Passam... 

(Remor de veus)

Sr. Font, l’he cridat a l’ordre una vegada en aquesta sessió.
Si l’hi crid una altra vegada en aquesta sessió...

(Resposta inaudible i algunes rialles)

I.5) Pregunta RGE núm. 1432/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació del sòl industrial  del municipi  de Manacor.

Passam a la cinquena pregunta, 1432, relativa a l’ampliació
de sòl industrial del municipi de Manacor, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va referida
al vicepresident, en aquest cas, al conseller Pere Sampol, a
veure si es mantenen les promeses que va fer a una conferència
que va fer a la biblioteca, on va assegurar que l’ampliació de sòl
industrial es faria a través d’una empresa pública, i ens
agradaria saber, després de tot el que hem pogut llegir referent
al polígon on ell anunciava que es desmarcava d’aquest
polígon perquè era un polígon en el qual només s’havien
comprat terrenys tan sols per especular, on el batle Riera va dir
que no hi havia acord amb Gestur, si ell encara es manté, a dies
d’avui, en què es farà l’ampliació de sòl industrial a través de
Gestur.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, mantenim l’oferta per
a tots els municipis de les Illes Balears que necessiten sòl
industrial, tant de l’empresa Gestur com, per a petites
actuacions, de l’Institut d’Innovació Empresarial. Ara,
evidentment aquestes actuacions s’han de fer d’acord amb els
respectius ajuntaments, que han de classificar com a sòl
industrial el sòl necessari.

Per tant, si a Manacor es necessiten els nostres serveis els
tendran.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Pastor, té
la paraula. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies. Sr. Sampol, això no és el mateix que vostè diu.
Vostè diu aquí que es desmarca d’aquest polígon o de
l’ampliació actual del polígon perquè només s’han comprat
terrenys per especular, i a mi em fa gràcia una cosa, és a dir,
quan vostè diu això, vostès, el seu partit, estan dins la
Comissió Insular d’Urbanisme i voten a favor de la
requalificació d’aquests terrenys. Després em fa gràcia perquè
el seu govern, és a dir, el de Manacor, està format pel Partit
Socialista de Mallorca, partit majoritari dins el Govern. És a dir,
vostès diuen una cosa aquí, en pensen una altra i sempre en
voten una altra.

M’agradaria saber si vostè comparteix l’opinió del batle, que
diu que qualifica la proposta del Sr. Sampol d’utopia, i ens
agradaria saber si vostè s’ha posat en contacte amb aquests
empresaris de Manacor que volen fer una ampliació del polígon
i per què vostè s’ha dirigit a un lloc concret de Manacor per fer
l’ampliació. Ens agradaria saber per què el lloc concret que
vostès i les persones que té a Manacor es dediquen a anar-hi
a comprar terrenys, que és el que pareix que estan fent, a part,
també, d’intentar cercar compradors per a Majorica. Ens
agradaria saber si això és la feina d’aquests senyors de
Manacor.

Vostè es manté en què ho farà, a pesar que la majoria
municipal diu que no?, o a pesar que el batle de Manacor diu
que qualifica la seva proposta d’utòpica? Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula. 
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. D’utopia res, una realitat. Avui en Es
Mercadal o molt prest en Es Migjorn hi ha oferta de sòl
industrial entorn a unes 12.000 pessetes el metre quadrat. 

Actualment es fa una promoció privada en el municipi de
Manacor a la qual el Govern no hi té res a veure, és a dir, si hi
ha uns privats que tenen uns terrenys i l’ajuntament els els ha
requalificat com a sòl industrial i ells fan la urbanització i la
promoció, aquesta és una iniciativa privada. El que deim des del
Govern és que es necessiten iniciatives públiques. Li posaré un
exemple: fa quatre anys que es va aprovar el Pla general de
Palma amb tres noves dotacions de sòl industrial; idò bé, a
pesar del fet que ha entrat sòl industrial en el mercat s’està
pagant a 70, 80 i 90.000 pessetes el metre quadrat. Aleshores es
necessiten promocions públiques ofereixin especialment a
petites indústries, que és la nostra intenció des de l’Institut
d’Innovació Empresarial, que ofereixen sòl a 10, 12, màxim
15.000 pessetes el metre quadrat.

Quant a l’adquisició de terrenys per fer aquestes
promocions li insistesc que s’ha de fer d’acord amb
l’ajuntament. Naturalment que s’ha de fer una oferta a sòl rústic
i després s’ha de requalificar. El que no em pareix correcte és
que gratuïtament es requalifiquin uns terrenys sense que les
institucions en demanin contrapartides, com a mínim de control
dels preus, perquè en aquest moment hi ha un dèficit de sòl
industrial a pesar que hi ha dotacions de sòl industrial
suficients dins Mallorca si no hi hagués aquesta especulació
que evidentment es dóna.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. 

I.6) Pregunta RGE núm. 1433/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a abonament de les subvencions mitjançant la fundació
Illesport.

Passam a la sisena pregunta, 1433, relativa a abonament de
les subvencions mitjançant la Fundació Illesport, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc donar les
gràcies a la Sra. Consellera, que veig que avui ha pogut venir a
aquest parlament a contestar la pregunta d’aquesta humil
diputat, cosa que no va poder fer la setmana passada, i jo crec
que d’una manera desafortunada va contestar el conseller de
Presidència, quan li vaig demanar si coneixia el problema que
tenien els equips d’elit a l’hora de cobrar les subvencions a
través de la Fundació Illesport. Va dir que ell no coneix
l’existència de tan greu problema. 

A dies d’avui, clubs que han acabat la temporada encara no
han cobrar. La setmana passada es va constituir la fundació, és
evident; pràcticament amb un any de retard. Ens agradaria
saber, que ens donàs una data, quan aquests clubs podran
veure cobrades aquestes subvencions que tant necessiten,
perquè molts d’ells ja han acabat la temporada. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, els clubs podran cobrar a
través de la fundació com a molt tard el mes de juny, perquè
com vostè sap i vostè ha dit s’ha acabat de constituir.
Mentrestant el que s’ha fet a alguns d’aquests clubs és
avançar part dels pagaments per tal que puguin fer front a les
seves despeses, però des de la fundació no únicament quan
estigui constituïda, que ja ho està, sinó quan estigui en ple
funcionament, abans que acabi la temporada en el mes de juny,
segur. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. També li he de dir a vostè el que vaig
dir al conseller: una irresponsabilitat. Vostè ara ve i em diu que
han avançat unes subvencions. Vostès han avançat 12 milions
de pessetes. Hi ha clubs que tan sols un d’ells n’han de cobrar
50. M’agradaria saber amb quin criteri ho han fet. Vostès han
avançat una sèrie de subvencions a tres clubs; per què als
altres no? M’agradaria que m’ho explicàs.

En el mes de juny vostès ara han de començar, com a mínim,
a fer una convocatòria, pública o tancada, per a la concessió de
subvencions. Aquests clubs han acabat la temporada; aquests
clubs, molts d’ells, tenien pòlisses de crèdits avalades amb
propietats personals, i a vostès, als membres del Govern, no els
pareix un problema. Que hagi acabat la temporada i que els
clubs ja planifiquin la temporada que ve i que no hagin cobrat
un duro per a vostès no és un problema. I en les seves mans
està l’esport d’aquesta comunitat? Sra. Consellera, jo crec que
vostè hauria de prendre mesures. Vostès és una caparruda que
ha volgut pagar les subvencions a través de la fundació, i em
pareix una irresponsabilitat. Vostè tenia altres mitjans que
sempre s’havien fer per pagar aquestes subvencions. A dies
d’avui els clubs tendrien molt més clars quin haurien de ser els
seus objectius de cara a l’any que ve. A dia d’avui encara estan
amb la incertesa de si en el mes de juny cobraran o no aquestes
subvencions.
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Sra. Consellera, crec que això no es pot tornar a repetir, i
m’agradaria que prengués mesures de les persones que l’han
duita fins a aquesta situació, que prengués mesures i que
començàs a cessar persones. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Pastor; jo i alguns
altres membres d’aquest govern som caparruts, i és per això que
vàrem prendre una decisió claríssima, que marcava una
diferència respecte a vostès, i és que no únicament un equip de
lligues nacionals, com passava durant la legislatura del PP
tengués subvenció, sinó que ara per ara més de 14 equips de
diferents lligues nacional. Per tant no digui que s’ha de fer com
s’ha fet sempre, perquè el que s’ha fet sempre és que vostès
únicament finançaven un equip, i el que ha passat a partir de
l’entrada d’aquest govern de progrés és que hem establert uns
criteris per tal que diferents equips, més de 14, que estan en
lligues nacionals tenguin finançament.

A més hem creat una fundació que permetrà no únicament
tenir el finançament del Govern, sinó el finançament de
promotors privats. Per tant, la diferència és claríssima, i això
segur, li ho dic ben segur, que és perquè som caparruts i
perquè som responsables i feim allò en el qual ens entestam,
però hi ha bastant de diferència entre un equip i 14 de lligues
nacionals.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.7) Pregunta RGE núm. 1423/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a transport sanitari terrestre.

Passam a la setena pregunta, 1423, relativa a transport
sanitari terrestre, que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Fa uns mesos aquest mateix diputat
va fer una pregunta semblant a la consellera de Sanitat que
tenia relació amb el transport aeri. Quan es varen produir les
transferències, en aquells dies, el director provincial, Sr.
Rodrigo de Santos, que solia postular grans frases als mitjans
de comunicació, parlava del fet que tot es transferia fermat i ben
fermat. Llavors hi va haver problemes amb el transport aeri; ara
sembla..., tenim notícies que n’hi pugui haver amb el transport
terrestre, i per tant voldríem que la consellera ens aclarís en
quina situació es troben aquests contractes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí, efectivament el transport sanitari és un dels elements
més sensibles que tenim en el sistema de salut. Amb aquesta
premissa, com vostè bé deia, el més lògic hauria estat pensar
que en el moment de la transferència l’Insalud hagués tancat
aquest tema perfectament ja d’una forma articulada i d’una
forma encaminada i si a més tenim en compte, com vostè ha
tocat una mica el tema, el juliol del 2000 s’organitzà una
vinguda espectacular per part d’ambulàncies de la península i
a requeriment de l’Insalud, sense solucionar absolutament res.

Miri, la situació que ens hem trobat és la següent: el
concurs per a l’adjudicació del transport sanitari terrestre
estava denunciat per discrepàncies amb l’adjudicatari actual i
no s’havia llançat el nou concurs. La conselleria ara, d’ençà que
té les transferències, ha reconduït la situació, dins els propers
dies sortirà publicat en el BOIB el nou concurs, a continuació
les empreses interessades hauran de presentar les solAlicituds,
així com els avals pertinents, a continuació es faran les pliques
administratives. Després en una segona mesa es farà la
proposta d’adjudicació i donada la quantitat econòmica, són
més de 1.000 milions de pessetes, serà el Consell de Govern qui
determinarà definitivament l’adjudicació del transport terrestre
o d’ambulàncies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Crespí? No
vol intervenir.

I.8) Pregunta RGE núm. 1424/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajudes per les tempestes.

Passam a la vuitena pregunta la 1424, relativa a ajudes per
les tempestes que formula l’Hble. Diputada Sra. Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
ens interessaria saber quina opinió li mereix al Govern aquest
decret 1/2002 que ha fet el Govern de l’Estat espanyol, en teoria
per ajudar-nos a pagar les destrosses que va provocar la
tempesta del mes de novembre. Des del Grup Parlamentari
Socialista creim realment que és un escàndol com tracta el
Govern de l’Estat als ciutadans de les Illes Balears, perquè 4,5
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milions d’euros per a 7 comunitats autònomes, o sigui 300.000
euros, 50 milions de pessetes per fer front a tota la destrossa
que hi va haver durant la tempestat del mes de novembre, em
sembla realment que el Govern de l’Estat se’n riu dels ciutadans
de les Illes Balears. 

M’agradaria saber quina opinió li mereix al Govern de les
Illes Balears que d’ençà de la tempesta del mes de novembre les
despeses de totes les destrosses les ha pagat el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments i els
ciutadans afectats. L’Estat, com sempre, ha brillat per la seva
absència.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Que la Conselleria de Medi Ambient,
que la Conselleria de Cultura, que la Conselleria d’Obres
Públiques del Govern de les Illes Balears realitzi les reparacions
de les carreteres o d’aquelles coses que són competència seva,
és una obvietat i el Govern ho fa. Aquesta mateixa obvietat
també val per al Ministeri de Medi Ambient que dia a dia està
fent una campanya respecte a unes platges encara estan per
arreglar.

De totes formes dir que la pregunta correcte és una altra, és
quina consideració ens mereix l’aportació de 50 milions de
pessetes per a les infraestructures públiques que han patit dels
ajuntaments de les Illes Balears. Dir que la decepció és
tremenda per part del Govern de les Illes Balears i que convé
que tots els ajuntaments de les Illes Balears sàpiguen clarament
quina és l’aportació que realitza el Govern de l’Estat a les Illes
Balears per a les infraestructures municipals, entre 50 i 70
milions de pessetes i recordar als membres del Partit Popular
que altres membres del seu propi partit a altres comunitats
autònomes han tengut el coratge de fer una defensa pública de
la seva comunitat autònoma, com per exemple els valencians
que han denunciat que les mesures del Govern de l’Estat són
totalment insuficients i que no corresponen en absolut als
danys que varen patir territoris de l’Estat espanyol.

Per tant, convidar a tots els membres que tenguin
representació parlamentària de sumar-se al crit que ha fet el
Govern de les Illes Balears cap a l’Estat perquè aquest afronti
les indemnitzacions a realitzar als ajuntaments, és la realitat que
s’ha patit, perquè si no és així crec que el Govern de l’Estat farà
un flac favor a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment estam totalment d’acord
amb la postura del Govern de les Illes Balears i és molt bo que
dins aquesta cambra quedi palès que les indemnitzacions que
havia de donar el Govern de l’Estat eren per subvencionar el
50% dels danys ocorreguts als ajuntaments, cosa que amb
aquests 50 milions ni tan sols arribarà per començar a fer-hi
feina, perquè aquesta visió que el Sr. Matas gasta doblers a la
costa, en teoria per arreglar els danys de la tempesta, és una
rialla més en contra dels ciutadans perquè tots sabem que es
dediquen a fer passeigs, però no es dediquen a arreglar els
danys que la tempesta de novembre va ocasionar. 

Per tant, encoratjar el Govern de les Illes Balears perquè
segueixi defensant els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears i no ho faig amb el Partit Popular perquè sempre veim
que tenen una visió molt més partidista que no una visió real
cap als ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En aquest sentit constructiu el
Govern de la comunitat autònoma seguirà treballant i per això
s’ha demanat al Govern de l’Estat que realitzi una
reconsideració conforme a una argumentació que crec que és
totalment clara, és a dir, quins són els diferents danys que
varen patir diferents territoris de l’Estat espanyol i dir que això
ha estat realitzat d’una forma totalment coordinada per
comunitats autònomes de diferent color polític, des de
Canàries, València, Catalunya i les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior el seu temps està exhaurit.

I.9) Pregunta RGE núm. 1425/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a extracció d'arena.

Passam a la novena pregunta la 1425, relativa a extracció
d’arena i que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves i
Rotger del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula. 

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Després del fortíssim temporal del
passat mes de novembre i dels estralls entre d’altres a les
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nostres platges, els hotelers exigeixen que es regenerin
urgentment, postura que es manté des d’un punt de vista
econòmic, d’altres com el GOB i Greenpeace posen en solfa
aquesta regeneració fonamentant-ho en criteris mediambientals.

Davant aquest conflicte d’interessos qui té la competència
i per tant, n’és el responsable i ha d’actuar és ben clar, és el
Ministeri de Medi Ambient, que arriba tard i malament. Tard
perquè es presenta al projecte, que era i és urgent, després de
4 mesos i mig i malament perquè exigeix un xec en blanc per
executar-lo i si l’Administració autonòmica, en aquest cas el
Govern de les Illes Balears, li demana poder informar-lo li
contesta que posa obstacles i que en pot ser responsable si la
cosa surt malament.

Un cop més la incapacitat de gestió es refugia en la
polèmica. Per tant, el que jo li deman és la posició que té el
Govern davant aquesta extracció d’arena per part del Ministeri
de Medi Ambient, en concret la quantitat de 160.000 metres
cúbics del Cap de Ses Salines.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Cànoves, el passat dia 27 de març va entrar a la Conselleria de
Medi Ambient el projecte de explotación y evaluación de
impacto ambiental del dragado de la zona de Cabo Salinas
(Mallorca), perquè dins el termini d’un mes es fes un informe
de la comunitat autònoma respecte aquest projecte. Aquest
informe vull dir que es va solAlicitar d’una manera absolutament
insistent per part de la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears perquè únicament en teníem coneixement a
través dels mitjans de comunicació. 

Llavors hem de dir que almanco en aquest moment podem
tenir aquest projecte i el podem informar amb un informe que
farem molt complet i que entenem que en aquest sentit ara
s’haurà d’estudiar per part dels tècnics de la Conselleria de
Medi Ambient i de la Conselleria d’Agricultura i Pesca perquè
també afecta a temes de pesca i dins un mes haurem contestat
evidentment amb una postura molt clara.

En qualsevol cas el que ja li puc dir és que independentment
dels possibles problemes ambientals derivats del projecte de
dragat, 160.000 metres cúbics entenem que és una quantitat
força important d’extracció d’arena. No ens han presentat
encara cap projecte de regeneració de les platges de la Badia
d’Alcúdia i Cala Millor, allà on sembla, sempre mitjançant
informacions periodístiques, que és on aniran destinats aquests
160.000 metres cúbics d’arena. Per tant, entenem que aquesta
part del projecte fonamental no l’han presentat i és
absolutament necessari també i que ens informin i sobretot
tenint en compte que tota la Badia d’Alcúdia és un lloc
d’interès comunitari dit LIC i en aquest sentit és absolutament

necessari que el Govern de les Illes Balears a través de la
Conselleria de Medi Ambient en faci un informe perquè en cas
contrari no compliria la directiva d’habitats de BrusselAles i en
aquest sentit vulneraríem una directiva europea. En aquest
sentit esperam que ens facin arribar aquesta part del projecte
que és fonamental i absolutament necessari perquè la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
pugui informar.

De totes maneres, ja per acabar, dir-li que la millor opció que
nosaltres consideram és retornar el perfil de platja de com es
trobaven les platges en el moment que es va produir la
tempesta del novembre del 2001. Això és en tot cas el que s’ha
de fer i evidentment hi estam d’acord, retornar al perfil, és a dir,
el que realment s’ha perdut i no aprofitar això per fer
ampliacions...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, el seu
temps està exhaurit. Sr. Cànoves? No vol intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 1426/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a endeutament zero.

En conseqüència passam a la desena pregunta la 1426,
relativa a endeutament zero que formula l’Hble. Diputat Sr.
Antonio Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista que
té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, según parece el Gobierno central ha tomado la
determinación de imponer a partir del año 2003 un
endeudamiento cero para los presupuestos de las comunidades
autónomas y ayuntamientos. Quisiéramos saber cual es la
valoración que hace el conseller de esta medida.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d’Hisenda té la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri la
valoració és negativa, ho diu molt bé la pregunta, és una
imposició, de les 17 comunitats autònomes hi va haver 6 vots
en contra i 3 comunitats autònomes eren absents. Per tant, el
vot favorable de 8 comunitats autònomes imposa que a partir
de l’any 2003 hi hagi un endeutament zero per a les comunitats
autònomes. Això va en contra de l’autonomia financera, però a
més és un despropòsit, és a dir, l’Administració pública central
que concentra el 85% del total del deute imposa a tota la resta
endeutament zero. Un altre despropòsit és que aquella
administració que concentri el 85% es reserva una capacitat
d’endeutament i ja estan veient els anuncis del Tesoro Público,
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això és endeutament i gràcies al superàvit de la Seguretat
Social, l’Estat es reserva també una quantitat d’endeutament.

Després encara hi ha un altre despropòsit, que les
comunitats autònomes que més varen créixer en endeutament
l’any passat, les que varen generar pràcticament el 85% de tot
l’endeutament varen ser dues comunitats autònomes
governades pel Partit Popular, Madrid i València. Per tant, hi ha
un altre tema que jo crec que no s’ha valorat suficientment i així
li vaig dir al ministre en el Consell de Política Fiscal, no s’ha
valorat suficientment l’impacte que tendrà aquesta mesura en
la caiguda de la inversió pública, les administracions públiques
financen part de les seves inversions acudint a l’endeutament,
si això no és possible això voldrà dir que l’any 2003, 2004 i 2005
s’invertirà menys a Espanya. I un altre despropòsit d’aquesta
norma, les comunitats més endeutades són les que tenen la
sanitat des de fa més anys, que han pogut finançar mitjançant
endeutament la millora dels equipaments sanitaris, això voldrà
dir que per fer determinades inversions tampoc es podrà acudir
a aquesta via, via absolutament lògica i normal i a més a
Espanya no hi ha un problema d’endeutament de les
administracions públiques, el que passa que es vol presumir
d’una llei de dèficit zero, endeutament zero quan realment no hi
ha cap tipus de problema.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Diéguez té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Conseller. Por lo que acabo de entender con lo
que me ha dicho en su contestación no solo tenemos una tila
en el Ministerio de Medio Ambiente que en lugar de caballo y
hierba utiliza draga y posidonia, también tenemos otra tila en el
Ministerio de Hacienda puesto que por donde su ojo Montoro,
más en normas como esta, no va a volver a crecer la inversión
pública, con todos los graves problemas que le va a suponer a
una comunidad autónoma como la nuestra que la inversión
pública ha sido tan deficitaria después de la etapa negra que
hemos vivido en esos últimos años.

Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario también
tenemos que valorar muy negativamente medidas como esta
que solo pueden traer una regresión a nuestro país.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 1373/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa
a subvencions per a les escoletes infantils a Eivissa i
Formentera.

Passam a la pregunta número 11 la 1373, relativa a
subvencions a les escoletes infantils a Eivissa i Formentera que
formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i Beltran del Grup
Parlamentari Mixt que té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tots els progressistes
vàrem veure amb molts bons ulls la creació en el pressupost
d’enguany d’una partida, diguem-ne pilot, de 200 milions de
pessetes perquè el Govern de les Illes Balears establís convenis
amb ajuntaments i consells a l’hora de fomentar la creació de
places d’educació infantil. També tothom sap que les Illes
Pitiüses han sofert un creixement demogràfic i el rejoveniment
més important de les Illes Balears els darrers 20 anys, prova
d’això és que els darrers 3 anys el cens s’ha incrementat en un
20% de població, cosa que no té parangó a les nostres Illes.

En aquest sentit jo li deman, d’aquests 200 milions per a
Balears quina és la previsió de despesa i quantes places creu
que serà possible aconseguir per a Eivissa i Formentera durant
aquest exercici.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Educació té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Buades, com diu vostè en els pressuposts de l’any 2002 hi ha
una partida destinada a fomentar la creació de places
d’educació infantil de primer cicle 0-3 anys, la idea de la
conselleria és que aquesta quantitat pressupostada, la immensa
majoria d’aquesta quantitat pressupostada, 200 milions de
pessetes, es distribueixi d’acord amb un ordre d’ajudes que
serà un ordre d’ajudes adreçada a ajuntaments i consells
insulars, seran els destinataris i tendrà com objectiu contribuir
i colAlaborar en cobrir les despeses de les unitats autoritzades,
això ha de quedar molt clar, unitats autoritzades que siguin
gestionades per ajuntaments o consells insulars, per
subvencionar la creació o l’adaptació a la normativa vigent dels
centres que estan en procés d’obtenir l’autorització. També hi
haurà una línia de menor dotació per subvencionar programes
alternatius a l’escolarització d’infants menors de tres anys.
Aquesta ordre d’ajudes està a punt de fer-se pública i la nostra
previsió és que abans del mes de juny ja es pugui fer la
corresponent resolució.

Ara bé, vostè em demana quina quantitat d’aquesta
quantitat global del pressupost serà destinada a Eivissa i
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Formentera. Evidentment no li puc dir, no està territorialitzat per
illes sinó que dependrà de la quantitat de solAlicituds que hi
hagi i evidentment de l’ajustament d’aquestes solAlicituds als
objectius de l’ordre d’ajudes determinarà. En qualsevol cas és
evident que totes les escoletes que depenen del Consell Insular
d’Eivissa, la futura escoleta de primer cicle de Formentera i com
a mínim una escoleta que depèn de l’Ajuntament de Sant Joan
sembla que estan en condicions, per poc esforç que facin, per
ser receptores d’alguna quantitat. Evidentment la quantitat serà
major o menor segons la quantitat de solAlicituds que hi hagi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Buades té la
paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. Conseller. Anam avançant, és a dir, sortirà aviat,
com diu vostè, una ordre d’ajudes i ens parla de tres
subprogrames a línies. A mi això m’agrada, vostè coneix
perfectament la situació d’Eivissa i Formentera, però el que no
m’acaba de quedar clar és si aquesta ordre d’ajudes contendrà
discriminació positiva per a aquells territoris allà on més
mancances hi ha, perquè jo estic segur que vostè compartirà
amb mi, la idea basada en fets, que Eivissa i Formentera és la
zona que proporcionalment més dèficit de places escolars en
matèria infantil hi ha de totes les Balears, seria molt dolent com
per exemple passa amb les ajudes europees, que per manca de
demanar les zones més necessitades no tenguin, no per falta de
voluntat de la conselleria, sinó perquè hi ha gent que de
vegades no demana i per tant, no li toqui, sol coincidir en les
parts allà on més falta fa.

Aleshores jo li suggeresc que si no ha previst així,
inclogués alguna clàusula en aquesta ordre que permetés
discriminar positivament aquelles zones del territori, bàsicament
Eivissa i Formentera, però també algunes zones de Mallorca allà
on el dèficit és molt més gran que altres, tenint en compte que
estam parlant d’un total de 200 milions de pessetes, que tampoc
és res de l’altre món.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller té 29 segons. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé jo simplement el que puc fer és
assumir el compromís de plantejar a nivell dels tècnics que han
elaborat l’ordre d’ajudes, la possibilitat que incloguessin
alguna referència a aquesta discriminació positiva, com vostè
diu, que en aquest cas jo crec que seria més una qüestió
d’Eivissa que de Formentera, que amb una oferta de 0-3 anys
que està a punt d’acabar-se, supòs que quedarà ben situat i

com que tenim el mapa escolar de 0-3 anys de totes les Illes
Balears fet amb dades del curs anterior, possiblement puguem
fer alguna cosa.

En qualsevol cas vull dir que la iniciativa ha de ser
municipal o dels consells insulars, no és una iniciativa
unidireccional del Govern cap al territori que sigui de les Illes
Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.12) Pregunta RGE núm. 1434/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades del conseller Sr. Morro en relació amb el
traçat del tren pel casc urbà de Petra.

Passam a la dotzena pregunta i darrera del torn de preguntes
d’avui que és la 1434, relativa a dades del conseller Sr. Morro
en relació al traçat del tren pel casc urbà de Petra, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Després d’aquesta pirateria
parlamentària que estam acostumats a viure darrerament, aquí
on s’intenta deixar sense veu al grup de l’oposició en el torn de
preguntes al Govern, ens tornarà a fer una pregunta d’allò que
hauria de ser la tàctica habitual d’aquesta Parlament, si el
Conseller de Cultura em permet ho seguiré fent.

Ens agradaria saber quines dades té el conseller Sr. Morro
per afirmar que no existeixen raons tècniques ni econòmiques
per tal que el tren no passi pel casc urbà del municipi de Petra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller d’Agricultura té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Pastor, evidentment com a conseller just li puc respondre que
a la Conselleria d’Agricultura i Pesca no hi ha cap dada, ni
pertoca que hi sigui, sobre el traçat del tren dins el municipi de
Petra, o cap altre municipi.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Sr. Pastor té la
paraula. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria saber vostè quan va fer
unes declaracions a El Día del Mundo , allà on deia: “Morro
destaca que no existen razones técnicas ni económicas que
defiendan la alternativa de que el tren vaya por el interior de
Petra y no por el exterior, como en el municipio todo el
mundo quiere”.

Evidentment això són unes declaracions seves, jo no sé si
les va fer com a Conseller d’Agricultura, no sé si les va fer com
a secretari general del PSM, que entre moció de censura i moció
de censura vostè va fer unes declaracions. Ens agradaria saber
com les va fer, si vostè les va fer com a Conseller d’Agricultura,
evidentment vostè hauria de tenir unes raons tècniques, hauria
de tenir uns informes i uns estudis, cosa que el Conseller
d’Obres Públiques ens va dir que estava fent. A nosaltres ens
preocupa que vostè faci aquest tipus de declaracions, no
existeix cap raó tècnica ni econòmica per tal que el tren no surti
per fora, li he de dir que nosaltres hi estam d’acord, amb allò
que no hi estam d’acord és amb el desgavell del Govern, un diu
que ha de passar per dins el casc, l’altre que ha de passar mig
per fora i l’altre que ha de passar per fora. Ens agradaria saber
si aquestes declaracions vostè no les va fer com a Conseller
d’Agricultura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller d’Agricultura té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. Evidentment aquestes declaracions
no les vaig fer com a Conseller d’Agricultura, ja li he dit que el
traçat del tren, o qualsevol aspecte relacionat amb el tren, crec
que dins el Govern de les Illes Balears estan ubicats dins una
altra conselleria, que és la d’Obres Públiques, la qual em consta
que està adoptant les mesures oportunes per determinar
aquesta qüestió i totes les referides a fer possible aquest gran
objectiu que és, ho vull remarcar, per a mi molt important i és la
recuperació del tren fins al municipi de Manacor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Amb la seva
resposta el torn de preguntes ha acabat.

II. InterpelAlació RGE núm. 373/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en relació amb solucions integrals al problema
de l'aigua a la zona nord de Mallorca.

I passam al següent punt de l’ordre del dia la interpelAlació
373, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern de les Illes Balears en relació a les solucions
integrals al problema de l’aigua a la zona nord de Mallorca. En
nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Font per
formular la interpelAlació. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa
gairebé dos anys, les farà el mes de juliol, que vàrem començar
a demanar des d’aquest grup a la Consellera de Medi Ambient
solucions integrals per al problema de l’aigua a la zona nord de
Mallorca, municipis de Pollença, Alcúdia, Santa Margalida,
Muro, Búger, Campanet, Sa Pobla i part d’Inca. Jo diria
senyores i senyors diputats que davant el mort fa bon plorar i
davant cada problema vostès fan la ploradeta que els pertoca
fer i si la ploradeta no els basta miren cap a Madrid i els donen
la culpa, cosa d’això ha passat fa una estona aquí amb la
histèria com ens té acostumats la consellera Rosselló.

Però en matèria d’aigua ho tenen tot, tenen les
competències, tenen el pla Hidrològic de les Illes Balears
aprovat per vostès mateixos també en el Consell de Política de
l’Aigua a Madrid i ho tenen tot i aquí que no poden donar la
culpa a ningú el que fan és no donar cap solució, no hi ha
solucions. Ara plou i és un bon moment per parlar-ne, és un
bon moment per prendre decisions que segurament quan arribin
els mesos de calor, o tornin venir els anys de sequera, ens trobi
amb les coses arreglades. Però miram a un altre costat, no és la
primera vegada, com ja he dit, que parlam d’una solució integral
del problema de l’aigua, el President Antich es va comprometre
i vostè Sra. Consellera també, a donar una solució integral al
problema de l’aigua dia 11 de juliol de l’any 2000 i que aquesta
solució la donarien a finals de l’estiu de l’any 2000, figura al
diari Última Hora, dimecres dia 12 de juliol, dia següent, allà on
vostès es comprometen a fer això amb un batle de Mallorca.
L’altra qüestió és que quasi han passat dos anys d’aquella
primera visita del juliol i cap solució ha donat vostè, ni tan sols
ha vengut a veure el problema d’aquella zona nord de Mallorca.
Però anem a allò que és el problema de l’aigua, perquè el
problema de l’aigua té distintes parts i primer de tot anem a
parlar de depuració.

Depuradores, depuradora de Pollença, que vostè sap que
tira la brutor directament dins el torrent, directe, marró i amb la
xocolata pertinent a les voreres, Pollença això només fa tres
mesos, duc temps preparant això per documentar-li Sra.
Rosselló perquè després no em digui, tirant a poc, mentider i jo
no ho som mentider, Pollença no funciona. Depuradora de
Muro, li deman Sra. Consellera, durant l’any que varen durar les
obres de la depuradora de Muro, on es depuraven les aigües de
Muro? La depuradora de Sa Pobla, vostè té escrits de
l’ajuntament, de particulars, fins i tot, algun escrit de membres
històrics del PSM, l’amo en Jaume Serra, queixant-se de les
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olors, documentat amb l’escrit d’aquí, que si després el vol
veure també li puc mostrar, aquí a part d’ell n’hi ha 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, això no és de l’ajuntament, això són particulars,
que denuncien el mal funcionament de la depuradora de Sa
Pobla. És a dir, la de Muro on ha tirat la brutor durant l’any que
s’ha fet? A Pollença que l’aigua surt com surt i a les fotografies
es veu, Sa Pobla que té denúncies de tothom i a Santa
Margalida que vostès saben que durant l’estiu la brutor va per
damunt la carretera quan els turistes se’n van cap a la mar. Per
tant, tenim un primer problema de depuració integral a la zona
nord, que enlloc de tirar aigua depurada, d’ençà que vostès
governen les queixes hi són i mai s’havien produït Sra.
Consellera, no se’n rigui això és la veritat, els escrits de
particulars i que no són del meu partit li diuen que mai havien
tengut cap queixa d’ençà de la seva inauguració l’any 91, però
vostè té aquí el director general i és igual. Miri, tema de
depuradores no funciona. 

Anem a l’altra part de l’aigua, la qüestió que es parla de
noves infraestructures a la zona nord de Mallorca en tema
d’aigua i hi ha diferents plantejaments. El plantejament per
exemple que té el PSM de Llubí, el PSM de Llubí diu clarament
diari de 4 de novembre de l’any 2000, “el PSM no vol que es
dugui l’aigua de Sa Marineta a Alcúdia”, jo estic d’acord amb
això no hi ha cap problema, però resulta que en aquests
moments es fan projectes d’infraestructures i el Sr. Rodríguez
Perea hi està d’acord, hi estan d’acord amics com el Sr. Joan
Pericàs, molt amic del Sr. Rodríguez Perea que passeja
documents, en tot cas jo he de donar aquest document al PSM
perquè és molt perillós, document allà on el director general i la
consellera estan d’acord, resulta que el tub d’interconnexió
entre Alcúdia- Muro- Llubí, volen que després hi hagi una
interconnexió, Muro, Llubí- Crestatx perquè no es faci la
dessaladora d’Alcúdia i s’empri l’aigua que sobra a Sa Marineta
o sobri de S’Estremera quan en sobra molta quan s’hagi duit
l’aigua de Sa Costera, o les dessaladores de Palma per dur-les
cap a Alcúdia, o per recarregar l’aqüífer de Crestatx, que també
en volen dur un altre a Ses Ufanes perquè quan corren també
vagi allà dins. Jo i aquest grup mitjançant aquesta interpelAlació
el que demanam és que coherència amb tot el tema de l’aigua,
Sra. Consellera, vostè té aquest document, també el Sr. Pericàs
m’ho ha dit clarament, vostès volen distribuir l’aigua a la Badia
de Palma, si en sobra, és evident, nosaltres com veu no li estam
parlant de dessaladores en aquest moment. Li estam demanant
que vostè ens aclareixi quina és la solució integral en tema
d’aigua, depuracions, distribució en alta, i ara anem a l’altra
qüestió important.

Amb el tema de l’explotació en alta, les persones són hereus
de les seves paraules, i esclaus qualque vegada. Senyors del
PSM, perquè jo crec que vostès d’aquí a quinze dies ens
hauran de donar suport: Medi Ambient aposta per explotar les
Fonts Ufanes amb una gestió pública, Sr. Rodríguez Perea. Com
quedam? Aquí no parlam d’aigües superficials, aquí parlam de
captació, cosa que és el contrari del que diu la declaració de
Monument de les Fonts Ufanes de Campanet. Una altra vegada
ambigüitat. Sra. Consellera, quan vengui aquí, no em faci renou.
Intenti aclarir-nos a tots quin és el camí i quina és la política,
per favor.

L’altra qüestió que els voldria plantejar és un tema prou
important. Resulta que fa també prop de dos anys; i d’aquí ve
també el tema de la solució integral de política de l’aigua, tant
Unió de Pagesos com una sèrie de municipis se li varen queixar
a vostè que vost è estava ajudant els grans distribuïdors
d’aigua; i li demanaven a vostè -ja no dic el que li vaig demanar
jo, Unió de Pagesos li demanava a vostè- que per favor realitzi
un estudi analític de tots els pous de la zona, limiti el cabal
d’extracció per part de l’empresa Acasa, ja que es demostra que
perjudica els pous dels voltants; obri una investigació a
l’empresa Acasa, en cas que tregui més del que toca. Res, res.
No tan sols res, senyores i senyors diputats, no tan sols res,
sinó que al mes de juny d’aquell any 2000 va resultar que es
denuncia un fet d’una invasió de domini públic per part de
l’empresa Acasa, del que s’intenta és interconnectar els pous
que té a la zona de Crestatx, aquests pous que el Sr. Rodríguez
Perea diu que ara es podria dur aigua de sa Marineta de
recàrrega, o es podria emprar quan rebenten les Ufanes aigua
per recarregar allà, perquè aquí darrere hi ha un projecte per dur
aigua a Pollença, i els ho demostraré; resulta que hi ha una
infracció en domini públic, es posa en constància de la
consellera, i la consellera han passat dos anys i no ha fet res.
Les canonades estan allà on estaven, interconnectades, dins
domini públic, aquí no és el Sr. Jaume Matas ni el Sr. Jaume
Font, ni...., vamos, ni el Sr. Antich, és la Sra. Rosselló. I
continua exactament igual. I diuen que jo dic mentides. Hi ha
tot això aquí, i vostè té els expedients. Fins i tot varen venir a sa
Pobla a cercar-los, perquè no sabien on era.

Després ens trobam que aquest senyor és el que té més
autoritzacions de pous de Mallorca. Però el simpàtic del tema és
que les autoritzacions de pous les tenen sobretot a partir del
segon semestre de l’any 99; documentació lliurada per la
Conselleria de Medi Ambient a aquest diputat que els parla.

I anem a aquest tema -i vaig acabant, Sr. President, que veig
que em queden molt pocs segons-, que és el següent: Vàrem
demanar que ens diguessin quants d’expedients té concedits
l’empresa Acasa per l’extracció d’aigua a Mallorca, i resulta que
(...) no hi ha cap expedient finalitzat. Sra. Rosselló, d’on treu
l’aigua el Sr. Acasa? D’on la treu? Vostès no inspeccionen? No,
no m’ho conti, sé que hi ha altres pous a nom de la seva dona,
però no és això el tema. Si vostè hagués fet allò d’Unió de
Pagesos, però com que no s’entera, Sra. Rosselló, li dic amb
carinyo, vostè sabria que aquest senyor és capaç de posar
bombes de treure aigua allà on vostè només ha donat permís
per perforacions. I qui té la inspecció aquesta és vostè, i vostè
no ho fa. I diu que no en té cap. Però n’hi ha de més
simpàtiques. Resulta que quants d’expedients en procés hi ha
en tramitació? Diu clarament el 9: en té un a s’Obac, un a Son
Ventura, un a Crestatx, i un a Gabellí, que diu que el de Gabellí
està paralitzat; els altres tres no estan paralitzats, contesta
3488/01. I després diu quants de pous d’aigua hi ha a la finca de
ses Ufanes de Campanet, i això és simpàtic, perquè a ses
Ufanes de Campanet hi ha tres forats: un que és de l’any 85,
nosaltres em pens que vàrem entrar al 83, al 85 té una
autorització, no n’hi ha cap del 85 fins al 99; però és que resulta
que han donat permís per a dos forats més a dins l’any 2000.
Però no és això... 
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, per favor. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President. ...no és això tan sols. La Sra. Rosselló
dia 24 d’abril de l’any passat dóna quatre concessions més a
Acasa, a dins Son Vila, on dues d’elles estan dins ANEI, on
sap que l’Ajuntament no està d’acord, li dóna quatre
explotacions més perquè el Sr. Cerdà pugui interconnectar el de
Son Vila amb el de Crestatx per la zona aquella de domini públic,
que no va actuar, perquè pugui interconnectar l’aigua i la pugui
continuar traient d’allà.

A la segona intervenció, Sr. President, demostraré que el fet
aquest, a través de papers de la Conselleria de Sanitat, fa que
s’estigui perdent, morint l’aqüífer d’Inca-sa Pobla, de la zona
nord, la qual cosa a la vegada duu -i pareix increïble que sigui
un verd que ho faci- la mort de l’Albufera. Contesti’ns, Sra.
Rosselló, quin és el seu pla de depuradores, quin és el seu pla
de distribució, i quin és el seu pla per aturar la salinització. Això
són tres conceptes d’un pla integral de la política d’aigua que
a vostè li hem demanat fa més de 750 dies, i té l’obligació de
venir aquí; i no he fet ni demagògia, ni li he contat cap mentida,
perquè estic actuant (...). No es queixi, m’ha donat un poquet
més, no li sàpiga greu, Sra. Consellera, vostè pot parlar el que
vulgui.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Estau nerviosos, eh? 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Supòs
que al portaveu del Partit Popular, el diputat Jaume Font
l’interessa més que li contesti el que m’ha demanat, que és
quina és la solució integral de la zona nord, i no que li vagi
contestant a tot el que han estat qüestions puntuals i
concretes.

Per tant, seguint amb el que és allò que crec que el seu grup
parlamentari vol saber, li diré que el Sr. Diputat formula per
enèsima vegada la mateixa pregunta que ja va ser resposta
àmpliament fa vuit mesos. A la fi de la meva intervenció li
avançaré breument els progressos que hem duit a terme des
d’aleshores per posar en marxa la solució que ja li vaig explicar,

i que a més crec que la coneix prou bé. I tendré l’ocasió
d’explicar al Sr. Font també, i a la resta del seu grup
parlamentari, altres aspectes que configuren la política d’aigua
de les Illes Balears.

Com sap molt bé el Sr. Diputat, la política d’aigua d’aquest
govern té tres prioritats bàsiques: garantir un subministrament
estable d’aigua de bona qualitat, reduir al mínim possible els
impactes ecològics d’aquest proveïment, i oferir el proveïment
a la població al preu més econòmic possible, sense estimular
artificialment el consum. Com també coneix el Sr. Diputat,
aquesta és exactament la política oposada a la que durant anys
va permetre el govern del seu partit a tots els especuladors de
l’aigua, que varen espoliar sense fre els recursos hídrics de les
nostres illes, portant-los a una situació límit, de la qual tan sols
ara començam a sortir.

Avui tot aquest desgovern s’ha acabat. Per primera vegada
existeix a les Illes una autoritat de l’aigua que en complir les
seves obligacions està posant en pràctica una veritable política
hídrica, amb criteris i objectius ben clars i definits. A més ara,
per fi, la climatologia ha començat a ajudar en l’èxit del
desenvolupament d’aquesta política. Superada la situació de
forta sequera que hem patit al llarg dels darrers quatre anys, la
més forta dels darrers 50 anys, i que ha servit una vegada i una
altra a personatges irresponsables del seu partit per crear i
difondre alarmisme més injustificat, que fins i tot els ha permès
desprestigiar les Illes Balears en els cercles internacionals del
sector turístic. Ara tenim el clima ideal, tant en sentit real com
en sentit figurat, per continuar construint les veritables
solucions de futur, amb la tranquilAlitat i la bona feina
necessaris perquè siguin solucions perdurables i ecològicament
sostenibles.

Com li deia abans, Sr. Diputat, la primera línia estratègica de
la política de l’aigua d’aquest govern va ser la recuperació de
l’autoritat hidrològica. Encara que no ha estat feina fàcil, això ja
s’ha assolit, i avui tots els agents que actuen en el món de
l’aigua a les Illes coneixen que no poden continuar fent allò que
volen amb uns recursos que a més d’escassos són vitals i
imprescindibles per a tothom. 

La segona línia estratègica és la gestió de la demanda, això
és aconseguir que l’aigua sigui utilitzada de forma prudent i
eficient. La meva conselleria no ha estalviat esforços en
aquesta matèria, i vostè ho sap. I m’hagués agradat que la seva
pregunta, per una vegada, s’hagués centrat en aquest aspecte
de la gestió hídrica. Però sé que la bona gestió de l’aigua no el
preocupa gaire, ni a vostè ni al seu partit, com ho demostren les
prioritats que, si m’ho permet, el Sr. Matas ha establert com a
eix del seu poc presentable Pla Hidrològic Nacional, per tal
d’assegurar els negocis associats al malbaratament de l’aigua,
una política que en el fons és idèntica a la que està defensant
en aquestes illes, i que darrerament ni tan sols difereix en les
formes. Així, hem pogut veure als diaris de la setmana amb
indignació, però sense sorprendre’ns, el batle de Santa Eulàlia
assegurant que la dessaladora del Ministeri es construirà manu
militari. Tanta sort que al dia següent vèiem com el número 2
del Sr. Matas, enviat en persona a Eivissa, va rectificar les
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afirmacions del batle i va intentar cercar una colAlaboració
institucional.

La tercera línia estratègica de la política hídrica d’aquest
govern és la gestió integrada dels recursos. Això vol dir que a
cada illa els recursos que siguin necessaris, en un marc d’ús
prudent i eficient de l’aigua, han d’abastar-se mitjançant un
sistema insular integrat. D’aquesta forma tots els municipis de
cada illa podran complementar els seus recursos locals,
accedint per igual als grans recursos de rang insular, és a dir als
aqüífers estratègics, int egrat, si n’és el cas, a les instalAlacions
de dessalació. Així ens facilitarà la convergència del preu de
l’aigua, millorant la qualitat i reforçant la garantia per a tots els
usuaris.

La clau perquè aquesta política sigui possible és disposar
d’infraestructures d’interconnexió. A totes les illes hi ha
recursos més que suficients per atendre la demanda actual i
previsible especialment en un context  de major eficiència, de
moderació del creixement i d’increment de la reutilització, com
el que està promovent el Govern. Allò que és necessari és
interconnectar-los i gestionar-los de forma integrada. És això el
que estam fent a Palma i a Eivissa, i també a la zona nord de
Mallorca, tal com ja li vaig explicar al passat mes de setembre.

I ara, per finalitzar, puc donar-li qualque novetat de les
feines que estam acabant al nord de Mallorca. En primer lloc els
tècnics ja han decidit el recorregut de la canonada que
completarà l’artèria transversal de Mallorca Andratx-Alcúdia,
i que arribarà de Llubí fins a Alcúdia a través de Muro, sa Pobla
i Crestatx. També coneixem el pressupost, que arriba a uns 5,5
milions d’euros, i el termini d’execució, que no sobrepassa els
6 mesos a partir d’obtenir el corresponent finançament. Per això
presentarem aquest projecte a la propera convocatòria dels
fons de cohesió per tal d’obtenir directament el finançament
europeu, i alliberar així d’altres possibilitats de finançament. I
dic directament perquè si el Sr. Ministre de Medi Ambient, Sr.
Jaume Matas, hagués volgut, aquesta actuació ja es trobaria
operativa, fins i tot figura com a actuació preferent en la
normativa del Pla Hidrològic de les Illes Balears, concretament
a l’article 81.2. No obstant això, ja fa temps que he perdut
l’esperança que aquest desaprofitat ministre faci qualque cosa
en benefici de les Illes Balears. En realitat seria suficient que
deixés respondre aquest govern de les seves responsabilitats.
De fet la principal amenaça que en aquest moment queda en el
sector de l’aigua de les Balears és la interferència constant del
Ministeri de Medi Ambient, i explicaré per què. 

A la badia de Palma, com a conseqüència de demandes
certament irresponsables, ràpidament satisfetes pel Sr. Ministre,
sobren més de 7 milions de metres cúbics anuals de capacitat
de dessalació. Les instalAlacions disponibles permeten produir
29 milions, mentre que els quatre municipis usuaris: Palma,
Calvià, Andratx i Marratxí, només en demanen 22 milions. A més
a curt termini, si el Sr. Ministre vol, arribarà a la fi l’aigua de la
Costera, fent que el superàvit pugui proveir tota la resta de
l’illa. Si el proveïment complementari que pot ser necessari al
nord de Mallorca es fes amb els recursos ja excedentaris de la
badia de Palma, i no amb una nova dessaladora, tothom hi
sortiria beneficiat. Primer, hi guanyen els usuaris del nord de

l’illa, que podran disposar a molt curt termini d’un proveïment
de qualitat, plenament garantit per les reserves estratègiques
del Govern, i amb un preu molt avantatjós respecte del que
haurien de pagar de proveir-se amb una nova dessaladora.
Aquest preu encara pot ser més baix en arribar el cabal natural
de la Costera, i sempre que els usuaris del nord de Mallorca
estiguin connectats al sistema. En segon lloc, hi sortiran
guanyant els usuaris de la badia de Palma, perquè podran
compartir les despeses fixes de les instalAlacions actuals amb
més usuaris, fent que també se’ls abaratís el cost de l’aigua, per
tant, a la zona de la badia de Palma. I tercer, i evidentment no
menys important, hi guanyarà el medi ambient, ja que
independentment de l’origen de cada proveïment l’aigua
mitjançant compensació de cabals sempre s’enviarà físicament
cap al nord des d’embassaments de Tramuntana des de
s’Estremera. Això sup osa no només que l’aigua podrà arribar a
la seva destinació per gravetat, a més podrà elevar-se
directament fins als respectius dipòsits municipals, evitant així
les despeses energètiques i econòmiques del bombeig. A més,
la producció de continu de les dessaladores actuals i
l’emmagatzemament de l’aigua dessalada de l’hivern, representa
un estalvi considerable en la punta de demanda estival.

Ja coneixem fins i tot, Sr. Diputat, els estalvis que obtindran
els distints usuaris si aconseguim que el Sr. Matas s’abstingui
de construir una dessaladora a Alcúdia. Respecte de la situació
actual, els usuaris del nord s’estalviaran com a mitja uns 59
milions de pessetes cada any, i els de la badia de Palma uns 108
milions. Per contra, si el Sr. Matas arriba a construir la seva
dessaladora de propaganda electoral d’Alcúdia, carregaria els
usuaris del nord de Mallorca amb costos desbaratats i
innecessaris, originats en la gestió d’una central inutilitzada, i
faria impossible la integració del sistema insular. Els municipis
de la badia de Palma no estarien interessats en augmentar les
seves  f ixes  d ’una  cen t ra l  que  augmentar  e l
sobredimensionament de la dessalació que ja pateixen;
exactament allò que succeeix a Eivissa amb la hipotètica
dessaladora de Santa Eulària.

Les ciutats amb dessaladores quedarien aïllades de les
corresponents xarxes insulars. Per això li deia que el problema,
com sempre -em sap greu dir-ho, perquè a vostès no els agrada
escoltar-ho- és el ministre de Medi Ambient, Sr. Matas, amb la
seva simplista caparrudesa per solucionar el problema de
l’aigua amb dessaladores, fins i tot quan no són necessàries.
De fet jo li he de dir que tenim preparades solucions adients per
impedir que es pugui fer massa malbé, o massa danys
significatius en el tema que ens ocupa. De moment no li puc dir
res més, per raons òbvies, però d’aquí a sis mesos, quan vostè
torni a fer-me la mateixa interpelAlació, ja ho haurà pogut
comprovar. A més, aleshores esper que la interconnexió amb
Alcúdia ja estigui ben avançada, encara que ni així em lliuraré
de tornar a respondre la mateixa pregunta.

I si em permet li diré, ja que ha fet referència als temes de
depuració, que vostè, com coneix molt bé tota la zona nord com
estan les depuradores, no em dirà que no li resulta sorprenent
que justament els problemes de les depuradores han vengut
només quan va entrar el pacte de progrés. Jo de qualque
manera que facin olor a partir del 99, i que resulti que funcionen
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malament des del 99, realment és curiós. Però, si més no, com
que evidentment jo tenc ara per ara la responsabilitat d’això, li
he de dir que precisament en cadascuna de les depuradores que
vostè ha esmentat hi ha previst, i així s’ha aprovat a distints
consells d’administració, fer actuacions concretes per tal de
millorar l’estat de les depuradores, que en el cas de Pollença és
efectivament un estat molt dolent d’una depuradora que, com
sap, fa molts d’anys que funciona, no només en fa quatre. Per
tant, li he de dir que efectivament també en temes de depuració
hi ha una feina importantíssima a fer, que ja estam duent a
terme.

En segon lloc dir-li també que el decret de les Ufanes, supòs
que s’ho ha llegit a la perfecció, Sr. Jaume Font, el coneix molt
bé, Sr. Diputat, i per tant sap perfectament el que diu respecte
de l’explotació de l’aigua, que jo crec que no hagi de repetir. Per
tant, el que ha de mirar és el que diu el decret, el que diu
respecte del tema de l’aigua, i veurà clarament que no hi ha cap
tipus d’explotació més enllà del que seria l’aigua que pugui ser
un sobrant, que es pugui a més ficar dins l’aqüífer de Crestatx.

I per cert també dir-li, per acabar, abans de la propera
intervenció, dir-li que li he d’aclarir una cosa, Sr. Diputat. Miri,
el Sr. Cerdà vostè sap perfectament no només qui és, quins
permisos se li han donat, coneix perfectament tota la història.
Vostè sap perfectament també que el que se li ha donat de
concessions és reubicació de pous. Això ho contempla
perfectament tota i cadascuna de les normatives existents. Per
tant en aquest sentit, i dins el que cap, i dins el que és la
normativa, precisament per primera vegada aquesta conselleria
fa complir la normativa, Sr. Font. I vostè ho sap perfectament.
I si se li va donar una concessió anterior, no devia ser encara
una normativa que fes. No, Sr. Font, vostè sap perfectament,
que a més al Sr. Cerdà pareix que també li té una certa obsessió,
a aquest senyor, cosa que nosaltres, evidentment tot el que
sigui impedir un mal ús de l’aigua, crec que li hem donat prou
evidència que no només ho perseguim, sinó que no ho
permetem. Per tant en aquest sentit, Sr. Font, no tregui les
coses de lloc. I si hem de parlar d’una solució integrada a la
zona d’Alcúdia, li he de dir que aquest govern i aquesta
conselleria en un any va donar una solució a la badia de Palma,
tota una sèrie de qüestions a fer. Ara estam, evidentment
intentant que l’illa de Mallorca, per no parlar de les altres illes,
evidentment estam intentant donar una solució global a tota
l’illa de Mallorca sobre el proveïment en alta.

Crec que des d’un punt de vista de gestió integral, que
evidentment si vostè hi està d’acord, com que no hi estarem
mai, crec que ens demostra les diferències que ens separen.
Gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament solucions integrals al problema de
l’aigua a la zona nord, com també arreu de les nostres illes. Des
del Grup Parlamentari Socialista sempre hem defensat aquesta
necessitat de garantir aigua de qualitat per a les ciutadanes i els
ciutadans, i això amb el mínim impacte ambiental, evidentment,
i també amb el mínim cost econòmic, perquè, per tant, ara en
podem parlar més tranquilAlament, des d’aquesta serenor que
ens permeten ara ja les darreres pluges d’aquests darrers
mesos. Compartim des del Grup Parlamentari Socialista
aquestes línies estratègiques de la política hidrològica que han
de conduir a aquesta millora de la qualitat, i a la convergència
de preus. La interconnexió exposada per la consellera ha de
permetre aprofitar aquestes economies d’escala, i hi sortiríem
guanyant, entenem, des del punt de vista econòmic i
mediambiental. És, en definitiva, apostar per una gestió racional
d’aquest recurs escàs com és l’aigua. La consellera en parlava,
aquests 7 milions de metres cúbics sobrants de la capacitat de
dessalació en relació a la demanda als municipis de la badia
d’Alcúdia, i a més si tenim en compte que pot arribar afegint-se
la de la Costera, amb aquesta redistribució hi sortiríem
guanyant.

Perquè a més vull recordar aquí quines són les extraccions
dels aqüífers per a l’abastiment d’aquestes poblacions
d’Alcúdia, sa Pobla, Can Picafort, Muro i la platja de Muro, que
les podem avaluar en torn a 8,3 milions de metres cúbics cada
any. Però també hem de parlar d’eficiència, i hem de parlar de
reconduir també aquestes diferències de preus. La referència
que en teníem per l’any 2000, recordem, Pollença estava a 80
pessetes el metre cúbic, Alcúdia 61, sa Pobla 45, Can Picafort
62, i platja de Muro 48 pessetes el metre cúbic. Per tant, també
hem de parlar d’ús racional quan parlam de les enormes
diferències de consum. Hi ha un estudi d’auditories hídriques
realitzades a diferents establiments hotelers, i resulta que hi ha
aquestes enormes diferències, com podem veure uns 35 metres
cúbics per plaça i any a un hotel d’Alcúdia, i fins i tot podem
arribar a aquesta zona amb 142 metres cúbics per plaça i any a
uns apartaments de la platja de Muro. Per tant, un repte
important, tenim aquí el finançament d’aquest projecte, que ens
ha de permetre disposar d’aquestes infraestructures
d’interconnexió que es presentarà al Ministeri d’Hisenda, com
ha dit molt bé la consellera de Medi Ambient, per al
finançament amb fons de cohesió. Per això seria important el
suport de tots els grups, i especialment del Grup Parlamentari
Popular. 

En tot cas jo entenc, o entenem, que aquest projecte és
important, i si no pot ser així, com de vegades ens tenen
avesats, hauria de ser amb fons propis, perquè, senyores
diputades i senyors diputats, allò que eren les solucions als
problemes de l’aigua, per tot, nord, sud, est i oest de les Illes
Balears, eren les solucions que ens aportaven, se’n recordaran
tots vostès, i no em cansaré de repetir, maig del 99, solucions
amb aquesta pluja de milions que ja teníem aquí a damunt la
taula, conveni de maig del 99, solucions per moltes generacions
al problema de l’aigua, 20.000 milions de pessetes. Eren uns
pocs dies abans de les eleccions. Bé li hem demanat a aquest
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parlament, bé li hem demanat en moltes ocasions el finançament
per tots aquests convenis que tenien tots ells relació, perquè
era allò que parlàvem del conveni de l’aigua. Recordaran tots
vostès: 13 de juny del 2000, proposició no de llei del Grup
Parlamentari Socialista, el Parlament de les Illes Balears acorda
demanar al Ministeri de Medi Ambient la signatura del conveni
hidrològic. 12 de desembre del 2000, també a iniciativa del Grup
Parlamentari Socialista, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a incloure en els pressupostos del 2001 les
inversions previstes en el conveni actualitzat de l’aigua. I
finalment vull recordar aquesta moció mateixa, del Grup
Parlamentari Popular, de 3 d’abril del 2001, dos punts aprovats,
i feien referència a la signatura del conveni o del protocol
d’inversions. Sí, necessitam aquí, Sr. Font, necessitam aquestes
inversions, i necessitam sobretot allò que hem parlat sempre de
lleialtat institucional. Per tant, així i tot esperar la moció que ens
presenti el Grup Parlamentari Popular, benvingut si pensen
compartir amb tots nosaltres les solucions integrals, i no
solucions puntuals, com ens exposaven ja a la moció que varen
proposar a l’any 2000, al mes de novembre del 2000, que tan
sols ens proposaven dessaladores sí o no.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Para réplica tiene la palabra el Sr.
Font por 5 minutos. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President. Sra. Rosselló, apagui el telèfon i escolti els
diputats i les diputades, que duu deu minuts, la intervenció de
la Sra. Amer penjada al telèfon. Ja pot capejar, Sr. Conseller
d’Educació, això és falta d’educació. És indignant, i vénen aquí
a donar lliçons de progressisme, ètica i tot això. Mirin-se un
poquet.

Sra. Amer, jo l’he escoltat i li agraesc la seva intervenció.
Però la consellera no l’ha escoltat en cap moment. A part que
és vergonyós, Sra. Consellera, ho ha duit escrit. Com clar? Jo
no li he parlat de dessaladores avui. Vostè sí, clar. Jo no li he
parlat de dessaladores. Jo he parlat de donar solucions
integrals als problemes de l’aigua a la zona nord. Però primer
trobes un mentider que un coix. I Sra. Rosselló, no torni a dir
que vostè ha donat pous a Acasa a canvi d’altres que s’han
donat de baixa. Digui quins pous... Sí, això ho ha dit, a canvi, ho
ha dit. Vostè és esclava de les seves paraules. Digui quins pous
del senyor d’Acasa s’han aturat i quins són els que s’han
donat d’alta. Perquè vostè a Acasa de moment només li ha
donat autorització de perforació. Ja està bé de mentir a la
societat, i aquí avui sense voler s’ha embullat al final, i no sabia
com se n’havia de sortir. Però no digui que ha canviat.

Senyors del PSM, els ho dic clarament: aquesta gent vol
agafar aigua de sa Marineta i la vol tirar a dins Crestatx i la vol
dur a Alcúdia. El Partit Popular demana, Sra. Consellera,
senyors membres de tots els partits polítics, per aquest tema
necessitam consens. I li vull dir una cosa, Sra. Rosselló, no té

per què dir que vostès i nosaltres som incapaços d’arribar a
acords. Li puc dir que si vostè en lloc de tirar pel seu camí, que
fins i tot no és el mateix camí d’altres partits del pacte, es vol
asseure i vol que donem una solució real, ens hi podem
asseure. El problema és que vostè no ho té clar amb els seus,
com li han demostrat a Eivissa fa un parell de dies, no ho té clar
amb els seus, i vol manar dins casa de tots. I per manar dins
casa de tots, primer cadascú a dins ca seva ha de saber manar.
I vostè a dins ca seva ni sap manar. Si no, miri com està això a
Mallorca el seu pati.

Però anem a la Conselleria de Sanitat. Aquest mapa és un
mapa de la zona nord. Tota aquesta zona groga és la zona on
s’està salinitzant d’una forma escandalosa, i és el pla, i aquí
estan colAlocats aquests pous, que són els que ha analitzat la
Conselleria de Sanitat, que són els que ens varen preocupar a
l’any 2000, al mes de juny, d’anar a parlar vostè, i vostè no
dóna una solució, que cada això s’està multiplicant. Miri, aquí
hi ha pous que a l’any 2000 tenien de clorurs per milAligram, n’hi
havia que estaven ja, l’autorització normal, en 350, en temes de
regar, 400; idò els tenim a 1.384, a 1.242 i a 1.313; i n’hi ha de
3.300. Però és que al cap de dos anys de la consellera donar
més autoritzacions al Sr. Cerdà, d’Acasa, resulta que tenim
pous que abans estaven..., aquest és un nou, que no l’havíem
agafat a l’any 2000, és d’ara, 3.159. Després, el número 1, que
estava a 1.384 clorur per milAligram a l’any 2000, està a 1.800, 500
més. El número 2, que estava a 3.337, està a 4.615; tot dins la
zona de devora Cerdà. El número 3, que estava a 1.242, es troba
a 1.491. El número 4, que estava a 1.313, es troba a 1.562; i el
número 5 -atenció, que aquest està dins Crestatx, i es diu que
l’aqüífer de Crestatx no s’interconnecta per davall amb el del
Pla- resulta que a l’any 92 estava a 334, i enguany es troba,
abans de les pluges, a 372; amb la qual cosa, aquest  tinglado
que el PSM sempre havia defensat, que això no està massa clar,
i que n’hi ha més d’un que també pensàvem que no està massa
clar, de poder interconnectar l’aigua de Llubí cap a Crestatx, o
de les Ufanes cap allà, pensam que l’aigua, aquesta falca no
està entrant a dins la zona de Crestatx, comença el dubte,
almenys per les anàlisis de la Conselleria de Sanitat. 

Sra. Consellera, avui aquí li hem demanat quines seran les
solucions. Jo què vol que li faci, si abans no feia olor la
depuradora de Pollença i la de sa Pobla i ara en fan? Jo què vol
que li faci? No em parli del Sr. Matas, parli’m de vostè, o del Sr.
Horrach, que és el seu gerent d’Ibasan. Miri, no em digui
segons què. Jo li deman quina solució li donarà a això, com
funcionava, com ha funcionat la depuració de Muro, he
demanat, durant un any quan han fet les obres. Ja que no m’ho
ha dit, jo ho diré. La brutor anava directa al torrent, perquè, sí,
perquè la vella estava aturada. La varen aturar, i durant un any
al torrent de Muro ha anat l’aigua directa al torrent. El torrent va
al Parc Natural de l’Albufera, als pous que conren un costat i
l’altre, al marge de Llubí, Muro i sa Pobla. I això és el que fa
vostè, Sra. Consellera. No digui que no, això està documentat.
I de pas vostès donen suport, els Verds i Esquerra Unida, no
dic el PSM, donen suport al Sr. Joan Pericàs, quan diu: Es
posible conectando una sola surgencia...
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EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, directamente con el acuífero de Crestatx -fa referència
a les Ufanes- sin necesidad de bombeo. Ja no es tracta
d’emprar l’aigua que pugui anar per damunt el torrent, jo hi
estic d’acord que hem de mirar si la podem utilitzar, xerram ja de
ficar una bomba.

I com he dit abans, un paper del Sr. Rodríguez Perea que
està allà, de Balears, que ell estava d’acord si era amb
explotació pública. Sra. Consellera, és molt preocupant aquest
tema, li demanam aquest Grup del Partit Popular una solució
integral i vostè avui aquí no l’ha donada, ho ha dut escrit. Com
arreglarà, sí, com arreglarà el tema de les depuradores? I, per
favor, consensuï la interconnexió, és possible consensuar-la.

I jo avui me’n vaig d’aquí, que en cap moment no l’hi he dit,
si dessaladora sí, si dessaladora no, li he xerrat de la salinització
dels pous, que vostè dóna més pous a n’En Cerdà, del tema de
les depuradores que fan olor i que miri de consensuar la
interconnexió. És a dir, canviïn el disc, no he xerrat de sal, de
dessaladores, canviïn el disc. Però els diré una cosa per
acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, termino. Me paso de un un minuto cuarenta y nueve, lo
digo porque a veces llega a 3,2. Gracias, Sr. Presidente.
Acab, una cosa, vostè, no pot ser, el cost de les dessaladores,
ara sí que he entrat de ple a les dessaladores, perquè això és un
cost econòmic molt gros. Jo li diré la veritat, els costs
econòmics de vegades s’han de mirar de minvar, però el cost
que és gros i irreparable és aquest cost que vostè permet que
a aquests depredadors que deia que el Partit Popular mantenia
d’extraccions d’aigua vostè els segueix donant més
concessions. Li deman per favor que s’assegui i no digui
d’entrada que vostè no es pot entendre amb el Partit Popular
per qüestions que són molt important per a tots els mallorquins.

Gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Para terminar el debate, tiene la palabra la
Sra. Consellera de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Bé, miri, Sr. Font, li he llegit perquè crec que és molt
ilAlustratiu llegir-ho, dir-ho molt clarament, quines són les

propostes que es pensen per part de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears respecte a la gestió
integral de la zona nord, i ho faig perquè crec que a vostè és
això el que li interessa. Supòs que vostè no és d’aquests que
l’arbre no els deixa veure el bosc, supòs que li interessa
realment, com a partit i com a grup parlamentari, quina és la
solució integral, i li he explicat clarament quina era, una altra
cosa és que jo no l’hagi entès -em sap greu, ho he fet per llegir,
precisament perquè m’entengués millor i no hi hagués cap
interferència ni emocional, ni política, sinó que, precisament
quedàs molt més clar.

Dit això, per tant, dir-li que li he dit i, a més, li he repetit, ja
li havia dit fa set mesos i li vaig dir fins i tot fa més d’un any,
perquè ho demana d’una manera recurrent, cosa que em sembla
bé, no em sembla gens malament. Per tant, li he dir que si les
solucions, evidentment amb el consens amb el Partit Popular,
a mi em semblaria perfecte, evidentment, aquesta conselleria
est à absolutament oberta, igual que el Govern, a haver-hi
solucions consensuades, però de veritat, no dir-ho aquí i
després, a la realitat, ser molt diferent.

Per tant, jo li diré un parell de coses, Sr. Jaume Font, perquè
crec que les ha de tenir molt clares. Miri, vostè m’ha parlat de
depuració; jo li he dit clarament que els temes de depuració
havien de millorar, ho he dit aquí i ho seguiré dient i,
precisament, aquesta conselleria fa una aposta impressionant
per millorar tant el manteniment -cosa que vostès ja s’havien
dedicat a rebaixar-lo diríem amb una quantitat molt potent-, i a
millorar aquelles depuradores que no funcionen bé.
Concretament la depuradora de Pollença té un projecte d’una
remodelació de 900 milions de pessetes, que esperem poder
començar ja. La de Muro la vàrem inaugurar, com vostè sap, fa
molt poca estona; la de sa Pobla, el problema, com sap
perfectament, el que ens arriba allà entre d’altres coses, és el
processament de la patata. Santa Margalida, -sí, Sr. Font, i ho
sap vostè perfectament- Santa Margalida dins el poble no hi ha
problema, una altra cosa és Ca’n Picafort. Per tant, en temes de
depuració, Sr. Font, no vengui aquí i pareixi que tot funciona
malament perquè, com li he dit, ni cap d’aquestes depuradores
va ser feta en aquests tres anys, i, a més, aquest Govern
clarament ha apostat per millorar l’estat de les depuradores, per
tant, si vol que parlem de depuradores un altre dia en parlarem,
però ara per ara no hi ha perquè dir que les coses no van bé.

En segon lloc, tornar-li a dir una altra qüestió que pareix que
és el que el té més preocupat; els pous del Sr. Cerdà a ACASA.
Li torn repetir i li repetesc, perquè per ventura no m’he explicat
bé, cosa que pot ser, i per tant en aquest sentit m’explicaré ara
el millor possible. Miri, s’han donat permisos de sondejos al Sr.
Cerdà; aquests permisos de sondejos, perquè ho entengui tota
la Cambra, signifiquen que, efectivament, obri un nou forat, això
està clar, però no genera més drets de treure més aigua, sinó
que el que fa és una reorganització d’aquests pous i per tant no
hi ha més drets de més aigua, Sr. Font; no hi ha més aigua per
treure, hi ha més forats perquè se cerquen reubicacions, això ho
diu la legislació vigent, amb la qual cosa no se li pot dir que no,
però no dóna més drets per treure més aigua, Sr. Font, ho ha de
tenir molt clar i tota la Cambra, perquè si no es crea una
confusió molt forta del que fa en aquest moment la conselleria;
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que, evidentment, jo no entraré a si el Sr. Cerdà després fa
coses que, evidentment, ens les faci arribar, si hi ha qualque
denúncia, que nosaltres actuarem.

I dit això, dir-li una cosa molt clara, a veure, jo crec que ens
hauríem d’entendre i intentaré de qualque manera explicar-ho el
millor possible, precisament quines són les solucions que
cercam a un problema que vostè ha exposat aquí damunt, que
jo ho compartesc, és una salinització i una sobre-explotació
dels aqüífers constant, d’una gestió absolutament, li he de dir,
nefasta que s’ha fet dels aqüífers; perquè era dir, aigua a
balquena, tota la que hi ha, i quan no en tenim a veure què fem,
fem el forat més fons. Precisament nosaltres plantejam una
gestió integral d’aquest tema i què diem? Doncs, miri, el que
ens ha costat tant que Emaya entengués a Palma que, per
primera vegada en aquestes illes, es fa una infiltració de l’aigua
que sobra de sa Marineta al que és l’Estremera; emmagatzemant
l’aigua i guardant l’aigua tenim aquell excedent per poder fer
front a les puntes d’estiu. I el mateix pretenem fer amb Crestatx;
si a Crestatx s’hi infiltra aquella aigua que és excedentària,
llavors permet que es pugui utilitzar en aquelles puntes d’estiu.
I això, Sr. Jaume Font, és una gestió integral almanco en aquest
sentit, és gestionar bé els aqüífers, i no permet re que es faci
malbaratament com s’ha fet fins ara. I vostè ho sap
perfectament, Sr. Font, és com qui té una casa a ca seva i
guarda dins la cisterna l’aigua i no fa que tota l’aigua que arriba
a ca seva surti per les bardisses.

En aquest sentit, per tant, interconnectar el que és Palma, sa
Marineta, o sigui, Llubí, Crestatx i Alcúdia, en el cas de la zona
nord, permet fer, com dic, una gestió integral de l’aigua.
Aquella sobrant, que jo li he explicat i li tornaré dir, que sobra
ja de Palma, li torn explicar que de 29 hectòmetres cúbics que en
aquest moment es produeixen a Palma n’hi ha només 22 que
volen els ajuntaments; aleshores el sobrant podria
perfectament, a través d’aquesta interconnexió, poder anar cap
a Alcúdia o poder-se infiltrar a Crestatx o a s’Estremera. Ho sap
perfectament això, i li he dit que és la primera vegada, perquè fa
dos anys, en el pla de xoc, vàrem dir a EMAYA que fes un pou
per poder fer infiltració d’aigua al que és l’Estremera, i aquest
pou encara no està fet. Si ara, amb aquestes pluges, que ha
plogut molt com vostè sap, tota l’aigua que ha anat a la mar
s’hagués pogut infiltrar, 30.000 o 40.000 metres cúbics més dins
l’Estremera, en aquests moments tendríem l’Estremera amb una
capacitat del que és l’aqüífer molt elevada; i ens permetria,
precisament, gestionar...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sra. Consellera.

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

Ara, un momentet, ja que vostè li ha deixat més temps, si em
permet, dos minuts més. Podríem perfectament gestionar, d’una
manera eficient, més sostenible ecològicament i al mateix temps
més barata econòmicament per als ciutadans, molt millor l’aigua.
D’això és del que estic parlant, Sr. Font; si vostè considera o el
seu partit considera que això és una bona aposta de gestió,

evidentment aquesta consellera, la conselleria i el Govern estan
absolutament oberts. Ara, si vostè em parla que això no és una
gest ió acurada, sinó que és una altra cosa, evidentment serà
difícil d’entendre-se. Jo crec que per primera vegada en aquesta
comunitat autònoma es posen les coses clares en matèria
d’aigua, es parla de l’aigua des d’un punt de vista, com dic, de
gestió integral, que passa per una gestió de la demanda
acurada. I miri, aquest informe és l’informe que s’ha fet de la
zona nord de Mallorca, si vol li puc enviar, de tot el que s’ha fet
de la zona nord de Mallorca, on hi ha tots i cadascun, on hi ha
més consums, i li puc dir, per exemple, que hi ha consums
elevadíssims a determinades zones, com la Platja de Muro, de
més de 400 metres cúbics dia, per persona i dia. Sobre això
també s’ha d’actuar.

Per tant, si vostè s’apunta a la gestió de la demanda,
s’apunta a una, diríem, gestió més eficaç i eficient i intelAligent
de l’aigua, i més ecològica i més barata, evidentment jo no tenc
cap tipus de problema, Sr. Font, no tenc cap problema ni amb el
PP ni amb el PSM ni amb el PSOE ni amb Els Verds ni amb
ningú, del que es tracta aquí és d’un recurs escàs i necessari
per a tots els ciutadans d’aquestes illes. I la primera vegada que
realment s’ha entès d’una manera completa ha estat ara, Sr.
Font, amb aquest Govern.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, vagi acabant, per favor.

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

I per tant, el Sr. Matas, -i si em permet ara acabaré-, el Sr.
Matas...

(Remor de veus)

..., sí, sí, sí, he de parlar del Sr. Matas, perquè el Sr. Matas té
qualque cosa a veure amb tot això. Ara vostè no em digui que
resulta que el Sr. Matas no existeix amb els temes d’aigua, per
l’amor de Déu! El contrari, el bo és que insisteix a voler fer una
política diferent al que planteja aquesta conselleria. Jo esper
que el Partit Popular de les Illes Balears no sigui i no segueixi el
mateix que el ministre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló, amb la seva intervenció
queda substanciada aquesta interpelAlació.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 359/02, presentada
pel Grup Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea.

I passam al punt següent de l’ordre del dia que són les
proposicions no de llei. La primera d’elles és la 359, presentada
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pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea. El Sr.
Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula
per presentar i defensar la proposició no de llei.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. La veritat és que provoca una certa tristesa, havent
entrat al segle XXI, ens vegem encara en l’enutjosa situació
d’haver de defensar proposicions com la que els sotmetem
avui. La nostra llengua, segur que no importa fer-ne aquí la
presentació, és la setena en nombre de parlants a la Unió
Europea, i pensin que a la Unió se n’arriben a parlar, estan
documentades, 51 llengües, de les quals, això sí, n’hi ha 39 que
són considerades llengües regionals, llengües minoritàries; és
a dir que es parlen només a un territori o a un estat o que
només és parlada per centenars de milers de persones, el cas de
llengua basca, galesa, corsa, etcètera. La situació de la llengua
catalana, evidentment, és molt diferent, insistesc que és la
setena en nombre de parlants de la Unió i per tant està molt
lluny d’aquesta situació. Ans el contrari, sembla molt raonable
que sigui considerada entre les dotze llengües restants, les
considerades majoritàries; és a dir, aquelles llengües que són
parlades per milions de persones i, com a dada significativa,
editen desenes de milers de llibres cada any amb les seves
pròpies llengües.

No hi ha dubte que la Unió Europea ha aplicat, des dels
seus orígens, una política lingüística fonamentada en el
reconeixement plural i igualitari de la diversitat; una diversitat
viscuda com a riquesa, com la força d’Europa, com l’orgull
d’Europa. Els europeistes no hem aspirat mai a una llengua
única, a una llengua europea; ben al contrari, sabem que
Europa serà diversa o no serà i ho vivim no com a un handicap,
sinó com a un signe d’identitat molt sa, com a un element de
pluralitat. De fet, pensam que la biodiversitat cultural que
practica la Unió Europea és un antídot als efectes devastadors
a nivell identitari de la globalització. En aquest sentit, els
tractats de la Unió defensen la diversitat interna i no varen fixar
en el tema lingüístic quin era el règim de l’oficialitat. Aquest
tema, com saben, es va remetre un acord unànime del Consell
i es va regular la matèria a l’any 58, amb un reglament que s’ha
anat modificant a mesura que entraven estats membres.

Confiant, precisament, en aquesta tradició, tan diferent de
l’homogeneïtzadora que vivim a l’Estat espanyol, hi va haver
un gran moviment de reivindicació de la llengua catalana quan
va entrar l’Estat espanyol dins la Unió. L’any 1986, la Crida a la
Solidaritat va aconseguir 100.000 signatures, jo crec que molts
dels que seuen en aquests escons avui se’n recordaran i hi
degueren participar, a la qual s’hi varen sumar el Parlament
català i el Parlament nostre que, el novembre del 87, es va
adherir a aquesta iniciativa; també molts d’ajuntaments de les
Illes Balears, de Catalunya i del País Valencià. Aquella
mobilització va aconseguir un èxit important que, amb una
primera passa, després d’una sèrie d’anys de moviments dins
el Parlament europeu, s’aconseguí una resolució reconeixent la
importància històrica, social i cultural de la llengua catalana; es
va assumir com a una llengua europea de relació, que es pot

utilitzar dins les relacions europees, i es demanava al Consell i
a la Comissió que reconsiderassin la seva situació en el si de la
Unió. Desgraciadament, han passat 12 anys i crec que hem de
reconèixer que no hem avançat gaire més.

Actualment, la Unió reconeix 13 llengües oficials, però,
malauradament, i segurament d’una manera incomprensible,
entre elles n’hi ha 11 només de les 12 llengües minoritàries, de
fet just hi falta la nostra. Les altres dues són dues llengües
minoritàries, però que són llengües d’Estat i que darrerament
tenen l’estatus d’oficials, tot i que no són llengües de treball:
el luxemburguès i l’irlandès. Realment, també, malgrat sigui un
efecte estrictament o bàsicament protocolAlari, indubtablement,
té un efecte simbòlic molt important. Creim que és una situació
inacceptable per a la llengua catalana; que compta amb uns vuit
milions de parlants i que és oficial a territoris que s’acosten als
12 milions d’habitants. El català té un nombre de parlants
semblant al grec, al portuguès, al suec, fins i tot, i molt per
damunt, com vostès saben, del danès o del finès. A més, la
llengua catalana es parla a quatre estats d’Europa, tres d’ells de
la Unió Europea, desgraciadament el quart és l’únic que té estat
propi i encara no en forma part. Per cert, probablement
reconeguem el nostre trist paper com a responsables del país,
no crec que siguem tot sols, però els responsables dels països
catalanoparlants, que de l’oficialitat internacional de la llengua
catalana es faci dependre de les mobilitzacions, dels èxits
internacionals d’una ciutat estat com Andorra. Jo no sé com ho
veuen, que a l’Assemblea de les Nacions Unides es parli català
sigui gràcies a Andorra si no els fa sentir alguna mena
d’impotència com a responsables polítics d’un país.

Ens sembla incomprensible que en aquestes circumstàncies
avui el català no sigui ni llengua de treball ni llengua oficialment
reconeguda per la Unió Europea. Naturalment és comprensible
que la Unió vulgui establir un nombre reduït de llengües
franques i que els criteris de selecció s’hagin de basar en
factors demogràfics i polítics. Recordem que el Consell
d’Europa, per exemple, només té dues llengües oficials que són
l’anglès i el francès. Però el que no es poden fer són
discriminacions, cal exigir dos requisits bàsics en qualsevol
política lingüística: en primer lloc, el respecte a la diversitat, i
per tant partint d’una premissa, que no hi ha cap llengua no hi
ha cap cultura que sigui superior una a les altres; i per l’altre, el
tractament igualitari, que permet, certament, tractar de manera
diferent els diferents, fins i tot per operativitat, però sempre
exigeix tractar igual els iguals.

Precisament, ara vivim un moment important, en aquest
moment la Unió es disposa a acollir un bon nombre de nous
estats i haurà, previsiblement, de reconsiderar la qüestió
lingüística; és, per tant, arribada l’hora de resoldre la situació
injusta que viu la llengua catalana i de reconèixer-li un
tractament conseqüent amb la seva importància. Vet aquí
l’oportunitat, per tant, d’aquesta proposició no de llei i
s’explica perquè ha coincidit en el temps amb d’altres
iniciatives, com el manifest de l’Institut d’Estudis Catalans o
fins i tot la campanya de la Generalitat i del nostre Govern sota
el lema El català llengua d’Europa. Per cert, en aquest opuscle
que ha repartit el Govern o que ha publicitat s’hi posa de
manifest que, de la dotzena de llengües oficials que poden



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 90 / 16 d'abril del 2002 3943

 

incorporar-se a la Unió, només dues tenen un nombre superior
de parlants al català: el polonès i el romanès; dues més són molt
semblants: l’hongarès i el xec; fins i tot el búlgar podria
assemblar-se al nivell d’incidència que té el català. La resta
compten amb molts menys parlants, amb molta diferència de la
llengua catalana: l’eslovac, el lituà, el letó, l’eslovè, l’estonià o
el maltès; hi reparin en el maltès, realment una llengua cooficial
a una illa l’extensió de la qual és com Menorca i que té una
població semblant a Mallorca.

Per altra banda, també s’està elaborant la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea que ha de ser l’embrió de la
futura constitució europea, tant de bo que reeixim a tenir una
constitució pròpia, tan necessària com inexistent. I per tant
vivim un suggerent, un important moment neoconstituent on
aquestes reflexions ens han de trobar ben deixondits. En tot
aquest debat el més sorprenent, des del nostre punt de vista, és
que hi ha molta gent que troba normal la nostra situació,
simplement perquè no tenim estat propi, com si només els
estats poguessin tenir una llengua oficial; una conclusió
absurda per a suïssos o per a belgues i que només s’entén des
de posicionaments altament centralistes d’un nacionalisme
excloent i imperial. Desgraciadament, un plantejament que ha
tengut molt d’èxit entre nosaltres, a base d’anys i anys de
menyspreu sistemàtic a la nostra pròpia cultura i als nostres
signes d’identitat; una persecució implacable durant segles,
que té dues fites claus amb el Tractat dels Pirineus i els Decrets
de Nova Planta que marquen els processos d’assimilació i de
despersonalització llengüicida per part francesa i castellana. La
nostra llengua ha sofert atacs furibunds, a mort, però ha
comptat amb uns parlants sorprenentment fidels; amb un poble
que ha salvat la seva llengua, tot i que fos normalment amb
usos no formals i que va permetre que aquell moment
extraordinari de la renaixença el recobrament de la llengua i la
cultura.

Per què a hores d’ara, en aquesta generació, nosaltres,
europeus com som, amb una llengua europea i universal, tan
digna com les altres, hem de tenir un tractar de desfavor? És
curiós, per dir-ho d’alguna manera, que sembli que és el Govern
espanyol, tan sigui els governs anteriors com l’actual, han
responsabilitzat BrusselAles i les institucions europees en
general d’aquesta situació. Creim que aquesta argumentació és,
ha estat, sempre insostenible. La Unió, com tots vostès saben,
aplica el principi de subsidiarietat i per tant deixa als estats
prendre les principals decisions sobre com volen intervenir en
la Unió. En aquest sentit és molt significativa, per exemple, una
contesta que ens va fer el Consell Europeu a una demanda del
PSM que demanava major reconeixement del català, ens deia
textualment: “Segons l’aplicació del principi de subsidiarietat,
correspon als estats membres la responsabilitat d’aquesta
diversitat cultural i lingüística”. Queda molt clar que per a la
Unió el tracte que ha de donar a les llengües oficials és el que
els estats demanen; clarament ho diu a l’article vuitè del
reglament del Consell, quan regula l’ús de llengües que són
cooficials dins un estat.

En qualsevol cas, crec que tampoc no sorprendrem si sabem
que l’Estat espanyol, que ens hauria de fer d’avalador, ens és
moltes vegades més aviat un enemic, un honor que comparteix

amb França, per ser justos. I no és gaire d’estranyar perquè
sembla que a Espanya li costa molt d’entendre la diversitat; tots
som conscients que, tot i que el català és una llengua oficial a
les Illes Balears, a Catalunya i al País Valencià, en realitat té el
tractament, dins el si de l’estat, d’una llengua pràcticament
estrangera dins els seus òrgans centrals. La veritat és que el
fracàs que pugui ser utilitzada dins el Senat n’és un element
altament significatiu. Per a moltíssims d’espanyols ni se
comprèn que demanem que el català sigui tractat a Espanya
com ho és l’espanyol, com és tractat l’espanyol a nivell
europeu, sinó que molts ho veuen com a una ofensa i fins i tot
com a un coverbo. 

Les conseqüències són certament importants i no només
simbòliques. Tanmateix la nostra reivindicació és tan lògica, jo
crec que tan irrenunciable, n’estam tan convençuts que ho
aconseguirem, al final serem tractats com els altres; som
europeus, per tant, parlam una llengua europea milAlenària que
ha fet aportacions magnífiques a la cultura europea i només en
demanam el ple reconeixement, sense emperons, una aspiració
que s’ha d’entendre mai com la demanda d’un privilegi, d’una
prerrogativa, sinó com el reconeixement d’una realitat
incontestable. Jo no crec que amb aquest plantejament cap
diputat, cap representant del nostre país hi pugui votar en
contra. Confiam, per tant, amb el suport unànime a aquesta
proposició no de llei per poder tornar a obrir aquest debat i
sortir-ne airosos amb la remodelació de la qüestió lingüística
que està en aquest moment a debat dins la Unió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, per la seva defensa de la proposició no de llei.
Grups que vulguin intervenir per fixar posicions? El Sr. Pons,
Sr. Tirs, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Hi ha
un estudi, supòs que és de l’any 2001, sí, de la UNESCO que fa
referència a la Carta Europea de les Llengües Regionals o
minoritàries i posa un poc el dit a la nafra, al problema que avui
debatem aquí. Jo crec que el vot a favor està descomptat,
perquè estam convençuts, sobretot per una raó fonamental i és
el nombre d’europeus que parla català. És cert que d’aquesta
Carta Europea de les Llengües hi ha moltes fites que ja estan
superades, quan fa les recomanacions als estats que tenen
grups lingüístics minoritaris, quan dic minoritaris dic en
comparació a la totalitat de la població que formen aquell estat,
que els donen el tractament necessari, suficient, com a element
de cultura, com a valor per si mateix de la llengua en cada cas,
en tots els casos que siguin. El nombre de llengües que hi ha a
Europa minoritàries són suficientment nombroses, però són
productes de la vida, de la història, de la cultura que ha
acompanyat aquests països que avui formen la Unió Europea.

Per tant, tenint en compte el nombre de ciutadans que
parlen, probablement sembla lògic que es faci aquesta petició.
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Però, així i tot, amb el nostre vot favorable, hem de relativitzar
un poc les possibilitats d’èxit que pugui tenir aquesta petició.
Per una cosa fonamental, allà on es troben, per als països de la
Unió Europea és que de capítol primer, el 41% del capítol primer
està dedicat a traduccions, el 41% del capítol primer paga la
feina dels traductors; tenint en compte que hi ha traductors,
són manuals però les traduccions simultànies que es fan als
plenaris i a les comissions. Per tant, açò serà un handicap, serà
una raó en contra que atura, en certa manera, les possibilitats.
Açò no vol dir que ens haguem d’aturar, perquè consideram,
des de l’esquerra, almenys des del Grup Socialista, que és una
carrera de fons, no és una carrera de velocitat, on amb el primer
cop es pugui trobar una resposta favorable a una petició lògica
d’un grup cultural que, en aquests cas, és el català. Per tant, és
ben arribada, és benvinguda la proposta no de llei com a
començament, però tenint en compte que és una carrera de fons
en què s’hauran d’involucrar, sobretot, el Govern d’Espanya,
com a petició i com a força principal més que el dret de petició
que pugui acompanyar les lògiques respostes paralAleles que es
poden produir a la Generalitat de Catalunya i a la Generalitat
Valenciana, al País Valencià.

Ara, suposam, després de la passa endavant de l’any
passat damunt l’idioma que es va produir en el País Valencià,
no seria improbable que es votar a favor, ara, som perfectament
conscients, per una situació específica que es produirà aquests
anys pròxims i és la incorporació de països que tenen uns
problemes lingüístics significatius, com poden ser Letònia,
Estònia, Lituània o la minoria eslovaca d’Hongria, anem a
suposar. La multiplicació constant del nombre de llengües, que
és superior al nombre d’estats que en el futur formaran part de
la Unió Europea, no jugarà a favor de la pretensió lògica i ben
raonada que el portaveu del PSM avui ha exposat aquí de
petició d’oficialitat per a la llengua catalana. Dins la UNESCO
ja es va aconseguir, s’ha aconseguit, res important, però sembla
que l’edició del correu de la UNESCO ja es fa en català i és una
cosa, un poc de reconeixement d’un estatus real que té la
nostra llengua; i per tant també no hem de ser pessimistes ni jo
voldria aparèixer com un pessimista, senzillament fem una
reflexió sabent perfectament que, des del moment en què es
demanarà per part, tots els grups aquests, dels implicats, de les
comunitats autònomes implicades, si es pot convèncer el
Govern de l’Estat, el Govern d’Espanya perquè també ho
defensi, d’aquí fins que açò sigui possible o que sigui veritat
haurà de passar un llarg camí. La complexitat, la varietat
d’idiomes d’Europa no ens ajuda especialment.

I contràriament al raonament que es fa que hem d’aprofitar
el moment d’ampliació per tenir aquesta possibilitat més a la
vora, nosaltres creim que ens jugarà al contrari, ens jugarà al
contrari precisament pel cost econòmic que representa la
multiplicació del nombre de llengües oficials; els bancs de
dades actualment, de la Unió Europea, si no estic mal informat,
es deuen produir només en francès, anglès i alemany i no en
cap idioma més; hi ha un procés de simplificació a una sèrie de
processos. Només que s’aconseguís que el català fos vist com
a eina de treball, com a idioma de treball a comissions i a ple,
seria una passa molt important. Tal vegada són petites passes
que s’han de fer constantment per assolir el nivell d’utilització
que encara no s’ha aconseguit totalment dins el nostre país,

com a utilització del català amb les set manifestacions que deia
la Carta de les Llengües Minoritàries, encara no s’ha
aconseguit en espais prou importants, com són les relacions
transfrontereres. Per tant seran aquestes petites coses que
faran arribar a la fita que tots volem.

Ben arribada sigui la proposició, però hem de ser conscients
que comença un treball bastant llarg on el compromís de
tothom serà necessari si volem tenir èxit en aquesta pretensió.

Gràcies, senyors diputats, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, per la seva intervenció en nom del
Grup Socialista. El Sr. Marí Tur, en nom del Grup Popular, té la
paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
veritat, Sr. Alorda, que vostè fa difícil el vot del Partit Popular,
quan ho hauria pogut tenir molt més fàcil, però no perdi
l’esperança. Vostè, com sol ser habitual, puja aquí i dirigeix
furibunds atacs contra l’Estat espanyol, al qual dóna suport el
Partit Popular, i al mateix temps ens demana, als membres del
Partit Popular, que el votem a favor. Vostè fa una petició
acompanyada d’una bufetada; no ho pot negar. 

Però, miri, aquesta petició que avui ens fa, que l’hi votem a
favor, sembla ser que ni tan sols els altres grups polítics que
donen suport al Govern d’aquesta comunitat no estan massa
convençuts i el seu suport segurament serà de compromís, però
no de convicció. Tal vegada es degui a una petita falta de -
diguem-ne- salut, encara que sigui molt poc greu, del
representant que m’ha precedit aquí, però la veritat és que jo
esperava que vostè trobaria un acompanyament més solemne,
més decidit, i no que començam a caminar, que el camí és llarg...
Semblava que qui parlava era membre d’un altre partit i no del
que estava intervenint en aquell moment. En definitiva, ni vostè
ni els que han parlat han semblat massa massa animats, no
estaven massa animats, però bé...

Altra vegada, Sr. Alorda, ens trobam amb una proposició no
de llei que presenta el PSM-Entesa Nacionalista referent a la
llengua catalana o, per dir-ho més exactament, que la llengua
catalana tengui oficialitat a la Unió Europea. No cal fer ara una
volta més -vostè ja l’ha fet- un estudi històric, ni social, ni
polític de la nostra llengua, ni tan sols quina gent la parla, a
quins estats es parla, o quants de milions la parlen, en
comparació amb altres llocs que amb meny s demografia tenen
un reconeixement més gran. Tot això, Sr. Alorda, ja ens ho ha
dit tantes voltes que ja quasi ens ho sabem de memòria. Però jo
voldria fer esment que aquests dies s’ha parlat molt de la
problemàtica del català i de la manca d’empenta per part del
Govern de les Illes Balears, i no deixa de ser molt curiós que un
partit que dóna suport, i vaja suport que li dóna el seu partit i
els membres que d’aquest partit surten amb responsabilitat de
govern en el camp de la cultura i educació, no deixa de ser
curiós veure el titular d’El País  o del Balears, l’únic diari que
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es publica aquí en llengua catalana, on podem llegir que un
president d’una destacada entitat cultural balear critica a
Barcelona la política lingüística del Govern, del Govern tan seu,
Sr. Alorda, tan seu, i vostè en lloc d’intentar arreglar entre tots
els problemes domèstics vol salt ar -és molt bona aquesta
ilAlusió- i vol posar el català molt més enllà d’aquestes fronteres
nostres.

Gràcies al decret de mínims firmat pel govern del Partit
Popular el 1997 s’ha permès el progrés de la nostra llengua dins
la societat, especialment en el sector on es fa palesa l’esperança
de la supervivència i pervivència de la llengua catalana, encara
que, al Partit Popular, li agradaria que a les escoles, no només
a la Comunitat Econòmica Europea, que a les nostres escoles hi
hagués una major atenció i dotació per a la llengua catalana en
general i per a les nostres modalitats lingüístiques en particular,
fet aquest que, com vostès saben, preocupa molt i molt al Partit
Popular. 

Ahir a Eivissa, a un programa de la televisió d’Eivissa i
Formentera, un programa que es diu Club Jove que es fa cada
dilluns a la nit, de 10,30 a 12,30, cada nit hi ha els mateixos
participants: són uns alumnes de cada un dels instituts
d’ensenyament secundari d’Eivissa i Formentera. Idò ahir, Sr.
Conseller, si m’ho permet, seria bo que vostè acceptàs que jo
li aporti una còpia d’aquesta programació de la televisió
d’Eivissa i Formentera perquè era realment preocupant les
contestacions que allí es donaven al tema que ahir es tractava,
que era el català i el castellà. La problemàtica que presentaven
aquells alumnes era realment preocupant. Per l’edat devien ser
de primer de batxillerat, no sé exactament quins curs feien
perquè no ho varen dir, però se’ls preguntava si sabien
quelcom del naixement del castellà i ningú no sabia què
significava Berceo ni San Millán de la Cogolla. Quan els
demanaven si sabien el naixement del català, tampoc no ho
sabien. Alguns deien que totes les seves classes eren en
castellà, castellà, menys l’assignatura de català. Alguns deien
que preguntaven als professors en català i els contestaven en
castellà. Alguns deien que, dels quatre cursos que havien
tengut, un any havien tengut un professor eivissenc, un altre
un mallorquí i un altre un valencià, i que d’aquesta manera no
es podia progressar. 

Jo vull felicitar el Sr. Alorda per aquesta proposta, però
“abantes”, com deim a Eivissa, d’anar a posar català per
Europa, posem un poc català, si és possible amb el nostre toc
eivissenc, mallorquí i menorquí, dins les nostres escoles.

Però no anem massa lluny perquè convé recordar la crítica
que fa un dels membres més destacats d’aquesta comunitat
balear en el món de la cultura. El País de divendres deia: “El
presidente de la Obra Cultural Balear pide un plan para la
defensa en Baleares, para la defensa del catalán en
Baleares”, i, per parlar en català, citaré el Diari de Balears que
diu: “Antoni Mir critica a Barcelona la política lingüística del
Govern”. Ja fa molt de temps que en un annex que publica un
diari d’aquestes illes, hi havia una intervenció del director
general de Política Lingüística que, per cert, també va intervenir
ahir en aquest programa de la nit de la televisió d’Eivissa i
Formentera, i aquest director general, al cap d’un any o dos de

manar, de governar, millor dit, es queixava molt i molt que no
s’avançava en l’ensenyament del català a les nostres illes.
Record perfectament les paraules que ell deia: “No s’avança el
que esperàvem”. 

Jo crec que aquesta proposta del Sr. Alorda, com repetesc
una volta més, està molt bé, però, els problemes, no els tenim a
Europa, el problema el tenim aquí. Què tendrem més si allà un
traductor dóna als sis o set catalanoparlant que hi pot haver en
el Consell d’Europa, amb les despeses enormes que, com deia
el meu precedent, això significarà, i burocràtiques? Què tendrem
més si tres o quatre l’escolten en la seva llengua i en canvi aquí
milers i milers de balears i de nouvinguts immigrants, que aquí
hi ha el problema, no el parlen? O es pensen vostès que el
català es conservarà a Europa? El català i la nostra modalitat
balear els hem de conservar aquí, i més valdria, Sr. Alorda, que
fes propostes encaminades a esperonar aquest govern a
rompre’s la closca per tal que aquesta realitat, trista realitat, que
en el poble balear no es parla tant la llengua catalana com
vostès i nosaltres voldríem, i molta gent pensava que després
de sofrir les crítiques que vostès ens dirigien quan manava el
Partit Popular, pensava que vostès arribarien aquí i que amb
quatre fets tot ho arreglarien, però les coses saben molt bé els
que tenen responsabilitats que no són tan fàcils, que la crítica
és molt fàcil i en canvi la construcció és molt difícil. Com deia
no sé qui, destruir ho sap fer un bàmbol, construir ha de ser un
intelAligent. I el Sr. Mir acaba dient: “Segons el seu parer, un
dels àmbits on més s’ha avançat ha estat a les escoles, en part
gràcies al decret de mínims fet pel Partit Popular -això aquest
diari no ho diu però ho dic jo- que fixava un mínim obligatori del
50% d’ensenyament en català als centres escolars”. 

Encara, però, que a vostès els costi acceptar la bona
predisposició que té el Partit Popular cap a la normalització
lingüística, a casa i a fora donam convençuts el suport a
aquesta proposició, perquè vegin la bona voluntat , perquè
d’una vegada per totes posin a una altra banda les culpes que
el Partit Popular no té, i en aquest moment creiem sincerament
que ho estam demostrant.

Al punt primer donam tot el nostre suport. Al punt segon es
podria votar abstenció, perquè correspon al Govern de l’Estat
espanyol fet aquesta petició, com ha dit molt bé el diputat que
m’ha precedit en l’ús de la paraula i, Sr. Alorda, si em permeten
vostè i el Sr. Conseller, no serà insultar-nos que vostè
aconseguirà que els nostres companys de Madrid li donin
suport; siguin un poquet més humils, cadascú té la majoria allà
on la té; vostès la tenen aquí i fan el que volen, moltes vegades
en contra, quasi sempre, del Partit Popular; per tant no busquin
vostès el nostre suport allà quan aquí -quan no sé si sabia el
que nosaltres votaríem, possiblement estava esperant que
votaríem que no- aquí dirigeix les invectives a què ja ens té
habituats. 

En el punt tercer no deixa de ser curiós, Sr. Alorda, que
vostè demani que el Parlament es dirigeixi a València i a
Catalunya per tal que aquests parlaments ho demanin; però si
ja ho han demanat!; o és que vostè no té el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya, del dia 5 de març del 2001, allà on hi
ha una proposició no de llei aprovada sobre l’Any europeu de
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les llengües i el reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió
Europea?, o no el té, vostè? Per tant, no molestem, entre
cometes, els catalans anant-los a dir que defensin a Europa el
català, que jo no sé què pensaran, però en fi, bo és que
tenguem almanco algun ajut allà on pugui ser.

I finalment, Sr. Alorda, jo vull acabar així com vostè ha
començat. Vostè ha començat dient que estava trist. Però com
ha de venir aquí a demanar el vot del Partit Popular per al català
pujant aquí i, en lloc de tenir el cor alegre i joiós, dient que
estava trist? Miri, el Partit Popular no només perquè governa
allà i pensa governar molt properament aquí, no només no està
trist, sinó tal vegada perquè ens trobam en Pasqua cantam ben
fort allò de l’AlAleluia o el Sumsum corda, si vostè s’ho estima
més per emprar una paraula hebrea i una altra paraula llatina,
avui que parlam aquí de varietat de llengües. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí Tur, vagi acabant. (...)

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, moltes gràcies, i acab, com moltes voltes és
habitual en mi, amb una frase d’un escriptor per a mi molt
estimat i que dedic al meu també molt estimat amic Sr. Alorda:
“Els tristos no tenen futur perquè no tenen esperança”. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Alorda, vol intervenir en
nom del seu grup per contradiccions? Sr. Pons...?

EL SR. PONS I PONS:

Li deman la paraula per contradiccions. A la primera part de
la intervenció del portaveu del Grup Popular hi ha hagut unes
referències fins i tot al meu estat de salut que motivava no sé
què, i m’agradaria poder-li contestar..., com ho diuen?, sense
ànims d’injuriar-lo. 

EL SR. PRESIDENT:

Està bé, senyor...

EL SR. PONS I PONS:

Però deixant clar un aspecte que per a nosaltres és
fonamental. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, li don la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Que la meva intervenció hagi tingut el to plorós que m’ha
adjudicat el Sr. Marí és lògic perquè duc un refredat notable, i
les secrecions no són producte del cor ni dels sentiments, sinó
de la irritació ocular.

Segona. Aquesta irritació ocular no es pot transferir de cap
manera al més o manco entusiasme amb què nosaltres donam
suport a la proposta del PSM-Entesa Nacionalista.
L’entusiasme pot ser el mateix, senzillament, el que fèiem era
una reflexió del temps que es tardaria.

Tercer. No hi ha cap govern que pugui canviar en un any,
ni en un mes, ni en una setmana, la situació d’un idioma a una
comunitat autònoma, primer de tot perquè és el colAlectiu de la
ciutadania que ha d’assumir la responsabilitat d’utilització
d’aquest idioma.

Tercer. El camí que ha fet la nostra llengua des del principi
fins a ara ha estat notable, i encara n’hi ha molt per recórrer,
però no serà ni vostè, que té el sumsum corda de les pròximes
eleccions, ni nosaltres, que tenim la convicció de continuar, ens
podem comprometre a assolir fites que no depenen de l’acció
de govern sinó de la societat en el seu conjunt per donar
resultats positius. La resta són contes de fades als quals ja ens
té acostumats el portaveu del Grup Popular.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amunt el cors, ens recomanen el Sr.
Marí i el Sr. Pons, i ben amunt els colAlocarem, i voldria precisar
primer que el que em produeix tristesa, des de la incomprensió,
és que en un país tan alegre, amb tant de coratge, amb tant
d’entusiasme, amb tanta raó i amb tanta paciència com ha
tengut amb la seva llengua catalana, ens trobem en el segle XXI
havent encara de dur aquí, i confiava que amb plena unanimitat,
hi confiava plenament, que els representants d’aquest país
l’aprovarien, però fer-los passar per un altre pas, per un altre
acte tràmit d’haver de tornar a demanar una cosa de tant de
sentit comú com l’oficialitat de la nostra llengua a les
institucions europees, i això era el que m’entristia: haver de
dedicar encara esforços a aquest tràmit quan a aquestes
alçades, per l’entusiasme que hi posam, per l’esperança que mai
no hem perduda, en absolut, és evident que aquest tema ja
hauria d’estar aclarit.

Ho deia el Sr. Pons: certament no volem estar en el vagó -i
a vegades s’ha fet- de les minoritàries. La declaració de
llengües minoritàries és una iniciativa que parteix de diputats
catalans i que realment ha estat un reconeixement important i
nosaltres volem saludar el bagatge que significa per a Europa
aquesta riquesa lingüística que té, però el nostre no és el cas de
l’aragonès, el nostre no és el cas del bretó, ni és l’occità, ni és
tota una munió de llengües, o de variants, o el que en cada
moment en cada un del seus territoris es consideri que s’ha de
defensar i que trobam que és enriquidor per a Europa, però no
és el cas de la llengua catalana. Creim que el català té un altre
tractament i això és del que parlam.
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Crec, Sr. Pons, que primer s’ha de creure en l’èxit -jo estic
convençut que vostè hi creu- i que crec que més que una
carrera de fons que fa segles que corren del que es tractaria ara
és de córrer-la a fons i guanyar-la ja qualque dia, perquè ja veim
les joies i ens convendria aplegar-ne qualcuna, perquè si no
ens anam avesant a córrer molta estona i creim que fa tant de
temps que hi tenim dret que ara és el moment d’arribar-hi.

Jo compartesc plenament amb vostè que el sistema
plurilingüe integral de la Unió Europea és costós, és costós, és
complex i que hi pot haver fins a 20 llengües oficials en aquest
moment amb l’ampliació. Nosaltres l’únic que demanam, i jo
crec que tots plegats, avui amb aquesta votació és que no hi
hagi discriminació, que se’ns tracti igual que casos semblants.
Que hi haurà tres, quatre llengües de treball, n’hi haurà set, n’hi
haurà vuit, que es triïn criteris objectius; que a determinats
grups de treball n’hi haurà menys que ara?, parlem-ne, però
l’oficialitat dels textos és quelcom indiscutible i, per tant, la
llengua catalana, sempre, segur que tendrà altres llengües que
tendran oficialitat amb menys parlants que la nostra. Per tant el
motiu, l’argument que la nostra ha d’entrar ja dins aquest vagó
és que no pot passar ni un dia més.

Per altra banda som un país petit i en som plenament
conscients. En tenim ple orgull i per tant el tractament a nivell
universal de la nostra diferència ho serà en la proporció en què
així li correspongui. En qualsevol cas no menystinguem els
avanços de la tecnologia i com s’està avançant en el tema de la
traducció simultània i amb moltíssims d’aparells, que pot
revolucionar quina és la situació i la complexitat d’aquest tema.
En qualsevol cas, que no siguin entrebancs polítics, que no
siguin entrebancs polítics els que ens aturin en aquest camí.

Al Sr. Marí, primer aclarir-li que quan he parlat de furibunds
atacs i a mort de l’Estat espanyol i de l’Estat francès no em
referia al PP directament, en primer lloc; estic parlant des del
segle XVIII com a mínim, per tant estic parlant del Tractat dels
Pirineus, que cedeix el Rosselló a França, estic parlant del
Decret de Nova Planta i, per tant, l’Estat espanyol i els atacs
que confii que vostè no negarà des del coneixement històric i
no farà cap error d’apreciació sobre el fet que alguna llengua
mai no ha estat imposada, jo crec que la història ens donarà
massa exemples del fet que sí ha estat així. En tot cas sí que he
dit que els governs de l’Estat democràtics no han vetllat per
l’oficialitat de la llengua catalana. És evident, Sr. Marí; el PSOE
i el PP, i l’UCD..., bé, amb l’UCD encara no érem dins la Unió,
no han vetllat, no s’han esforçat perquè estiguéssim dins la
Unió com a llengua oficial. Miri quantes propostes hi ha dins el
consell, miri per què no hem estat, per exemple, inclosos dins
l’Any Europeu de les Llengües, totes les iniciatives de
promoció de la llengua a nivell europeu; perquè l’Estat
espanyol no ho va demanar, talment ens va contestar el consell
europeu a una pregunta del PSM. Per què es va vetar que a un
programa..., ara no record si era el Sòcrates o si era un altre
programa universitari, es va vetar l’ús de la llengua catalana per
part de l’Estat francès? En aquest cas, ja ho he dit, França,
Espanya, pareix que els que haurien de vetllar, els que haurien
d’estar orgullosos de comptar dins els seus territoris amb
llengües oficials, amb la cultura i amb les aportacions

universals que han fet, la veritat és que no pareix que ens
estiguin donant molt de suport; bé, n’estic convençut.

En qualsevol cas valoram tant la unanimitat que,
evidentment, aquest no hauria de ser el problema que
enterbolís. Entre vostès i nosaltres hi ha diferències, ens podem
entendre en la defensa de la llengua catalana, comprendrà que
després la valoració sigui diferent. Allò important és que votem
junts aquesta iniciativa i anem plegats.

Respecte de l’Obra Cultural evidentment jo crec que és una
organització que vol més, com nosaltres mateixos, i creim que
la seva funció és empènyer, i en aquest sentit celebram tot el
que siguin les crítiques de l’entitat i el que siguin les seves
iniciatives.

Vostè m’apuntava que nosaltres (...), (...) l’anima que les faci
vostè... Comprengui que estant en el Govern se suposa que
nosaltres pretenem i pensam, i a més ho creim, que amb la
manca de recursos del país, amb la dificultat intrínseca de la
política lingüística es fa tot quan es pot, amb una fórmula del
Sr. Melià i que jo crec que és el que s’ha de fer en política
lingüística: poca confrontació, alguns en voldrien, nosaltres no,
suaviter in modo fortiter in re. Jo crec que aquesta és una
bona tàctica en política lingüística i estam convençuts que és
la practica el partit, en aquest cas, que dóna suport com a
membres del Govern i des del Govern de les Illes Balears. Crec
que aquesta és la fórmula intelAligent.

Vostè ens apura també a intentar arreglar el problema
domèstic. Jo coincidesc amb vostè que és un tema complex,
difícil, de generacions, i que només el compromís ferm, cívic,
ciutadà, entorn a aquesta tasca anirà donant solucions. No és
fàcil però ho hem de fer i creim que ara -li ho he de dir- hi ha
més compromís que no hi havia en aquestes matèries,
evidentment, abans.

En una cosa s’equivoca. Pensar que la Unió Europea no ens
resoldrà... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President, acab. Pensar que el reconeixement
internacional no arreglarà els problemes domèstics. Necessitam
reconeixement internacional, necessitam el missatge de dignitat,
de normalitat, de llengua de cultura, de llengua de futur que
donen els reconeixements internacionals. Necessitam enviar el
missatge a tots aquests catalanoparlants que hem de
convèncer, als creadors, a tota la nostra societat, que vivim
dins un projecte viu, que vivim dins un projecte que val la
pena, perquè si continuam estant en una segona línia, en el fet
que som una segona llengua, una llengua no tan important com
altres, aquest missatge ens farà absolutament erms els esforços
que puguem fer per convèncer, per seduir, per participar en un
país que entre tots hem de construir.
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Per tant, és important per ella mateixa, l’oficialitat de la
llengua catalana, però també ho és com a símbol, també ho és
com a reconeixement d’uns ciutadans i com a dignitat com a
país. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Marí Tur, per què em demana la paraula?

EL SR. MARÍ I TUR:

Per unes contradiccions que he trobat a la rèplica que m’ha
fet el Sr. Alorda. Són 30 segons.

EL SR. PRESIDENT:

Li puc donar la paraula però després la tornaré donar al Sr.
Alorda.

EL SR. MARÍ I TUR:

Molt bé, cap problema, ens entendrem.  En primer lloc celebr
molt i molt com a professional de l’ensenyament de la llengua
i literatura, que se’m digui que som un escriptor de contes. Per
cert, revelaré o faré arribar al senyor que m’ho ha dit el darrer
conte que va sortir publicat ahir en aquesta revista, que es diu
Anem a maig. L’hi faré arribar; realment és un conte que m’ha
publicat aquesta revista, i la setmana que ve, si el senyor
intervinent m’ho permet, li portaré una antologia de contes en
què se’n posa un de meu al costat de l’Andersen. Això és...

(Rialles)

Això és per si li serveix de coneixement i que realment he
d’agrair que vostè tengui un coneixement de la meva biografia
literària i que hagi encertat quan m’ha acusat d’autor de contes.
Avui n’hi donaré un i el proper dia un altre.

Sr. Alorda, jo crec que no és traient els draps bruts, ni del
PP ni del PSOE, com anirem endavant, ni molt manco posant-se
fins al segle XVII o XVIII per parlar dels possibles greuges del
català. Ara, Sr. Alorda, l’he vist bastant més animat que al
principi i estic segur que tots plegats anirem endavant lluitant
per la nostra terra, la nostra història i la nostra gent, com diu
Villangómez.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Alorda, no vol intervenir?
Moltes gràcies.

Substanciat el debat procedirem a la votació, votació que
demanaria als grups de la Cambra que faríem per separat: punt
número 1...

EL SR. MARÍ I TUR:

No, no, Sr. President, votam a tot que sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò...

EL SR. MARÍ I TUR:

Si algú ho havia interpretat és que m’he expressat malament.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, hauré pres jo les notes malament quan vostè
intervenia.

Per tant, votam conjuntament tota la proposició. Senyores
i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Vots favorables, 55; vots en contra, cap; abstencions, cap.
Per tant queda aprovada la Proposició no de llei 359, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
l’oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 361/02, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
avantprojeccte de la llei orgànica de la formació professional
i de les qualificacions professionals.

Passam a la següent proposició no de llei, la 361, presentada
també pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a avantprojecte de la Llei Orgànica de la formació professional
i de les qualificacions professionals.

El Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té
la paraula per defensar la proposició no de llei.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, després d’aquesta proposició no de llei que ha estat
aprovada el nostre grup parlamentari avui presenta una segona
proposició no de llei davant la consideració d’aquesta cambra
que fa referència a l’avantprojecte de Llei Orgànica de la
formació professional i de les qualificacions professionals.
Estam segurs que el tema, l’element de formació professional i
de qualificacions professionals, tots els grups d’aquesta
cambra el consideren un element important per a la marxa de la
nostra societat, molt més quan es tracta d’una societat que vol
caminar amb força i amb energia cap a un futur molt millor dins
el camp laboral.

Voldríem recordar a tots els grups parlamentaris que dia 14
de desembre va ser, de l’any passat, quan el Consell de
Ministres remetia a les Corts Generals de l’Estat espanyol un
text, un projecte de llei de formació professional i de les
qualificacions, el text i el contingut del qual vàrem poder tots
veure, llegir i analitzar en el Butlletí Oficial de les Corts
Generals, del Congrés dels Diputats, número 64 de dia 27 de
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desembre de l’any passat. Aquest text, dic, no acaba de satisfer
les aspiracions del nostre grup parlamentari en aquest
assumpte i en aquesta matèria tan important de cara a la
construcció d’una societat illenca futura.

Va ser per aquest motiu que pocs dies després, ja era dins
el mes de gener d’enguany, el portaveu del nostre Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista va presentar en
aquest Parlament una proposició no de llei, en la qual s’instava
el Govern de l’Estat a desistir de tramitar aquell text orgànic i a
elaborar una nova llei, que això fos fet amb el consens de totes
les comunitats autònomes de l’Estat espanyol. És ben sabut de
tots els membres dels grups parlamentaris d’aquesta cambra
que en el decurs d’aquest s darrers mesos, la tramitació d’aquell
projecte de llei ha anat seguint el seu curs normal a les Corts
Generals, mentre aquí la nostra proposició no de llei ha estat
esperant torn per ser tractada davant aquest plenari, on acaba
d’arribar avui mateix, quan aquest text legal estatal ja ha estat
molt treballat. Aleshores nosaltres enteníem i continuam
entenent avui que es tracta d’un text  que no ha estat
consensuat suficientment amb les comunitats autònomes, un
text  que s’excedeix en les atribucions que l’article 149.1.30 de la
Constitució reserva a l’Estat, un text que des del nostre punt de
vista està envaint clarament, en el nostre mode d’entendre,
competències que són pròpies de la nostra comunitat
autònoma. 

Nosaltres enteníem aleshores i continuam entenent ara que,
en compliment de l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, les competències en matèria d’educació ja varen
ser transferides a la nostra comunitat autònoma fa més de tres
anys, l’any 1998, textualment en tota la seva extensió, tots els
seus nivells, graus, modalitats i especialitats. En conseqüència
quan el text legal el qual feim alAlusió d’aquest projecte de llei
orgànica de formació professional i qualificacions
p rofessionals, atribueix a l’Estat la competència sobre
l’estructura de la formació professional o quan preveu la
creació de centres de referència que denomina nacionals, de
gestió directe de l’Estat, o quan estableix l’existència d’un
catàleg estatal de qualificacions professionals, o quan fa que
les comunitats autònomes únicament apareguin per jugar un
paper de ser consultades sense cap capacitat de decisió,
entenem nosaltres que s’està contravenint massa a les clares
allò que ja havia quedat fixat com a inherent el que són
competències estatals i el que són competències autonòmiques.
Aquest text  treballat en el Congrés dels Diputats, des del nostre
punt de vista, continua mantenint tots aquests continguts, amb
els quals el nostre grup parlamentari vol mostrar-ne el desacord
i vol assenyalar davant aquesta cambra algunes qüestions que
ens semblen especialment preocupants i que molt breument
intentaré fer referència.

Ens preocupa el model de participació que s’hi està fixant,
és un model de participació que no contempla la realitat de les
transferències ja realitzades fins a dia d’avui. Aquestes
transferències realitzades fins a dia d’avui ja s’han convertit en
una obligació política, en una obligació de gestió per part de les
comunitats autònomes que les han assumides i la nostre n’és
una d’aquestes, que ha fet tot l’esforç de romandre d’acord
amb allò que li va ser transferit i per tant, de donar una resposta

satisfactòria a les necessitats que en aquestes illes nostres està
introduint i emergent, sobretot arrel de les situacions socials
que estam vivint aquestes darrers anys. La política del Govern
de les Illes Balears ha intentat enfortir allò que és la formació
professional i ha intentat incidir molt directament en una millora
pel que fa a les qualificacions professionals que aquestes illes
nostres necessiten específicament d’una manera distinta a les
que puguin haver de menester altres comunitats autònomes, no
parlarem, ni concretarem quines són aquestes perquè
consideram que no és aquest el moment, però resulta molt clar
i evident que les necessitats de formació professional d’una
comunitat marítima terrestre com són les insulars, poc o res
tenen a veure amb altres comunitats autònomes de l’interior del
continent. Ens preocupa que dins això el model de participació
que s’estableix per a aquestes comunitats autònomes, per a la
nostra en concret, no sigui res més que ser consultada pel
Govern de l’Estat sense cap capacitat de decisió.

D’altra banda també ens preocupa el model de finançament
que s’hi reflecteix en el text  que ha estat duit al Congrés dels
Diputats i ens preocupa perquè està deixant en mans de les
comunitats autònomes, en concret de la de les Illes Balears, que
només han de ser consultades a l’hora de prendre decisions
efectives, deixa en mans d’aquestes comunitats autònomes tot
el pes econòmic de les despeses que han de produir
precisament aquelles decisions que s’han de prendre en matèria
de formació professional. Per tant, tenim que el model de
participació no ens satisfà, que el model de finançament tampoc
i ens preocupa també la filosofia de l’aprenentatge i la formació
que s’hi (...). En el nostre mode de veure s’està mostrant un alt
grau de desconfiança, gran desconfiança cap el potencial de les
ciutadanes i ciutadans d’un país com el nostre que per fer
coses per si mateix resulta que no troben la confiança de l’Estat,
es desconfia de la llibertat de les persones a l’hora de planificar
i gestionar el seu aprenentatge, a l’hora d’excloure-hi el dret a
escollir o el dret a equivocar-se i aquesta filosofia de
l’aprenentatge i la formació ens preocupa i estam diguem en
condicions d’assenyalar que ens sembla que des d’aquest
Parlament a hauria de ser rebutjat, ens preocupa també el model
d’investigació de les qualificacions i el desplegament curricular
de la formació per a la qual cosa no hi queda gens ni mica
garantida la participació dels òrgans tècnics de les comunitats
autònomes en l’elaboració de les qualificacions de formació
social. 

És per tot això que des del nostre grup parlamentari hem
presentat aquesta proposició no de llei i entenem que aquest
Parlament de les Illes Balears s’ha de manifestar favorable a la
paralització de la tramitació d’aquesta llei orgànica i a
l’elaboració d’una nova llei que sigui feta amb el consens de les
comunitats autònomes, tot respectant rigorosament les
competències autonòmiques i afrontant molt més
adequadament la conciliació entre la formació professional
reglada, la formació continua i la formació ocupacional, així com
els efectes laborals de les titulacions acadèmiques. És en
aquest sentit que nosaltres hem presentat aquesta proposició
no de llei, amb dos punts. Un primer que aquest Parlament insti
el Govern de l’Estat a desistir de la tramitació de la Llei orgànica
de formació professional i de qualificacions professionals i un
segon punt que insti també el Govern de l’Estat a elaborar una
nova llei segons això que acabam de presentar a la consideració
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de tots els grups parlamentaris, els quals agrairem el seu vot
favorable.

Moltes gràcies. 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. Per fixar posicions, grups que vulguin
intervenir? En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Crespí per un temps de 10 minuts. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim amb l’anàlisi que ha fet
el portaveu del Grup del PSM-Entesa Nacionalista i volem
manifestar aquí que sobretot les relacions que hi ha entre el
Govern d’aquesta comunitat i el Govern de l’Estat ens
preocupen, no pel fons de les qüestions, moltes vegades pels
temes de forma. Certament la Constitució reserva a l’Estat un
determinat nivell competencial, però també és cert que en dóna
un altre a les comunitats autònomes que han rebut les
transferències. Intentar que la normativa estatal i per tant, de
compliment per a totes les comunitats autònomes sigui, jo no
diré consensuada perquè a vegades no és fàcil arribar al
consens, les responsabilitats de no arribar al consens no és
imputable a vegades sempre un, però com a mínim no es creïn
els mecanismes i els processos perquè aquest consens sigui
possible, llavors sí que ja és preocupant, vol dir que ni tan sols
interessa fer l’esforç per arribar a aquest consens i això ens
preocupa, ens preocupa perquè si bé és cert que la Constitució
estableix, de manera literària per dir-ho d’alguna manera, les
fronteres entre allò que són les competències d’un i un altre a
l’hora d’aplicar mesures no es poden tallar amb un bisturí i
sempre hi ha zones allà on la invasió competencial és
presumible i precisament per evitar la quantitat de contenciosos
que aquest país nostre i quan em referesc a aquest país nostre
em referesc a Espanya i comunitats autònomes totes elles
conjuntament estan duent davant el Tribunal Constitucional,
cosa molt superior a qualsevol altre país de similar estructura,
demostra la manca d’aquest diàleg per perfilar quines són les
competències d’un i l’altre i en cas de dubte arribar a solucions
de compromís per la via del diàleg i negociació.

Per tant, aquesta llei n’és un exemple més, allà on és veritat
que hi ha, jo diria que serioses dubtes que tot allò que conté
sigui clarament respectuós amb el repartiment competencial i
sobretot després hi ha un altre element que jo no he percebut
que el diputat ho digués i que també el voldríem posar aquí
damunt, és molt fàcil legislar si paga un altre, és molt fàcil fer
legislació si el que l’ha d’aplicar i per tant, suportar la despesa
d’aquesta legislació és un altre. Això també jo crec que és un
element de negociació a l’hora de fer aquestes lleis bàsiques i
que afecten a tot el territori i que es fan d’acord amb
l’ordenament competencial que estableix la Constitució, però en
qualsevol cas també ha de quedar clar qui és el responsable del
finançament de les despeses derivades de la seva aplicació.

Crec que el diputat que m’ha precedit ha exposat clarament,
jo coincidesc en ell amb tot el que ha dit i per tant, no voldria
fer perdre temps a aquesta cambra repetint-ho. En qualsevol cas
jo el que li voldria proposar és una esmena en aquest moment
perquè certament el punt primer, tot i que segueix sent
teòricament possible, és a dir, una llei també es pot paralitzar en
tenim exemples, no sembla que sigui de gaire eficiència, si ha
arribat on ha arribat i amb les veus que ja s’han aixecat és que
el Ministeri d’Educació i Cultura, el Govern d’Espanya no té
intenció de paralitzar-la, però tal vegada sí que en el seu tràmit
en el Congrés i el Senat és possible, vies n’hi ha, pogués
admetre algun tipus de suggeriment. Per tant, en aquest sentit
li voldríem canviar el punt 1 de la llei per un altre punt, el punt
1 deixaria d’existir, el punt 2 quedaria igual, per un punt que
digués: el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incorporar a la nova Llei orgànica de la formació
professional i de les qualificacions professionals suggerides en
els punts anteriors, amb el consens de les comunitats
autònomes i agents socials, un apartat allà on s’especifiqui
clarament el finançament de tots els aspectes d’aquesta llei,
perquè creim que tenim unes competències transferides, el cost
rebut i el cost en aquest moment ja és prou distant i si damunt
ens van legislant fora casa i nosaltres hi hem d’aportar els
recursos, cada vegada anirem pitjor. I afegiríem també un segon
punt que seria el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l’Estat a incorporar a la Llei orgànica de la formació
professional i de les qualificacions professionals tots els
aspectes relacionats amb l’experiència professional, atès el
reconeixement, l’acreditació i la vinculació d’aquestes amb les
diferents modalitats de formació professional.

Creim que quan es tracta de garantir la competència
professional dels treballadors, dels nostres estudiants,
nosaltres creim que el fet d’una experiència professional
realitzada, a altres països existeixen mecanismes pels quals es
poden acredit ar i nosaltres creim que no seria dolent que a
aquesta llei s’analitzés les fórmules, a través de les quals això
és possible fer-ho. Per tant, nosaltres donaríem suport en
qualsevol cas a la proposició no de llei que ha presentat el
PSM, tal i com l’ha presentada, però creim que les propostes
que li proposam no només no la desvirtuen sinó que la milloren
una mica.

Moltes gràcies, si la Presidenta vol li faria arribar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Bé ara en nom del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Jaén per un temps de 10 minuts. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Efectivamente con fecha de registro de 4 de febrero
del 2002, de este año, su grupo presentó esta iniciativa
parlamentaria, yo antes de referirme a ella, a su contenido,
quisiera hacer algunas consideraciones previas que creo que
son de interés. La primera puede hacer referencia al título y es
que el título está equivocado, porque no es un anteproyecto es
un proyecto de ley, usted mismo lo ha dicho el 17 de diciembre
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entró en el Congreso de los Diputados y se ha aprobado el 13
de marzo en el Congreso de los Dip utados, es un proyecto de
ley en trámite, en el cual el Gobierno ya no tiene nada que ver,
porque cuando un proyecto entra en un Parlamento ya no es
del Gobierno, ya es del Parlamento. En segundo lugar el título
tampoco está bien, porque el proyecto de ley se llama como se
llama, no me cambien ustedes el nombre, se llama Ley orgánica
de la formación profesional y de las calificaciones, por tanto no
le cambien el nombre, si mire el texto porque el nombre no se
puede cambiar. 

Primera consideración hecha. La segunda, yo creo que este
es un debate estéril, lo digo con todos los respetos, es un
debate bastante estéril porque no creo que aprendamos nada
aquí, nada sobre este tema porque lo que ustedes han dicho y
han repetido son argumentos que en el Diario de Sesiones
pues se está por unos grupos u otros, han hecho un debate de
totalidad por cierto que muchos grupos parlamentarios y todas
las enmiendas fueron rechazadas. Por tanto, es un debate
estéril, porque además no es aquí donde tenemos que discutir
eso. La exposición de motivos es muy pobre, yo pensaba que
usted aquí Sr. Buele lo iba a aumentar pero veo que al final ha
leído lo que tenía escrito y no ha aportado nada nuevo. En
definitiva yo creo que es una propuesta a las propuestas, son
propuestas extemporáneas por la tramitación parlamentaria
como está y es además que el Parlamento, este Parlamento no
es un lugar para discutir políticas del Gobierno de la nación, no
lo es. Dicho esto me podría sentar en mi escaño y habría
cumplido mi intervención, pero en fin no lo haré porque no
digan que no guardo la cortesía parlamentaria que es lo que
todos debemos hacer.

El Partido Popular se presenta a las elecciones del año 2000
con un programa electoral donde expone cuales son las
reformas privadas, el ámbito de esas reformas afectaba a las
enseñanzas mínimas, a la universidad, a la formación
profesional y a la denominada, de momento, Ley de calidad.
Los decretos de enseñanzas mínimas se aprobaron en diciembre
del año 2000, conocidos como decreto de humanidades, aunque
en realidad eran mucho más que humanidad. La Ley de
universidades está aprobada, la Ley de FP ha pasado sin
debate social porque está pactada con los sindicatos y los
empresarios, vamos a decir las cosas por su nombre y por
tanto, está en el trámite que tiene, porque prácticamente lo que
hace la ley entre otras cosas que después veremos, es coger el
segundo plan nacional de formación profesional y está en
trámite parlamentario, como digo, con todas las bendiciones. Se
ha valorado más o menos, yo no he querido sacar la
documentación que durante estos días he estado leyendo y
estudiando porque es inmensa, aquí se habla de cuestiones de
inconstitucionalidad, bien, el Consejo de Estado que a mi me
merece más respeto desde el punto de vista de conocimiento
jurídico que lo que pueda tener aquí este Parlamento, no han
encontrando ningún resquicio de inconstitucionalidad, el
Consejo de Estado. El Consejo Escolar de Estado con sus 50 y
tantos miembros lo apoya por unanimidad y hay
representaciones de sindicatos muy diversos, profesionales,
personas que han tenido prestigio, etcétera, no veo lo que
ustedes están viendo. El Consejo Económico y Social también

se ha pronunciado que empezó en el año 2001. Por tanto, ahora
traer este debate aquí me parece, como decía extemporáneo.

Ese compromiso al que aludía del programa electoral del
Partido Popular se va cumpliendo, no nos pidan ustedes que lo
incumplamos porque es un reto importante la reforma de la
educación y aquí hoy se ha aludido a cuentos, yo creo que es
un buen momento a lo mejor para decir se ha citado a
Andersen, yo voy a citar a Perrault a Charles Perrault, un ilustre
cuentista en el término más ilustre de la palabra, de un relator de
cuentos que todos recordamos. La FP ha sido la cenicienta, un
título del cuento de Charles Perrault, la cenicienta de la
educación, es verdad, pero ha llegado tal vez el momento de
que esa cenicienta que perdió el zapato lo han encontrado y
por primera vez en la historia educativa, por primera vez, hay
una Ley de formación profesional, nunca la hubo, yo creo que
es un buen paso en este momento. Mire hay consideraciones
importantes que debemos hacer sobre la ley, la primera la
función integradora que tendrá, yo creo que nadie lo pone en
discusión, como integrar la formación inicial, la formación
ocupacional y la continua, las llamadas tres vías o algunos le
llaman subsistemas, en fin póngale el nombre que quieran, eso
había que integrarlo, bueno la ley lo recoge. En segundo lugar
hay una serie de compromisos que ya arrancan de la Cumbre de
Lisboa de marzo del 2000 y la Cumbre de Feiras que fue en junio
del mismo año y hay un compromiso de la Unión Europea y es
que los países de la Unión, ese espacio europeo sea el espacio
más competitivo de conocimiento y eso significa que nosotros
tenemos que hacer un gran esfuerzo en formar capital humano,
que es el mejor de los capitales, el humano, bueno eso requería
una reforma legal que es esta y eso requerirá esfuerzos
adicionales en el futuro porque está claro como se dice en la
Cumbre de Lisboa, en una de sus conclusiones, que uno de los
mayores peligros que tienen los jóvenes y los parados es que
los conocimientos que poseen las calificaciones que tienen
pueden quedar obsoletas en muy poco tiempo, por el ritmo
vertiginoso de los cambios y hay un principio que ahora
comparto y que está muy de moda y es el principio de la
educación permanente, un principio que ha estado muerto, con
menos literatura que en el presente, porque siempre más o
menos ha estado de actualidad y que arranca del Informe Ford
del año 72 de la Unesco.

 Yo creo con todos los respetos debidos y todas las
opiniones que son muy varias en todas las cosas, es un buen
proyecto de ley y la discusión siempre estriba por lo yo he
podido tomar nota de lo que ustedes iban diciendo en dos
cosas. La primera en invasión de competencias, bueno yo en
fin es una opinión, nosotros no lo vemos así. La segunda me
han hablado de la cuestión, ya habitual, que es el tema de la
economía, el tema de la financiación, todo eso vendrá en su
momento si esta ley necesita una financiación adicional, ya
veremos como se articula esto, porque toda quedará pendiente
a una crítica que también se ha hecho fuera de esta cámara que
es que es una ley demasiado básica porque no entra en el
detalle y es verdad que habrá muchos decretos que la tendrán
que desarrollar. En definitiva yo discrepando de todo lo que
ustedes han dicho en esta proposición no de ley, que la
encuentro molt magra, la verdad, pues discrepo de las dos
medidas que ahí contienen porque estamos fuera de tiempo. Y
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luego aprovechar que nuestra cámara, nuestro Parlamento sea
un poco el foco de ruido para el derecho al pataleo pues
tampoco me parece oportuno, en fin yo creo que debemos
debatir las cosas de los proyectos nuestros y no intentar
disparar con pólvora ajena, como hemos dicho en alguna
ocasión por (...) del rey hacía otros gobiernos que están en otro
sitio. 

Por tanto, votamos en contra. En cuanto a las enmiendas
que no me corresponde a mi aceptar, como es natural, pero que
se han sacado a debate, pues tampoco me parece que aporten
nada sustantivo a la posición que nuestro grupo mantiene. En
definitiva votaremos en contra de la propuesta.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jaén. A continuació té la paraula el representant
del grup proposant el Sr. Buele per un temps de 5 minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista hem
escoltat atentament l’exposició que ens ha fet el portaveu del
Grup Parlamentari Popular i li hem de reconèixer que
efectivament el títol d’aquesta proposició no de llei necessita
ser canviat, naturalment, pel fet que va ser elaborat, presentat,
redactat i entregat quan en aquell moment sí era avantprojecte,
presentat pel Consell de Ministres a la reunió de dia 14 de
desembre que havia remès a les Corts Generals. Llavors
entenem efectivament que es tracta d’un projecte de llei
orgànica de la formació professional i les qualificacions, no hi
tenim cap inconvenient, efectivament és així.

Una altra cosa és que l’argumentació que ens ha fet arribar
favorable a votar en contra, entenem que no perquè sigui un
projecte de llei que hagi estat pactat amb sindicats i empresaris
i que en aquest moment s’estigui debatent en el Congrés dels
Diputats, no afecti per res les postures que pugui adoptar
aquest Parlament de les Illes Balears a resultes de la presentació
per algun grup parlamentari, no hem d’oblidar, tot i que el Sr.
Portaveu del Grup Parlamentari Popular ha reduït la seva
alAlusió a aquesta llei aquests darrers anys, és una cosa que ve
de més enfora, de l’any 86 quan es crea el Consell General de la
Formació Professional i quan hi ha tot un procés de
transferències d’aquesta competència a la comunitat autònoma,
allà on uns dels membres en representació d’aquestes Illes que
va assistir al traspàs de funcions, a la comissió mixta, ja feia
veure en les contradiccions que s’estava entrant en la forma
com s’estava transmetent la formació professional a les Illes
Balears i reiterava que no es considera el fet que som una
comunitat plurinsular, aïllada de la resta de l’Estat, amb unes
característiques específiques i que es tracta d’una competència
que és necessari transferir per realitzar tot un pla autonòmic de
prospecció de necessitats del mercat de treball.

Dit això, sí que tenint en compte el que feia referència al títol
que es pot canviar, el que fa referència a la valoració que ha fet

el portaveu del Grup Parlamentari Popular, nosaltres dissentim
d’aquesta opinió, entenem que és una proposició no de llei que
lluny de ser molt magra és una proposició que està defensant
els treballadors i treballadores de les Illes Balears des del punt
de vista de millorar una legislació estatal que nosaltres
consideram que pot recaure damunt ells d’una manera més
negativa que positiva.

En relació a la intervenció que ha tengut el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, compartim amb ell que
efectivament que aquest nivell competencial de l’Estat està
xocant amb el nivell competencial que tenen les comunitats
autònomes, en general i la comunitat de les Illes Balears en
particular en relació a aquest tema. Efectivament estaria molt bé
que el Govern de l’Estat fos més sensible i més obert a crear
aquells mecanismes perquè es pugui arribar a un consens entre
el que són les aportacions de l’Estat i el que han de ser les
aportacions de les comunitats autònomes; que, efectivament,
creim que tots ja n’estam una mica tips i farts de veure que per
resoldre conflictes entre comunitats autònomes i Govern de
l’Estat s’hagi de recórrer, tan assíduament i tan freqüentment al
Tribunal Constitucional; que creim que fa falta mirar de
prevenir-ho ja abans.

Ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular que no
havia escoltat bé si feia referència al que són els pressuposts;
efectivament, aquest portaveu li ha parlat d’una altra manera
distinta a com ho ha dit, però anant al mateix quan vostè deia
que és fàcil legislar si ho paga un altre; des del nostre grup
parlamentari li hem dit precisament que ens preocupava el
model de finançament on assignaven només a les comunitats
autònomes el paper d’assistir com a, diguem, consultades, però
que no a l’hora d’haver d’aplicar recurso i d’aplicar la comunitat
autònoma.

En relació amb l’esmena que ha presentat i que nosaltres
hem entès que el que proposava era eliminar el punt 1 del text
original, mantenir el punt 2 del text original i afegir com a punts
2 i 3 el que vostè ha presentat, nosaltres entenem que no hi ha
cap inconvenient per part nostra per acceptar aquesta esmena
in voce que ha estat presentada pel Grup Parlamentari
Socialista. Donaríem suport, per tant, a aquesta proposició no
de llei tal com ha estat presentada fins ara.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció. Hi ha cap
grup que tengui inconvenient amb la incorporació de les parts
del text  en els termes que ho ha indicat el Sr. Buele, de la
proposta?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente, por parte de nuestro grupo, en fin hay un
procedimiento también, (...) el reglamento, hay tiempo
suficiente, se presentó en el mes de febrero y no viene ahora a
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cuento una enmienda que, además, a nuestro juicio no añade
nada a una proposición no de ley que es vacía, que es una
proposición no de ley muy flaca, como ya he dicho, que, por
tanto, nos oponemos al trámite de la enmienda. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En aquest cas el que faríem seria suspendre
la sessió perquè s’arribi a un acord si el presentant de la
proposició no de llei l’accepta. Sí, les esmenes plantejades in
voce han de ser acceptades per tots els grups, per tant la
postura del Grup Popular, fent ús del seu dret, inviabilitza la
possibilitat de fer-ho d’aquesta manera, però no inviabilitza la
possibilitat de fer-ho reglamentàriament com a modificació de
la proposició no de llei pel propi grup presentant; amb la qual
cosa, podríem suspendre la sessió durant cinc minuts i arribar
a un acord de text entre uns i altres.

(Remor de veus)

Votació? Bé, doncs votació.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Se vota, se votaria el text  de la proposició no de llei amb els
termes en què està escrita.

EL SR. BUELE I RAMIS:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, senyores i senyors diputats, poden procedir a la
votació.

Resultat de la votació: 31 vots favorables; 25 en contra. En
conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei 361,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a l’avantprojecte de llei orgànica de la formació
professional i de les qualificacions professionals.

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 709/02, presentada
pel Grup Parlamentari  Socialista, relativa a comissió mixta
(matèria energètica).

Passam al darrer punt de l’ordre del dia, que és la proposició
no de llei 709, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comissió mixta, referida a matèria energètica. En nom
del Grup Socialista, té la paraula el Sr. Crespí per defensar la
proposició no de llei.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
proposició de llei és la primera d’un conjunt de proposicions de
llei que tracten d’aconseguir que les comissions mixtes, creades
a l’empara d’allò que hem vengut a denominar règim especial de
les Illes Balears, siguin quelcom més que un desig i una
esperança i arribin a aconseguir coses concretes per a aquesta
comunitat. Hem pogut veure que aquestes comissions
pràcticament estan totes constituïdes, però res més que
constituïdes; a partir de la constitució doncs comencen a
dormir el somni dels justos. El cas de la comissió objecte
d’aquesta proposició no de llei és un d’ells; havia de reunir-se
a principis d’aquest any aquí, en aquestes illes, aquesta
convocatòria va ser anulAlada per falta, per impossibilitat de la
part corresponent al Govern de l’Estat, i fins avui no hi ha
hagut manera que es tornàs a convocar. Totes elles tenen
temes prou importants, jo no voldria dir que com que aquesta
és la que me toca defensar a mi és la més important de totes,
això ja ho feia quan era professor i explicava la meva
assignatura, però aquí no m’atreviria a dir que és la més
important, però sí que ho és. Sí que ho és perquè hi ha temes
que en aquest Parlament hem tengut amples debats i que per
t ant és importantíssim que arribem a acords, que parlem per
arribar a acords, si no parlam difícilment arribarem a acords.

I hem de recordar una mica la història d’aquest règim
especial que és una cosa que al final es va produir, no amb la
nostra satisfacció però sí amb el nostre suport, fidelment, per
aconseguir que el fet insular no fos gravós per als ciutadans
d’aquesta comunitat. Va ser una història molt complicada d’un
pretès règim fiscal especial, cosa impossible, que el propi Grup
Popular de les Illes Balears es va haver de beure, davant les
esmenes que el Grup Parlamentari Popular del Congrés dels
Diputats, de manera subreptícia va esmenar i va esborrar,
convertint-ho amb una altra cosa totalment diferent i diferent de
la que nosaltres hauríem volgut, que era qualque cosa que
obligava més el Govern de l’Estat i el feia assumir compromisos
més directes, i no deixar-ho en mans d’unes comissions que bé
es reuneixen o no i que per tant el calendari, l’horitzó està tan
enfora que no se sap si arribarà mai.

Però a pesar de tot, tenim un text sobre el qual, si hi ha
voluntat per part de les parts, és possible fer coses. I per això
nosaltres voldríem, i des d’aquí ho dic, recaptar el suport del
Grup Parlamentari Popular, perquè tot allò que està inclòs dins
aquest règim especial, facilita i millora les condicions de vida
dels ciutadans d’aquesta comunitat, i ho fa amb un sistema
previst a l’ordenament constitucional i que és el reconeixement
del fet diferencial de la insularitat. I per tant en aquesta
proposició no de llei que veim avui, nosaltres ens basam, el text
final, el text del que aprovarem és un text genèric i que de
qualque manera vol dir que es resolguin els temes que estan
pendents de negociació en aquesta comissió, però aquests
t emes els hem d’acotar una mica, encara que, evidentment, el
temps d’una intervenció d’aquestes tampoc no ens pot
permetre un debat que ja vàrem tenir damunt el Pla energètic o
d’unes altres coses.
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Però centrant-nos en el paper que tenim davant, el presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, nosaltres fèiem especial
significació de dos temes: un era el gasoducte, sistema que va
ser finalment elegit pel Govern d’aquesta comunitat en el Pla
energètic com a millor sistema per resoldre la demanda
d’energia en aquesta comunitat; i, en segon lloc, el tema del
desenvolupament reglamentari de les Lleis 34/1998 i 54/1997, del
sector elèctric i del sector d’hidrocarburs, i que han de venir a
resoldre els problemes que damunt tarifes i damunt costs
energètics tenim a la situació de les Illes Balears i les Illes
Canàries, de règim insular. Afortunadament, una part d’aquest
problema, el problema del gasoducte, i jo aquí diria gràcies a la
lògica i al sentit comú, doncs hem tengut ja almenys un inici de
solució bastant important.

Per una banda, el reconeixement del dret dels ciutadans
d’aquesta comunitat a tenir un subministrament de gas amb les
mateixes condicions que els peninsulars i per tant que a
nosaltres no ens afecta el fet insular en aquest punt concret. Jo
crec que és positiu que per part de l’administració central es
reconegui que el gasoducte balear és un gasoducte de la xarxa
bàsica. Jo crec que aquest és un fet en el qual, de qualque
manera, es ve a reconèixer un dret d’aquests ciutadans i quan
a un li reconeixen un dret, doncs és de bona educació donar les
gràcies, no queda malament també donar les gràcies. Per tant,
jo crec que aquí la feina que ha fet el Govern d’aquesta
comunitat, explicant d’una manera sensata, lògica, eficient, la
solució del gasoducte davant les autoritats del ministeri
corresponent, el Ministeri d’Economia, jo crec que ha estat molt
positiu. I per tant, crec que ens hem de felicitar que si els
nostres polítics són capaços de vendre bé els nostres
projectes, doncs al final, lògicament, es reconeix que tenim raó.
I a més, que la solució d’aquest gasoducte no sigui una solució
singular, sinó que sigui una solució que cobreix la pròpia
economia de la xarxa de repartiment del gas. No és necessari un
finançament específic, que hi podria ser, sinó que és viable i
amb una rendibilitat suficient que permet afrontar la inversió i
els costs d’explotació d’aquest gasoducte.

Per tant, jo crec que, senyors companys del Partit Popular
d’aquesta cambra, crec que és necessari avui que vostès
oblidin les postures que han mantengut durant el debat dels
plans energètics d’aquesta comunitat, que jo els respect
absolutament, però jo crec que si en aquest moment el Ministeri
d’Economia troba que aquesta és la millor solució, i quan dic la
millor és la millor no només des del punt tècnic sinó també des
del punt econòmic, i és la més barata; doncs tots aquells
raonaments, segurament basats en informacions no prou
adequades, doncs convé arxivar-los i posar-nos una mica en la
mateixa línia que l’administració, que vostès controlen en
aquest moment, doncs també ho admet. I vol dir que entre el
Govern d’aquesta comunitat i el Govern de l’Estat hi ha hagut
una coincidència de criteris, la qual cosa en si crec jo que no
estam obligats a dir que és dolen. Per tant, en aquest moment
podríem dir fins i tot que és bo i tots contents i a seguir en
aquesta línia.

Jo crec que és prou rotund el que es diu al document del
Ministeri d’Economia, que l’alternativa d’infraestructura bàsica
de subministrament a les illes d’Eivissa i Mallorca que requereix

millor inversió és la construcció d’un gasoducte submarí des de
la península. La instalAlació de plantes a les illes, una de les
solucions proposades per vostès en el debat del Pla energètic,
requeriria una inversió superior, entre un 16 i un 28% respecte
del gasoducte. Per tant, jo crec que aquest és un tema que està
prou resolt, està prou resolt el tema d’aquesta inclusió, ara
queda per resoldre el tema de la posada en pràctica concreta
d’aquest instrument de subministrament energètic.
Naturalment, aquest Pla, que serà aprovat dins aquest primer
semestre, esperam, té un termini d’aplicació fins a l’any 2011.
Bé, aquí és on jo crec que és necessari que, tots en conjunt,
empenyem perquè aquesta realitat doncs sigui abans d’aquesta
data. Aquesta comunitat no pot esperar a l’any 2011 a tenir
resolt el problema del subministrament elèctric, ha de ser
aquesta obra una de les prioritàries dins aquest pla, i com que
el termini d’execució entre una cosa i una altra és més de dos
anys, doncs és necessari que sigui de les primeres obres que el
Ministeri d’Economia i Hisenda posi, perdó, el Ministeri
d’Economia, posi en marxa ràpidament perquè es pugui
començar a executar.

Però naturalment hi ha altres coses en aquest Pla que jo crec
que la comissió mixta ha de tirar endavant: el tema del
subministrament a Menorca és un tema que no està resolt i aquí
sí que hi ha imputable un cost d’insularitat, un cost
d’insularitat que es refereix al transport del gas; un cost que
nosaltres estimam de 9 cèntims d’euro per metre cúbic, és a dir,
unes 15 pessetes per metre cúbic, que s’hauria de promoure el
seu abonament perquè els ciutadans de Menorca no haguessin
de pagar un sobrecost per mor de la insularitat. Aquest és un
dels altres temes importants -veig que se m’està esgotant el
temps-, és un altre dels temes importants que, a una reunió
previsible, possible, desitjable d’aquesta comissió mixta
s’hauria d’abordar.

I un tercer, no menys important...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, vagi acabant, per favor.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Acab amb dues frases més. Un altre tema que no podem
deixar de costat és el tema de les energies renovables. Crec que
en aquest moment, sí, és cert que em diran que existeix una
aportació important o una aportació notable per part de l’IDAE,
però això no garanteix que en el futur, on hi hagi més demanda
d’aquest tipus d’energies, per aquesta via puguem cobrir les
necessitats que aquesta comunitat té si volem mantenir un medi
ambient suficientment conservat. I per tant, aquest és un dels
altres temes que han de tenir cabuda dins aquesta comissió
mixta, si aquesta es reuneix.

Per tant, jo el que deman és que es doni suport a aquesta
reactivació d’aquesta primera comissió que avui duem aquí com
a les altres que vendran els altres dies.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista, per
la presentació i la defensa de la proposició no de llei. El Sr.
Cristóbal Huguet, en nom, perdó, perdó, he anat massa aviat,
possiblement amb motiu de l’hora; grups que vulguin intervenir
per fixar posicions? Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. I molt breument, per donar suport a
la iniciativa que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista.
Supòs que és la primera d’un rosari de tres o quatre iniciatives
sobre el règim especial que presentarà el Grup Socialista per
demanar el compliment d’aquest règim especial. Nosaltres
entenem que demanar que l’Estat compleixi una llei que el propi
Estat ha aprovat, a iniciativa del grup o del partit que forma el
Govern de l’Estat espanyol, doncs entenem que no és de rebut,
i sobretot quan aquest partit ho va vendre, va vendre aquesta
llei com la solució a la majoria dels problemes que genera la
insularitat a les nostres illes. Una llei que va començar sent un
règim econòmic i fiscal per a les Illes Balears i que va acabar
com a règim especial, per tant ni econòmic ni fiscal, i que quatre
anys després haguem de demanar que s’acompleixi aquesta llei
que, en el seu moment, va servir per al que aleshores era
conseller d’Economia i Hisenda, el Sr. Matas, per tenir molts
titulars en premsa i per vendre aquesta llei com la solució als
problemes dels nostres empresaris, als problemes del
subministrament elèctric causats per la insularitat.

El Sr. Crespí ha parlat de desig i d’esperança i jo pens que
aquesta llei va néixer com a un desig i com a una esperança
però que a hores d’ara és més desig i manco esperança, perquè
veim que el desenvolupament que ha de fer l’Estat de la Llei del
règim especial doncs no arriba. Es varen prendre unes mesures
al seu començament equiparant el nostre descompte de resident
amb els que tenien els ciutadans amb els que tenien els
ciutadans de les Illes Canàries i amb unes ajudes al transport
marítim, però aquí ha quedat aturat tot. De la resta de previsions
que feia el règim especial per a les Illes Balears es varen
constituir algunes comissions mixtes, però el resultat de la feina
d’aquestes comissions és gairebé nul i la majoria d’elles ni tan
sols s’ha reunit. Per tant, estam molt d’acord a donar suport a
aquesta iniciativa que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista i sobretot quan, a les Illes Balears, hem aprovat el Pla
director sectorial energètic i que en aquests moments sembla
que hi ha acord entre l’Estat i el Govern de les Illes Balears amb
la infraestructura més important, si no bé amb la manera
d’executar-lo sí amb què és la més adequada per subministrar
a les Illes Balears de gas natural. Per tant, donarem suport a la
proposició no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila amb la seva
intervenció en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Cristóbal Huguet, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Crespí, perquè s’ha dirigit al Grup Popular d’una
manera molt directa, molt precisa i jo diria que ens ha reptat una
mica a dir-li que sí o que si no traíem els interessos dels
ciutadans, més o manco m’ha vingut a dir açò; fins i tot ens ha
demanat, i açò m’obligarà a donar-li una explicació, que oblidem
les nostres posicions. Li vull lloar una frase que ha dit i que
nosaltres tots li donam suport: el fet insular no sigui gravós per
als ciutadans. Això és l’objecte del REB, això és l’objecte, i és
un instrument. I per tant, com que aquest és l’objecte,
qualsevol decisió que vagi a favor dels interessos dels
ciutadans nosaltres hi som. Ara, anem a veure si la seva
proposta conté aquest benefici que vostè ha assenyalat amb la
seva frase.

La seva proposició no, als arguments, diu que la comissió
mixta en matèria d’energia no s’ha reunit, el Govern d’aquí i el
Govern de Madrid no s’han reunit. Jo no sé com el Grup
Parlamentari Socialista s’ha assabentat, ni sé si és assalariat del
Govern d’aquestes illes o vol que nosaltres li estirem les orelles
o als de Madrid o als d’aquí perquè no s’han reunit. Però és
una llei de Madrid i a Madrid hi ha un Congrés i qui controla i
critica el Govern de Madrid, si la crítica és a aquell, ho ha de fer
a través del representants d’aquestes illes a Madrid, a les Corts
Generals, i si és una estirada d’orelles al Govern d’aquí ens ho
digui més clar, perquè no ho hem entès, que, en tot cas, sí que
seria la nostra feina.

Hi ha, vull dir amb açò, una qüestió de forma, Sr. Crespí;
vostè és portaveu d’un grup molt important d’aquesta cambra
i hi ha qüestions de forma d’utilitzar les cambres per allò que és
el seu objectiu, que vostè no ha respectat ni el seu grup amb
aquesta proposició. Açò és la primera qüestió de forma que, ja
li anticip, ens farà dir que no al que és estirar les orelles al
Govern de Madrid, perquè no és la feina d’aquest Govern, així
de clar.

La segona qüestió és que vostè, quan parla de la comissió
mixta i del REB, vol que parlem del gasoducte, i és que vostè,
estic segur que no ho confon, però quan és a l’article 12 de la
Llei del 98, de la Llei del REB, el que pot parlar és de planificació
energètica -article 12-, de preus de l’energia elèctrica -article 13-,
de retribució de les activitats -article 14-, o de garantia de
procediment de regulació, per tant, gestió de demanda i estalvi
energètic -article 15. D’açò és del que es pot tractar dins
aquesta comissió mixta, els governs, que no el Parlament. Per
tant, tampoc nosaltres, aquest Parlament, hem de parlar, si
volem ser rigorosos, d’aquesta qüestió. Sí que podem parlar del
gasoducte, però no com a una cosa, del contingut de la seva
intenció i de la seva proposició, sinó com a una alternativa
d’abastament de gas natural aquí per la qual ha optat el Govern
actualment en el poder.

Li diré molt ràpidament, perquè tothom m’ha demanat que
sigui ràpid, però en referència a açò que vostè ha fet al
gasoducte, que per saber si o no el Govern central ha de pagar
el gasoducte crec que no fa falta que reuneixin la comissió. Açò
és un diari de tirada a les illes, de dimarts, 26 de febrer del 2002,
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manco d’un mes; tot ho pot llegir, són prou grosses les lletres:
“El Gobierno central pagará el gaseoducto de la península
a Baleares”. I açò qui ho diu? Doncs ho diu el Sr. Francesc
Antich, uep!, el President, i el Sr. Príam Villalonga, conseller del
ram. Per què hem de demanar a Madrid que es reuneixin per
aclarir això del gasoducte? Nosaltres, els diputats, fem un
paperot, el President del Govern, al qual vostè dóna suport, i el
seu conseller, dia 26 van dir a tots els ciutadans que Madrid ho
paga, Sr. Crespí. Supòs que ens vol fer fer el ridícul als diputats,
perquè ens demana que nosaltres renunciem a no sé què, és un
paperot.

Jo comprenc que el REB, les comissions mixtes i l’objectiu
que ha dit i que jo li valor fan falta, però vostè creu que aquest
conseller, el Sr. Villalonga, ha tingut dificultats per presentar,
negociar -la setmana passada era a una subcomissió
d’economia, on els diputats del PP, bé, va dir el que va voler, va
defensar, ho ha fet a la comissió-; per cert, la Comissió Nacional
de l’Energia, a l’informe de finals de l’any passat, jo no puc
evitar dir-los el que va dir, perquè és que han sortit altres coses,
deia: “Islas Baleares. En dicho Plan -pla, naturalment, Pla
director sectorial energètic, és un document original que he tret
d’Internet, que ho pot treure qualsevol-, en dicho Plan se
realiza una apuesta importante por el sector del gas natural
con la previsión de construir un gaseoducto submarino desde
Valencia hasta Ibiza, de 123 quilómetros, y desde allí un
gaseoducto hasta Palma de Mallorca, etcètera. Segueix: “Si
finalmente no fuera posible el llevar el gas natural a las islas
en el período considerado, las nuevas turbinas de gas y de
vapor podrían verse sustituídas parcialmente por motores
diesel”. I acaba: “Por otra parte, para el desarrollo adecuado
del suministro de energía eléctrica en las islas, se debería
estudiar la posibilidad de nuevas interconexiones entre las
islas, Ibiza, Mallorca, interconexión eléctrica, así como la
viabilidad de conectar eléctricamente este archipiélago,
Baleares con la península, hecho no contemplado. El Plan
director sector de energía aprobado por el Govern balear
contempla 75 megavatios eólicos, en régimen especial, y 7,32
fotovoltáicos”.

Jo no sé si vostès són conscients de la situació que patim
a les Illes Balears en matèria de garantia de subministrament
elèctric; jo no sé si vostès han llegit els informes, per exemple
del ColAlegi d’Enginyers Industrials de les Illes Balears, sobre
la capacitat d’estalvi que representa implantar les subestacions
que donarien abastament a diverses poblacions senceres
només evitant les caigudes de tensió; jo no sé si vostès són
conscients que hi ha més de 270 megavats en espera de
subministres, que vostès per a Son Reus, tractament de residus,
demanaran o hauran de menester 20 megavats; que els
hospitals, Palma II, Inca, Manacor, més altres hospitals privats,
són una trentena de megavats; que a Menorca hi haurà un altre
hospital; que les depuradores i el sanejament a Calvià, etcètera,
que no repetiré per no fer-me llarg, són prop de 30 megavats
més. Quasi, polígons industrials, el Sr. Sampol, que fa polígons
industrials, més de 105 megavats d’energia en petició. I com ho
garanteixen? En aquest moment, a Capdepera, a altres zones
d’Eivissa i de Menorca diuen que no, i com ho garanteixen?
Què han fet? L’important, Sr. Crespí, és el subministrament
d’energia elèctrica, l’important és açò, la matèria primera, de

moment, no falta, encara que sigui carbó, encara que sigui fuel,
encara que sigui gasoli. Millor que sigui gas natural, tenen el
suport, però en el que no fan res és en estalvi, programació
d’eficiència, millora de la potència; Menorca prest no tindrà
capacitat el cable si no el converteixen a corrent contínua.
Totes aquestes coses ni tan sols hi són al seu Pla energètic, ni
tan sols són al Pla energètic, ni l’emmagatzematge ni el
transport ni el cable amb Eivissa ni el cable amb la península,
p er l’amor de Déu! Vostès s’han obsessionat amb el gas, no,
amb el gasoducte.

Jo trob, Sr. Crespí, que el que han de fer és el que poden fer
aquí fer-ho; que Madrid en contra no hi està en res, en contra
no hi està en res. Però li diré, per acabar ja Sr. President, una
darrera qüestió, el gasoducte neix sobretot dels interessos
d’una empresa -també ho he tret d’Internet, ho vaig treure en el
seu moment- que fa una estratègia, en relació amb altres
empreses, a favor del gasoducte en lloc de les plantes
regasificadores.

M’aturaré aquí i tornaré a la seva frase, allò de ser insulars
no ens faci, menys compliments, en aquest moment la
producció d’un quilovat hora d’electricitat a la península costa
per davall de les 7 pessetes, 6,80 i busques; l’extra peninsular
sobrepassa les 13, 5 pessetes, camí de les 14. Si el que volen
vostès és un sistema on pagam nosaltres, efectivament, igual
que a la península, perquè açò està garantit per llei, però que la
resta de consumidors de la península o de l’Estat paguin
sobrecosts a les extres peninsulars, costin el que costin,
s’equivoquen. La competitivitat de les Illes Balears passa
perquè la producció del quilovat d’electricitat hora sigui el més
semblant possible al peninsular. I açò arribarà quan, a més del
gas, hi hagi un cable que permeti que a l’estiu, quan nosaltres
tenim demanda, no facin falta més instalAlacions de generació
elèctrica aquí i puguem dur l’electricitat de la peninsular, que
n’hi sobra. I a l’hivern, quan a ells a l’hivern els en falta, que
tenen les puntes en el desembre i gener, nosaltres, que tenim
grups aturats aquí, els facem rendibles, bé nosaltres, l’empresa
que tengui producció elèctrica aquí té aquest avantatge i, a
més, de la competència. I a més i sobretot de no incrementar el
diferencial del sobrecost, sinó disminuir-lo.

Si vostès no són capaços de comprendre aquestes dues
coses, que hem d’atendre la demanda d’electricitat, bé a Son
Reus posen els fems dins els abocadors, i tenen prop de 30
megavats solAlicitats entre Tirme i el Consell de Mallorca, pel
que han de fer per al tractament dels residus. Si vostès no
comprenen que han d’intentar reduir la demanda d’electricitat
des de les administracions i des de les necessitats; que han de
disminuir les caigudes de potència, que han de garantir el
transport per tant i el subministrament elèctric, quantitat i
qualitat del subministrament; primer. 

Segon, ...que 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet i Sintes, vagi acabant, per favor. 
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab. ...que aquesta garantia de quantitat i qualitat
d’electricitat no representi un increment del sobrecost en
relació al peninsular, perquè l’important no és que ens ho
paguin; l’important és que ens semblem el més possible a ells
en la generació, perquè siguem competitius, perquè si qualque
dia l’autonomia i la liberalització arriba a ser tal que cadascú ha
pagar el seu, nosaltres no estiguem en inferioritat de
condicions; vostès no han entès res. Vostès el que fan és
governar per poder dir que tenim un pla, tenim un gasoducte,
ens el paga Madrid, i que els donem suport. Però la garantia
d’allò que vostè també ha dit, però jo voldria que ho hagués
entès més bé, que és que no han de ser diferents dels
peninsulars, segurament li he explicat molt millor jo que no ho
ha dit vostè. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes, per la seva intervenció
en nom del Grup Popular. El Sr. Crespí, en nom del Grup
Socialista supòs que vol intervenir per contradiccions. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. No sé si per contradiccions o per
sorpreses. Jo no ho entès molt bé, però vostè ha pretès dir aquí
que tal vegada el Sr. Folgado té interessos espuris en Enagas
per monopolitzar el gas en condicions no liquades? Ho ha dit,
ha tret un paper, com d’una manera... Aquí hi ha uns interessos
d’una empresa. És el secretari d’Estat, que valida una solució
com aquesta. No ho sé, vostès com que darrerament tenen uns
secretaris d’Estat molt rars, tal vegada el Sr. Folgado també ho
és. A mi, no m’ho pareixia, però bé, vostè, que és d’aquest
partit, deu saber més les coses. Cadascú sap a ca seva la gent
amb qui es colga, a vegades, no sempre, però a vegades.

Bé, Sr. Huguet, per l’amor de Déu! Per votar que no a
aquesta intervenció, no importa dir tantes coses. Digui “miri,
sap què? Li votarem que no”, i punt. No importa que es
comprometi amb aquestes interioritats, que a nosaltres no ens
interessen en absolut.

Miri, segona, vostès no varen ser capaços de fer un pla
energètic. Per tant, no varen dur ni tub ni fils. Ara a nosaltres
ens diuen “han de dur tub, han de dur fils, i a més han de
promoure l’estalvi energètic”. Home, una mica d’equitat;
nosaltres no férem això, vostès amb el tub, ja n’hi ha, i nosaltres
ja parlarem del fil. No, no, no: tub, fil, i a més estalvi energètic.
Miri, l’anàlisi que fa en aquest document del Ministeri
d’Economia, preveu el cobriment de la demanda energètica als
diferents períodes, fins a l’any 2012, em pareix que és, i els
mecanismes pels quals el sistema triat, i entre altres coses per
això es tria, serà capaç d’anar aportant major quantitat de kVA
o el que li vulgui dir. Vostè una obsessió pel fil elèctric, jo ho
veig; és una cosa que quan veu un fil elèctric li crea com una
estranya sensació. Bé, jo no dic..., i sobretot, i vostè parla que
hem de ser competitius. O sia, i sent competitius hem
d’amortitzar un cable i un tub. Bé, i també podríem tenir vaixells
que van per amunt i per avall, a l’espera que es rompi el cable,

que es rompi el tub, i tenir un gas liquat allà enmig perquè
pugui anar a port.

I tot això, a més, ha de ser al mateix preu que a la península,
que l’únic que fan és moure a una central d’aquestes
distribuïdores una palanca i els quilovats que vénen d’una
banda se’n van a una altra. Per favor, Sr. Huguet, jo crec que la
gent és raonable, i sap que les coses valen en la mesura que
tenim precisament mecanismes alternatius. Si vostè té un cotxe
amb doble circuit de frens, sol ser més car que un que no el té;
si a més té dos no sé què més, doncs és més car; i al final
demanar que això pugui ser al mateix cost ja em pareix exagerat.
Que precisament, i vostè ho ha entès bé, perquè crec que el
concepte és clar, el fet de la insularitat suposa un sobrecost. No
vol dir que tudem els doblers, el tub no demanarem que sigui de
platí iridiat, no, no, que sigui com ha de ser. Però valdrà el que
valdrà, i per tant no pot ser que el cost sigui el mateix.

Per tant, si la solució, que el Govern d’aquesta comunitat i
el Govern del seu partit a Madrid coincideixen, jo no sé vostè
què fa de francotirador. És que realment és una postura una
mica singular, perquè que fos un tercer partit que volgués crear
discrepàncies, ho podria entendre. Però bé, vostè reconegui al
seu ministre, al seu secretari d’Estat, que per això ho són, una
certa vàlua tècnica i política, i no ens digui aquí que Enagas
està pressionant. Bé, doncs si Espanya té una xarxa de
distribució de gas a través de conductes, és lògic que aquesta
xarxa es vagi estenent. Una altra cosa és que sigui un monopoli
o no ho sigui, però aquest és un tema que no és objecte del
debat.

Jo crec, Sr. Huguet, que a vostè l’han posat en evidència els
seus, amb tot el seu debat que ha dut durant les discussions
del Pla energètic. Ara ha volgut reconduir aquest debat una
altra vegada al Pla energètic, amb les línies Menorca-Mallorca,
etcètera. No és l’objecte d’avui del debat. L’objecte del debat
avui és si convé que diguem, des d’aquest parlament al Govern
de l’Estat, que és el que va anulAlar la Comissió, que la
reprengui. I jo li recordaré una frase d’una diputada del seu
partit, que va dir aquí a resposta d’un diputat nostre que
l’argument l’empipava. Li va dir: “Sr. Diputat, tot allò que afecta
els ciutadans d’aquesta comunitat és competència d’aquest
parlament”. Miri, jo em faig meva la frase de la Sra. Estaràs i li
dic a vostè.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes. 
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Molt amable. El Sr. Crespí ha començat la seva intervenció,
m’ha atribuït unes paraules al Sr. Folgado, del qual jo no havia
fet menció, i unes intencions en les meves paraules
absolutament injustes, que m’agradaria rectificar. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, li deman la paraula per explicar que no ho he
dit, i a més qualque cosa més. 

EL SR. PRESIDENT:

Ho ha manifestat, consta en el Diari de sessions que li han
atribuït unes paraules que no ha dit... 

EL SR. HUGUET I SINTES:

No, és que a més ha atribuït al Sr. Folgado, en relació a
aquest document que jo també tenc, unes cites que ni estan al
document ni les ha fet -li puc garantir- el Sr. Folgado. Aquest és
un document de treball, de febrer del 2002, que és efectivament
del qual ha parlat, i que no és més que un document de treball,
i en aquest document s’assenyala ben clar, que el TIR, que és
la taxa de rendiment interior del gasoducte, sense la subvenció
que ara rep Gesa pel gas, és de 1,01%, és el rendiment del
gasoducte. I açò segurament no ens fa igual que els altres, ni de
noves. Sr. President, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Queda registrat al Diari de sessions.

Substanciat el debat, procediríem a la votació, i les senyores
i senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 29; vots en contra,
26. En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei
709, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
comissió mixta en matèria energètica.

I sense més assumptes a tractar en aquest plenari, s’aixeca
la sessió.
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