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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Donem començament
a la sessió plenària corresponent al dia d’avui i començarem,
com és habitual, amb el torn de preguntes.

1) Pregunta RGE núm. 1571/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou projecte del Conservatori de Música d'Eivissa i
Formentera.

La primera és la 1571, relativa a nou projecte de conservatori
de música d’Eivissa i Formentera, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Joan Marí Tur, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller d’Educació, un diari que es publica a Eivissa li
dedicava tota una pàgina, amb una gran foto de vostè i tots els
responsables d’Educació d’Eivissa, i aquesta pàgina era del
gener, gener, del 2000 i vostè donava tres notícies de realització
immediata, gener del 2000: una notícia del conservatori
d’Eivissa, una altra notícia era la biblioteca pública d’Eivissa, i
una altra notícia era el museu de Formentera. Com vostè sap
molt bé cap d’aquestes tres no s’ha fet, ni de prop, realitat.

Avui li demanam, però, està ja redactat el projecte del nou
conservatori de música d’Eivissa i Formentera? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. 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. Marí, no sé exactament els matisos de les meves
opinions; ara és evident que vaig ser excessivament optimista.
Supòs que quan es parla de conservatori es parla d’edifici de
conservatori, perquè sí que s’ha creat ja el Conservatori
d’Eivissa i Formentera com a conservatori autònom. 

Respecte al tema de la biblioteca jo no record, no he llegit
aquest escrit, però em sembla que sempre he dit allò que es va
aprovar en aquest parlament, que era un acord adreçat al
Ministeri de Cultura per tal que confinançàs amb el Govern de
les Illes Balears al 50% la creació d’una biblioteca a Eivissa.
Aquesta acord no ha tengut mai cap resposta per part del
ministeri i en alguna ocasió, que n’hem parlat amb el director
general de Cultura, més aviat ens ha vengut a dir que no era
massa viable.
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I la tercera cosa, respecte al museu de Formentera avui matí
mateix ser li entregarà el projecte museogràfic que s’ha elaborat,
perquè vostè em va fer una solAlicitud per escrit.

És cert que les coses s’han endarrerit més del previsible
però jo diria que totes van caminant. Concretament vostè sap
que, l’edifici del conservatori, en aquest moment ja hi ha permís
de l’ajuntament i de la Comissió de Patrimoni per enderrocar-lo
i ja tenim redactat el plec de clàusules per fer la contractació de
projectes arquitectònics, que farem conjuntament amb el
ColAlegi d’Arquitectes, i jo confii que els propers mesos ja es
podrà comptar amb el projecte arquitectònic i, a començaments
de l’any que ve, aquest projecte arquitectònic es podrà
començar a executar.

És cert que no s’han complert els meus terminis optimistes,
probablement no estava suficientment informat sobre com van
els ritmes de la realització de les obres, i a més a més recordi que
el conservatori estava ocupat per les instalAlacions de la
conselleria, etc., etc., però el que jo crec que és important és
que es va fent camí encara que sigui amb més lentitud que la
que jo mateix desitjaria. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí Tur, té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en una altra oportunitat,
a compareixença de vostè o a petició nostra, parlarem de la
biblioteca pública d’Eivissa. Només recordar el greuge
gravíssim comparatiu amb altres illes on milions de milions
s’inverteixen en una biblioteca quan ja en tenen i, en canvi, a
Eivissa per culpa d’uns o dels altres no es fa aquesta biblioteca
pública. Però d’això en parlarem un altre dia especialment. Com
també un altre dia parlarem del museu de Formentera, però ja
que vostè l’ha esmentant, vull recordar-los, a vostè i al Sr.
President d’aquesta cambra, que per tres voltes hem hagut de
demanar aquest document i que encara no l’hem rebut, quan
sembla ser que mitjans de comunicació d’Eivissa ja disposen
d’ell des de fa bastant de temps. Un poquet de cortesia
parlamentària no vendria malament.

Però, Sr. Conseller, jo li agraesc els aclariments que m’ha fet
vostè. Fins i tot li puc acceptar les disculpes pel retard, però
contesti’m vostè, si pot i vol, en què consisteix aquest projecte
que ja està, segons vostè, acabat. Quantes aules, si té auditori,
si no en té, què s’hi farà, què no s’hi farà..., en definitiva,
contestar la pregunta que jo li faig: Està ja redactat aquest
projecte?, i naturalment si m’ho pot explicar un poquet.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller, té la paraula i 30
segons de temps. 

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

Gràcies, Sr. President. El projecte museogràfic del museu de
Formentera no se li ha entregat en les dues ocasions anteriors
perquè no estava encara definitivament formalitzat i acabat. Als
mitjans de comunicació no se’ls va entregar cap còpia,
simplement se’ls va informar i les còpies s’han entregat a la
Conselleria de Cultura del Consell d’Eivissa, al batle de
Formentera i avui se li entregarà a vostè i, evidentment, a tots
els parlamentaris que ho solAlicitin.

Respecte al tema... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El seu temps en aquesta
pregunta està acabat.

2) Pregunta RGE núm. 1572/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici de les obres del nou Conservatori d'Eivissa i Formentera.

Pregunta segona, la 1572, relativa a inici de les obres del
nou conservatori d’Eivissa i Formentera, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí Tur, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, els mitjans de
comunicació són jutges implacables que a voltes ens recorden
que no podem ser tan impetuosos, i justament crec que era
aquesta setmana que un diari d’Eivissa deia el següent: “ A
Educación no se le da bien calcular los plazos. El cálculo de
los plazos no se les da bien a los responsables de la
Conselleria d’Educació”, i diu: “ ¿Qué hay de aquellas
promesas del conseller Damià Pons de inaugurar un centro
educativo...?”, etc., etc., i aquests mateixos diaris ens diuen
que, referent a la pregunta d’avui, de quan es començarà, vostè
deia l’any 2000 que la construcció del conservatori de música
començaria immediatament. Més endavant “el edificio de artes
y oficios no será derrumbado hasta final de curso”, però
parlam de l’any 2000. L’edifici està dret, està greument atacat
pel mal del pas del temps, però vostè no compleix la seva
paraula. “La demolición del antiguo edificio d’Arts i Oficis
volverá a pasar por Patrimonio”. Entre uns i altres ens trobam
que aquest edifici d’Arts i Oficis que, segons vostès, havia
d’estar tomat ja fa dos anys, encara pràcticament no s’hi ha fet
absolutament res.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d’Educac ió  i
Cultura, té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, abans m’ha demanat quines
característiques tendria aquest conservatori, si tendria
auditori... Evidentment li passaré un full amb totes les
característiques que tendrà. La previsió és que tengui un
auditori d’unes 250 places, una sala d’exposicions d’uns 120
metres quadrats, un espai per a biblioteca i, evidentment, totes
les aules i departament que són necessaris per a un
conservatori de grau elemental i mitjà, que és el que serà
construït.

Respecte al compliment de terminis, efectivament, repet esc
que vaig ser optimista. Ara, hi ha molts de terminis que no
depenen de la conselleria. La conselleria no té la culpa si per
dues vegades consecutives a l’hora de contractar una obra
l’obra queda deserta, com ha passat amb algun institut
d’Eivissa i, evidentment, la conselleria pot empènyer, però
després depèn de circumstàncies externes que no li carreguen
responsabilitats. En qualsevol cas el que li he repetit abans: el
procés avança, el projecte arquitectònic serà redactat els
propers mesos a partir del plec de clàusules que es farà públic,
i jo confii que a començaments de l’any que ve es podrà fer la
contractació de les obres i es podrà iniciar la construcció del
conservatori. 

En qualsevol cas, en parlar de greuges en relació a la
biblioteca que no té Eivissa i que hauria tenir, efectivament,
hem d’anar alerta a apuntar; el greuge del fet que Eivissa no
tengui biblioteca és una responsabilitat de l’Estat, que no la va
transferir, i és l’Estat que decideix fer-ne una de nova a
Mallorca i no fer-la a Eivissa, i respecte a aquest govern de
greuges res, perquè li puc donar una dada concretíssima: en
matèria d’inversions en obra escolar nova, o sigui, construcció
de nous centres i ampliació de nous centres, en aquests
moments a Eivissa s’han destinat ni més ni manco que 3.500
milions de pessetes d’obra nova, que això ha representat una
ampliació del parc escolar en 101 noves unitats, i aquesta
quantitat representa ni més ni manco que el 25% del total
d’inversions fetes per obra nova en el conjunt de les Illes
Balears, un percentatge clarament superior al percentatge
demogràfic i territorial que té Eivissa. Per tant aquest govern
inverteix allà on hi ha necessitats i, evidentment, d’acord amb
les seves possibilitats i a l’espera que el Ministeri de Cultura
assumeixi el compromís del 50% del finançament per poder fer
la biblioteca que, ben certament, Eivissa es mereix i no té.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El seu temps està exhaurit. Sr.
Marí Tur té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies. Sr. Conseller, miri, el Govern no va transferir la
biblioteca d’Eivissa perquè a Eivissa no hi havia biblioteca, això
està claríssim, i a mi, com a eivissenc, tant me fa que sigui el

Govern o sigui la comunitat autònoma; el que nosaltres
voldríem seria una biblioteca, i vostè també com a conseller tal
vegada podria fer alguna cosa. No ho farà, no ho farà però ho
podria fer; tenint en compte que Mallorca en té, de biblioteques
públiques, aquests milions... Pot fer vostè la cara de menyspreu
que vulgui quan li parl de temes comparatius, tant me fa, però
és injust que es destinin milions d’euros cap a Mallorca per una
instalAlació cultural que Eivissa no té, i vostè, ja que sempre
protesta del passat, idò potser també hauria pogut protestar del
passat dient: “Escolta, que a aquí a Mallorca ens donau doblers
per això i a Eivissa no en tenen”. Per què no ha fet vostè
aquesta intervenció?

En qualsevol cas les preguntes d’avui no anaven de
biblioteques, això ha anat una mica de passada per recordar-li
que vostè no compleix les promeses que fa quan ve a Eivissa.
Posi vostè un poquet més d’interès en complir allò que els
consellers, quan vénen de viatge a Eivissa, els és molt còmode
parlar davant els mitjans de comunicació i venga a fer
promeses. Vostè n’ha fetes tres fa tres anys i cap ni una no s’ha
complert. Arts i Oficis està dret, el museu de Formentera no ha
començat, la biblioteca pública d’Eivissa... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur, el seu temps també està exhaurit.

3) Pregunta RGE núm. 1573/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a objectiu de la campanya publicitària sobre els cent
dies de govern de la sanitat a la comunitat autònoma de  l es
Illes Balears.

Passam a la pregunta número 3, 1573, relativa a objectius de
la campanya publicitària sobre els 100 dies del govern de la
sanitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que formula
l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Castillo Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, tots hem
tengut ocasió de veure en els mitjans audiovisuals i escrits
aquesta campanya que s’ha fet des de la Conselleria de Salut,
on hi ha la creu de l’Insalud de la qual cau un bocinet, i que diu
“Des de fa 100 dies tenim les competències de sanitat a les Illes
Balears”. Nosaltres, com a grup parlamentari, voldríem saber
quin és l’objectiu d’aquesta campanya de publicitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat, té
la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Sra. Castillo, miri, comunicar i servir
de suport per poder transmetre adequadament tant la capacitat
de gestió que tenim com la voluntat d’autogovern. Es tracta de
reforçar totes les notícies que es donen i conèixer els mitjans de
comunicació.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo, té la
paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Salom, les campanyes de
publicitat poden agradar més, poden agradar menys, però tenen
un objectiu clar i sempre, sempre, com a servei cap al ciutadà.
El que no es pot fer és, amb una campanya com aquesta, que
està buida de contingut, a més és confondre la gent, és a dir,
cau del bocinet que sembla Balears i després demanen la
cogestió a Madrid durant tres mesos més, una de les poques
comunitats autònomes que l’han demanada. Per tant això primer
és buit de contingut i després enganya els ciutadans. Això és
mostra del que és la seva gestió en matèria sanitària.

Jo li voldria dir, Sra. Salom, que en lloc d’invertir en
campanyes de publicitat vostè i el seu equip, que és bastant
elevat, podrien invertir els seus esforços, per exemple..., n’hi
podria posar un munt, el que passa és que no tenc massa
temps, però per exemple en dotar de contingut la feina del
persona que fa feina a l’Hospital General i a l’Hospital Joan
March; a dia d’avui tenim que, d’un total d’uns 200 llits, estan
ocupats uns 50 llits. Mentrestant les llistes d’espera -que sé
que després en parlarem- tant quirúrgiques com de consultes,
es disparen.

Hi ha moltes coses, Sra. Salom, que requereixen la seva
atenció. Per tant nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular,
li demanam que es deixi de campanyes que no tenen cap
finalitat, no tenen cap utilitat, sempre pensant en el ciutadà i en
l’usuari de l’administració sanitària perquè, miri,
anecdòticament, però és que fins i tot una campanya que fan
amb un objectiu clar, que és informar el ciutadà del fet que els
hospitals s’han convertit en sociosanitaris, una que fan que té
un sentit clar, fins i tot s’equivoquen en el número de telèfon.
Per tant, Sra. Salom, jo crec que vostè hauria de centrar un
poquet més la seva atenció a la gestió de les competències
sanitàries.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, en aquest cas l’anunci, com he
dit a la primera intervenció, no és més que un recordatori de qui
té ara les competències en matèria de salut en aquesta
comunitat autònoma, i sota una sola administració. Aquest
anunci ens serveis perquè tots els usuaris puguin visualitzar,
tant la publicitat com les notícies, qui té ara les competències en
matèria de sanitària. Aquest concepte de comunicació, és a dir,
utilitzar també la publicitat per reforçar la informació, és el que
continuarem fent des de la conselleria.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, perdó, Sra. Consellera de
Sanitat.

4) Pregunta RGE núm. 1574/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost de la campanya publicitària sobre els cent dies
de govern de la sanitat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Pregunta número 4, 1574, relativa a cost de la campanya
publicitària sobre els 100 dies de govern de la sanitat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Castillo Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, jo sé que no li he
d’ensenyar res, en campanyes de publicitat. Vostè si alguna
cosa ha fet durant aquesta legislatura és aprendre’n molt, de
publicitat; això ho tenc ben clar. Però ara que sabem que
aquesta campanya concretament, que és aquella de la qual
parlam avui, està buida de contingut i és confosa, sí
m’agradaria saber quin ha estat el cost per als ciutadans, atès
que ha sortit devers sis, set dies, no ho sé exactament,  vostè
m’ho aclarirà, quin ha estat el cost per als ciutadans d’aquesta
campanya, ja li dic, per a nosaltres buida de contingut i
confosa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, la inserció d’aquests anuncis ha
costat 25.336,69 euros. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, sé cert que si jo li parl
d’eficiència en la despesa vostè segur que no sap què és, no és
vera, Sra. Salom?, no sap què és l’eficiència en la gestió dels
recursos, tant materials com humans, que tenim a la nostra
comunitat. Però li he de recordar, Sra. Salom, que els doblers
dels ciutadans, els doblers destinats a la sanitat, són per
millorar el servei assistencial o per mantenir un bon servei
assistencial per als ciutadans, no per fer campanyes de
publicitat gratuïtes, i li ho record i li ho recordaré una vegada i
una altra perquè sé que vostè en farà moltes, n’ha fetes ja
moltes i en continuarà fent.

Nosaltres, si vostè no sap què fer amb el recurs que té per
gestionar la sanitat, nosaltres li podem donar moltes idees, Sra.
Salom. És vostè que diu que jo mantenc un enfrontament
constant amb vostè, però no és vera, Sra. Salom; jo sempre li he
dit que si és per gestionar bé la sanitat des del Grup
Parlamentari Popular ens tendrà al seu costat, i a mi
personalment, però no per fer aquestes coses, però miri, com
que sé que després vostè, emprant un filibusterisme
parlamentari, ha fet -ja sé que el Sr. Crespí s’enfadarà amb mi-
ha fet demanar als seus diputats, als diputats del Partit
Socialista, una sèrie de preguntes sobre les llistes d’espera per
contestar a una roda de premsa que el Grup Parlamentari
Popular va fer, sí li diré una cosa, Sra. Salom: vostè, en lloc
d’invertir aquests doblers en campanyes de publicitat, per
exemple, una cosa molt important i que hem de menester en
aquesta comunitat autònoma, podria intentar renovar el concert
amb la Creu Roja, Sra. Salom, el concert amb la Creu Roja, que
des de la Creu Roja ja ha dit que renovarien amb na Caro però
no amb vostè, Sra. Salom, però és que si vostè no ho fa durant
l’estiu -ja li ho he dit- ens podem trobar amb una situació
vertaderament difícil amb les llistes d’espera.

I per acabar, Sra. Salom, li demanaria que les dades que
vostè donarà aquí avui a un diputat del Partit Socialista, ens les
p odria fer arribar perquè jo, des del Grup Parlamentari Popular,
ja li tenc demanat... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, el seu temps ha acabat. Sra.
Consellera de Sanitat, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Castillo Ferrer, segurament
vostè i jo no ens posarem mai d’acord, ni en temes de
comunicació, ni en temes de model sanitari, ni en temes d’altres,
com són per exemple declaracions seves en què diu que el
model sanitari que vostè vol és que el centre sigui el
professional, mentre que jo, tal com vaig dir a una interpelAlació

feta seva que, per cert, no va presentar moció, li vaig dir que el
centre del nostre model sanitari és el ciutadà, és l’usuari.

En qualsevol cas, Sra. Castillo, seria bo que digués quina és
la quantitat que vostè troba que ens podríem gastar en
publicitat, quan ho podem fer i també, per què no?, a quins
mitjans ho hauríem de fer. Digui’m, digui’m amb quins
publicistes hem de treballar i així, Sra. Castillo Ferrer, acabarem
de parlar de comunicació i podríem parlar de coses molt
importants per als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.
Per exemple, en 100 dies hem posat en marxa i per primera
vegada en moltes legislatures un increment de plantilla de 500
persones que serviran per donar solució al dèficit heretat; hem
posat, al mateix temps, i incrementat el nombre de centres
d’atenció primària; hem acabat de fer tot el desplegament
d’unitats de salut mental; hem posat en marxa la reconversió de
l’Hospital General i del Joan March, l’hospital de subaguts, i
també hem posat totes les bases per a l’homologació salarial
que els nostres professionals demanen.

Barriada per barriada de Palma, ignorades fins ara, també les
hem visitat i, conjuntament amb l’Ajuntament de Palma i amb
els veïnats, ens hem posat d’acord per posar els centres
sanitaris adequats. Hem licitat Son Dureta, hem licitat Mont
Toro i sense cap vergonya, Sra. Castillo Ferrer, hem posat en
marxa l’Hospital de Son Llàtzer i li puc dir, com li he dit altres
vegades, que avui tenim 250 llits oberts, cosa que vostès no
tenien en aquests moments ni per imaginació ni, per ventura, ni
per aproximació posar en marxa, i a finals d’any aquests llits
seran 320 llits, cosa que vostès no tenien ni planificat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

5) Pregunta RGE núm. 1567/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a llistes d'espera quirúrgica.

Passam a la cinquena pregunta, 1567, relativa a llistes
d’espera quirúrgica, 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. Un incís abans d’entrar en el tema:
quan una persona diu que farà qualque cosa que molestarà una
altra vol dir que és conscient que molestarà una altra i, si la fa,
vol dir que pretén molestar una altra. Gràcies, Sra. Castillo, per
la seva inefable educació, moltes gràcies; perquè vostè no
pregunta per assabentar-se, vostè pregunta per molestar. 

(Remor de veus) 
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, Sr. Crespí... Ajusti’s... Sr. Crespí, ajusti’s al text
o a la intervenció de la seva pregunta.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

(Intervenció inaudible) 

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, si ho volia demanar ho hagués demanat. Ajusti’s
a la pregunta, per favor.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

La pregunta queda formulada en els termes en què està
redactada. Sra. Consellera, li don la paraula. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, miri, utilitzam en aquest cas
les dades del mes de febrer del 2001 i les comparam amb les
dades del mateix mes de febrer del 2002 per garantir que siguin
comparables. Miri, la llista d’espera quirúrgica de més de sis
mesos ha crescut en nombres absoluts el mes de febrer en 90
persones, que han passat de 110 a 200 el febrer d’enguany. Per
hospitals, l’Hospital de Son Dureta ha sofert un increment de
78 malalts; la Fundació Hospital de Manacor 33 malalts;
l’Hospital Verge de Mont Toro 13 malalts... Perdoni, el de
Manacor ha baixat 33 malalts, m’he equivocat, i l’Hospital de
Can Misses ha augmentat en 32 malalts en termes absoluts. 

Li he de dir que durant aquests mesos de gener, febrer i
març hem tingut una epidèmia de grip, cosa que no succeí ni en
el 2000 ni en el 2001. Per aquest motiu posàrem en marxa aquest
pla de contingència de sobre-demanda que relaciona la
patologia respiratòria amb període hivernal, totalment nou i mai
no articulat en aquesta comunitat autònoma, que ha permès
minimitzar tots els aspectes de l’epidèmia de grip que afecta les
llistes d’espera. També posar en funcionament real l’Hospital
de Son Llàtzer ha significat el trasllat de professionals, tant de
Son Dureta, com de l’Hospital de Manacor, com de GESMA,
amb la repercussió que suposa davant la necessitat d’haver
d’ajustar les feines d’aquests professionals a la nova situació
de l’Hospital de Son Llàtzer.

No obstant això, s’ha fixat com a objectiu en el contracte de
gestió que els hospitals on no hi hagi cap malalt en llista
d’espera quirúrgica de més de sis mesos al tancament de
l’exercici. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta, Sr. President, perdó. No sé en què
estaria pensant, jo, ara.

Gràcies, Sra. Consellera, per les xifres que ens ha donat.
Crec que són unes xifres reals. Vostè ha assumit que existeixen
llistes d’espera, com no podia ser d’altra manera perquè això és
una cosa pràcticament inevitable, però jo crec que les xifres que
ha mostrat i l’explicació del moviment de personal que va dur
l’obertura de Son Llàtzer de qualque manera justifiquen això.

Esper que..., vostè ens ha donat xifres de més de sis mesos.
Si un consulta les estadístiques de l’Insalud resulta que mai no
hi ha malalt s de més de sis mesos en llista d’espera perquè la
instrucció és que no computin. Vostè crec que ha tengut la
valentia de donar-les i és curiós veure les estadístiques que, de
menys de sis mesos, n’hi ha mils, però de sis mesos zero, i això
és el que es diu una mentida estadística perquè no diuen que
no els computin a les estadístiques. Així es canvia l’IPC, es
canvien les xifres d’atur, es pot fer el que es vulgui. Jo crec que
és important conèixer la realitat i saber afrontar-la, i esperem que
les mesures que vostè ha comentat altres vegades puguin
acabar o minimitzar aquestes llistes d’espera a unes xifres
raonables i d’acord amb el que tenen els països més avançats.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, per la seva intervenció. Sra.
Consellera, vol intervenir? Gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 1568/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a temps per superar les llistes d'espera.

Sisena pregunta, 1568, relativa a temps per superar llistes
d’espera, que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Josep Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, tiene la impresión
este diputado que la tesis, novedosa, por cierto, que se ha oído
en esta cámara de la existencia del enfermo hongo que de
pronto tras las transferencias eclosiona en esta comunidad
autónoma y que no existía, por lo visto, hasta entonces y que
se apunta a la lista de espera a partir de ese momento y no
antes, tiene la impresión de que es una completa falacia
construida simplemente para hacer demagogia fácil a base de
las desgracias ajenas muchas de las veces. Tiene la impresión
de que cuando se transfirieron los activos de sanidad también
se transfirieron los pasivos y que entre esos pasivos iba
también una sustanciosa lista de espera.
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Por eso queríamos preguntar a la Sra. Consellera cuánto
tiempo necesitará esta conselleria para poder superar este
retraso crónico de la lista de espera que le fue transferido el
pasado mes de enero a la comunidad autónoma. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Diéguez, per part de
l’Insalud antic i per part del Ministeri de Sanitat i Consum fins
que es varen transferir les transferències en sanitat s’ha posat
en marxa per part d’ells i per reduir llistes d’espera, realment,
plans que han estat pedaços calents amb un efecte a un curt
termini i que, com s’ha demostrat, no són efectius ni a mig ni a
llarg termini.

Des de la conselleria li vull explicar que apostam per
mesures que no tan sols ens donin resultats a curt termini, sinó
que també a llarg i a mig termini poder arribar a una gestió
eficient d’aquestes llistes d’espera. D’aquesta manera s’han
posat en marxa les següents actuacions: Per una banda
s’utilitzen tots els recursos existents a l’Hospital General per a
la realització de cirurgia de baixa complexitat i de cirurgia major
ambulatòria; per una altra, potenciar la cirurgia de baixa
complexitat a l’Hospital Verge de la Salut; també el trasllat de
malalts de subaguts des de l’Hospital de Son Dureta i des de la
Fundació Hospital de Son Llàtzer al Complex Hospitalari de
Mallorca, per la qual cosa s’han creat les unitats de valoració
clínica que ja estan en marxa. Potenciar llits de cirurgia d’alta
complexitat a l’Hospital de Son Dureta és una de les altres
mesures, i també potenciar l’activitat quirúrgica a la Fundació
Hospital de Son Llàtzer.

Amb totes aquestes mesures esperam tenir com a finalitat
i acabar amb una gestió dolenta fins ara de les llistes d’espera,
que mai aquesta consellera no ha instrumentalitzat per part de
la Sra. Ministra, quan anunciava que les posaria a zero, perquè
pensàvem que no es poden utilitzar del forma banal les llistes
d’espera com un instrument polític per pegar a l’adversari de
forma indiscriminada. Les llistes són les que són, són les que
hem heretat i segur que hi posarem finalitat, però amb
contundència i a un llarg termini.

Gràcies, Sr. Diéguez. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente, Sra. Consellera, unas
palabras para darle la enhorabuena por llevar a cabo una
política eficaz para luchar contra las listas de espera, aunque le

auguraré un pequeño fracaso, porque va a haber una lista de
espera que no va a poder solucionar completamente: la de
traumatología. Concretamente porque allí hay una serie de
enfermos incurables, aquellos que tienen el trauma de haber
perdido el poder.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Consellera de Sanitat, vol
intervenir? Moltes gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 1575/02, de l'Hble. Diputat  Sr .
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció del recinte firal.

Passam a la setena pregunta, 1575, relativa a construcció del
recinte firal, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, a la
compareixença de dia 29 de setembre del 1999 l’Hble. Conseller
d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria i vicepresident del
Govern balear, va anunciar, referent al tema del recinte firal, que
aquest era un tema prioritari i que, a més, assumia el compromís
públic de dur-lo endavant. Va anunciar també en aquest plenari
l’any 2001 que aquest recinte firal es construiria, s’iniciarien les
obres a finals d’aquest any, de l’any 2001. 

A dia d’avui res no hem tornat saber d’aquest tema. Acaba
la legislatura, Sr. Sampol, li queda un any, i nosaltres avui
formulam aquesta pregunta per veure si aquest govern, ja que
el projecte, segons va dir el Sr. Sampol, l’havia assumit el
consell d’administració, és a dir, el Govern d’aquesta comunitat,
la pregunta, Sr. Sampol, és si durant aquest any iniciaran les
obres d’aquest recinte firal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé com sap Sr. Diputat, prèviament al
concurs d’avantprojecte es va signar un conveni entre el
President del Govern de les Illes Balears, el President de Fires
i Congressos, en aquest cas som jo, i el Batle de l’Ajuntament
de Palma, mitjançant el qual l’Ajuntament de Palma es
comprometia a modificar l’edificabilitat en concret d’una
parcelAla per adequar-la a les necessitats del projecte guanyador
del concurs. 
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Bé avui li he de dir que si l’ajuntament compleix el conveni
dins les properes setmanes, dins enguany podríem solAlicitar
llicències d’obres i subhastar aquestes obres de la primera fase,
que comprèn les sales d’exposicions recinte firal pròpiament dit
i les oficines de Fires i Congressos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Esperem idò que l’Ajuntament
compleixi Sr. Sampol i que vostè no tengui aquesta excusa per
no construir aquest recinte firal, però jo li he de recordar que la
ubicació la triada vostè. Jo li vaig fer una pregunta en el sentit
de quins criteris elegirien vostès els terrenys per dur a terme la
construcció d’aquest recinte, vostè me’n va explicar un parell
i un d’ells al final ha estat aquest i vostè ha estat qui ha pres
aquesta determinació de juntar el recinte firal i la seva
conselleria, és a dir, juntar dos projectes amb la dificultat que
suposa sempre perquè sumen no només a la complicitat sinó
també amb el finançament.

Miri Sr. Sampol, si vostè ha elegit aquest camí i vostè ha
triat aquesta ubicació amb la dificultat que hi ha, no vol dir que
aquesta ubicació sigui la idònia, hi ha altres ubicacions que
farien que aquesta comunitat pogués tenir aquest recinte firal.
Si vostè no pot dur a terme aquest projecte la responsabilitat,
Sr. Sampol, serà seva i qui no complirà el seu compromís serà
vostè Sr. Sampol, no doni la culpa a l’Ajuntament de Palma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Que consti que vostè és qui ha parlat
de culpables, jo no n’havia parlat. Clar firmam un conveni amb
el Batle de Palma, mitjançant el qual es compromet a donar-nos
l’edificabilitat que es necessitaria per donar llibertat als
creadors, amb un concurs que es convoca d’acord amb el
ColAlegi d’Arquitectes i ens trobam amb la sorpresa que no
només es compleix el conveni, sinó que a la parcelAla en qüestió
ens hi fan passar un carrer enmig. Bé i vostè s’atreveix a dir-me
que jo no compliré els meus compromisos, el conveni si no el
té li ho enviaré i si l’Ajuntament des del primer dia ens hagués
dit que aquella ubicació no era correcte, ens pareixia un lloc
idoni, tenia un menor cost per a l’Administració perquè ja hi ha
uns solars titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Ara jo crec que enlloc de vostè insistir en aquesta via
de voler fer-me responsable d’una qüestió que és

exclusivament responsabilitat de l’Ajuntament de Palma, el que
hauria de fer és intentar intercedir en el seu partit per veure si
compleixen la paraula donada per escrit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

8) Pregunta RGE núm. 1576/02, de l'Hble. Diputada Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quan es pensa cobrir la vacant de direcció del Museu
de Mallorca.

Passam a la vuitena pregunta la 1576, relativa a quan pensa
cobrir la vacant de la direcció del Museu de Mallorca que
formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero del
Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Fa poques setmanes que el Sr.
Guillem Rosselló i Bordoy es va jubilar com a director i
responsable del Museu de Mallorca després d’una ingent tasca
de més de 40 anys al capdavant d’aquest museu. A hores d’ara
no hem tengut cap notícia sobre com es pensa reemplaçar
aquesta direcció que nosaltres entenem prioritària per tal de
tirar per endavant aquest centre cultura. I és per açò que
formula aquesta pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller de Cultura té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés, en aquest moment és a punt d’iniciar-se la tramitació
administrativa per cobrir aquesta plaça, farem una petició a la
Conselleria d’Interior perquè convoqui un concurs que es
publicarà en el BOIB, en el qual es determinarà que qualsevol
funcionari de carrera que compleixi les característiques de
l’esmentada plaça pugui solAlicitar l’accés a la direcció del
centre. Les característiques, han de ser persones que siguin
tècnic superior del cos facultatiu d’arxiu, biblioteques i museus
de l’Estat, o tècnic superior de la CAIB, llicenciats en filosofia
i lletres. 

Aquesta serà la doble condició que podran tenir, una
vegada hagin estat presentades les corresponents sol Alicituds
amb el seu corresponen currículum i no sé si demanarem alguna
cosa més, aleshores serà el moment de prendre la decisió, en
base a l’exercici que el càrrec de director del Museu de Mallorca
és un càrrec de lliure designació, per part del conseller, però
que vol donar l’oportunitat que s’hi presentin tots els que
considerin que estan en condicions d’ocupar aquesta direcció
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i jo calcul per tant, que en qüestió d’uns pocs mesos, 2 o 3, es
pot haver resolt el tema de la direcció del Museu de Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Agraïm les explicacions del conseller,
però hi ha algunes coses que no acabam d’entendre. Primer, el
termini de temps ens sembla un poc just, el que ens ha anunciat
vostè, tot el procés administratiu implicarà si es fa com vostè ha
dit, tota aquesta programació dels possibles candidats titulats
que tenguin el currículum adequat per cobrir aquesta plaça,
implicarà una feina que nosaltres entenem que s’hagués pogut
avançar d’alguna forma, perquè es sabia amb prou antelació
que aquesta plaça quedaria vacant des de fa mesos i anys.

La segona qüestió allà on veim una certa contradicció, és
farà un concurs per veure quina és la persona més indicada per
cobrir aquesta plaça, però ens reservam la potestat de poder
designar lliurament la persona que nosaltres creguem més
convenient. És a dir, dedueix jo, si no ens agrada el perfil de
persona que ha pogut treure la millor puntuació, tal vegada això
no compta i podem nombrar un director a dit. Nosaltres
entenem que s’hauria de clarificar aquest aspecte, més que res
perquè els possibles candidats sàpiguen a què es poden atenir.
En segon lloc li vull dir que ens sembla que s’està relaxant
moltíssim tot el que fa referència a la gestió dels museus, si és
cert que es tenia com a prioritat impulsar aquestes institucions
veim que les passes que es donen, sobretot en la direcció que
és molt important per impulsar programes concrets, veim que no
es tiren cap endavant i no que estan en una hivernació realment
alarmant, fins i tot en compte que es preveu que es
transfereixin... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés, el seu temps està esgotat. Sr. Conseller
d’Educació i Cultura té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, no li puc acceptar aquest
punt de vista de la relaxació en el tema del Museu de Mallorca,
jo crec que el Museu de Mallorca està més bé que mai, s’han fet
unes inversions de les sales de prehistòria que han quedat
definitivament instalAlades, el director jubilat en moltes
ocasions havia dit que era un projecte que feina 25 anys que
estava en llista d’espera i entre l’any passat i enguany s’ha duit
a terme, s’ha creat un gabinet didàctic, es fan visites pel centre
de Palma que desemboquen en el Museu de Mallorca, hi ha un
pla d’activit ats musicals, culturals durant l’estiu lligades a la
visita del Museu de Mallorca. Per tant, no puc acceptar-ho
perquè no s’ajusta gens ni mica a la realitat. El Museu de

Mallorca en aquest moments és objecte d’estímuls de
potenciació com mai no havia estat objecte.

Després el tema de la qüestió del període de temps, és
possible que per ventura dos o tres mesos abans de la jubilació
del Sr. Rosselló Bordoy haguéssim pogut començar el procés,
vàrem creure que no...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. El seu temps
està exhaurit.

9) Pregunta RGE núm. 1569/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a visita a les Fonts Ufanes.

Passam a la novena pregunta la 2569, relativa a visita a les
Fonts Ufanes que formula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Mercè
Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
declaració de monument natural a les Fonts Ufanes pel decret
111/2001 de 31 d’agost, aconsegueix el major grau de protecció
amb objectius clars que estan emmarcats en el mateix decret en
el seu article 2, conservar i protegir aquest fenomen hidrològic,
planificar l’ús sostenible de recursos i conservar aquestes
excelAlents valors paisatgístics. Aquest Parlament s’ha fet ressò
en nombroses ocasions de l’interès proteccionista en relació a
les Fonts Ufanes i vàrem tenir una bona prova amb la
unanimitat que vàrem aconseguir mitjançant una proposició no
de llei el mes passat. Per aquest mateix motiu i per la singularitat
que tenen, en el mateix temps l’espectacularitat ha motiva que
no només per a la gent de la comarca, sinó que són molt
nombrosos els visitants que volen veure en el moment de
l’aflorament aquest monument natural. 

Per tot això aquesta diputada demana per les actuacions del
Govern en relació a la visita a les Fonts Ufanes.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Podrien procedir a l’evacuació
d’aquest mòbil que no sé on sona, sense propietari. El tregui de
la sala, serà d’algú.

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.
Efectivament la declaració de monument de les Fonts Ufanes de
Campanet preveu, entre altres coses, la contemplació i el gaudi
d’allò que és quan afloren les Fonts, a més he de dir que
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enguany s’ha produït dues vegades, és un fet molt insòlit
tenint en compte que fa un seguit d’anys que no es produïa.

Precisament per la pròpia naturalesa d’aquest fenomen no
es previsible anticipadament poder saber, més que d’una
manera aproximada, quan es produirà. Per això, consideram com
a obligació dels propietaris dels terrenys on es troben aquestes
fonts de facilitar-hi l’accés, per una banda es mantenen
converses amb el propi propietari, he de dir que no es duen allà
on nosaltres ens agradaria. Per altra banda també amb
l’Ajuntament de Campanet que s’ha mostrat en tot moment com
a un colAlaborador entusiasta i que ha ofert tota casta de mitjans
materials i humans per poder contribuir a fer una visita com cal.
Per tant, es tracta d’acordar amb el propietari la forma de
notificar aquesta visita i de com canalitzar els milers de
visit ants, han estat milers de visitats i en part supòs que ha
generat la pròpia declaració de monument i a més és un fet que
com dic es sol produir de manera molt intermitent.

Per tant, els objectius són per una banda fer més àgil la
comunicació amb el propietari, perquè no es produeixin mals
entesos amb les seves obligacions i facilitar la visita a través de
l’acompanyament dels agents de la pròpia Conselleria de Medi
Ambient, fins i tot amb l’ajuda del propi Ajuntament de
Campanet, partionar el domini públic hidràulic de la zona de les
surgències i si es fa necessari, evidentment arribar a imposar la
servitud de pas, amb allò que es refereix la Llei d’aigües i el
decret de creació de monument perquè així la gent pugui visitar
de manera adequada un fet, que jo diria, d’incalculable bellesa,
i convendria que aquest Parlament ho conegués. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

10) Pregunta RGE núm. 1570/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a companyia de control logístic
d'hidrocarburs.

Passam a la desena pregunta la 1570, relativa a companyia
de control logístic d’hidrocarburs que formula l’Hble. Diputada
Sra. Catalina Mercè Amer i Riera del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Assabentada de l’interès dels pagesos, pescadors i
t ransportistes per aquesta nova companyia de control logístic
d’hidrocarburs de les Illes Balears que ha iniciat la seva
activitat fa pocs dies, amb objectius molt clars com és abaratir
el cost del combustible, comercialitzar altres productes i també
fer-ho extensiu a altres sectors com el mateix sector d’hoteleria.

Aquesta diputada demana l’opinió del Govern respecte la
posada en funcionament d’aquesta companyia de control
logístic d’hidrocarburs de les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercè Amer. Sr. Vicepresident del
Govern té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada immediatament aquest
nou operador, aquest nou distribuïdor suposarà una oferta de
gasoil per als sectors productius molt més econòmica que la
que existia fins l’actualitat. Hem de pensar que tal vegada els
grans consumidors no ho notaran tant, perquè ja gaudien
d’uns descomptes, però per a petits consumidors, de fet ja
suposa, un preu en ocasions un 15% inferior al preu que es
pagava fins l’entrada en vigor d’aquesta central de compres.

Jo crec que a mig termini, a més així com es vagi estenent el
subministrament i entrin en funcionament els sortidors a les
distintes cooperatives i ports de pescadors, suposarà una baixa
general dels preus, com a mínim dels preus del gasoil per a tots
els ciutadans de les Illes Balears. A més per a les cooperatives
suposarà una font d’ingressos, perquè com saben participen en
un 30% de l’accionariat d’aquesta companyia i no només això
sinó que tenen una comissió 6 cèntims d’euro per litre, és a dir,
1 pesseta per litre que s’hagi tramitat a través de cadascuna
d’aquestes cooperatives i confraries. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. La Sra. Amer
no vol intervenir.

11) Pregunta RGE núm. 1467/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a la fira Euro-Bijoux.

Passam a l’onzena pregunta la RGE núm. 1467, relativa a Fira
Euro- Bijoux que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari PSM- Entesa Nacionalista que
té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. La darrera assemblea de Sebime va
acordar que la fira d’enguany d’Euro- Bijoux seria la darrera que
es celebraria a Menorca i que a partir de l’any que ve es
celebrarien a Madrid. Per açò nosaltres volem demanar al
Govern quina opinió li mereix aquest trasllat de la fira de
Menorca a Madrid i les causes que l’han motivada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. 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. Bé per una part el Govern respecte la
decisió de les empreses que defensen els seus legítims
interessos de promocionar de la manera millor possible els seus
productes, ara per a Menorca és una mala notícia aquesta
decisió i no celebrar Euro- Bijoux a Menorca suposa un
perjudici econòmic important per a l’hoteleria, per a la
restauració, per al comerç, per al transport de Menorca que
deixaran de percebre uns ingressos per aquests centenars de
persones que es desplaçaven a l’illa de Menorca a cada edició
d’Euro- Bijoux.

Jo crec que una vegada més hem de lamentar les males
comunicacions entre illes i el continent, especialment Menorca
i Eivissa, per ja no parlar de Formentera, que és la vertadera
culpable d’aquesta decisió que s’han vist obligats a prendre el
sector bijuter de les Illes Balears i constatar que una fira que va
néixer fa 30 anys i durant 30 anys s’ha pogut mantenir, arriba la
modernitat, el segle XXI i les males comunicacions i
l’encariment de les mateixes maten una fira Euro- Bijoux. Bé això
crec que és una demostració de què si no es resol el tema del
transport amb una declaració d’interès general, aquest només
és el primer efecte d’una cadena de perjudicis econòmics per al
conjunt de ciutadans i empreses de les Illes Balears que estan
perdent contínuament competitivitat respecte les empreses i
serveis del continent per aquesta qüestió. Aleshores aquí crec,
una vegada més, s’ha de reivindicar amb força aquesta
declaració d’interès general per al transport aeri entre illes i
entre illes i el continent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Gomila no
vol intervenir.

12) Pregunta RGE núm. 1577/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes referides als mals fets per les tempestes dels
dies 10 i 11 de novembre.

Passam a la dotzena i darrera pregunta la 1577, relativa a
ajudes referides al mals fets per les tempestes dels dies 10 i 11
de novembre 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. Aquesta pregunta va referida al
Govern amb els següents termes, ens agradaria saber a dia
d’avui quines són les ajudes promeses que ha donat el Govern
per als mals fets per la tempesta de dia 10 i 11 de novembre,
perquè tenim per exemple una sèrie d’ajuntaments que han
solAlicitat ajuda al Govern i que sabem que a dia d’avui, almanco
fa 15 dies, només varen rebre per part seva. Doncs ens
agradaria saber si s’ha arreglat res d’aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. 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. Sr.
Diputat, 214.773 euros.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President . Ens agradaria que ens especifiqués
una mica com s’han pagat aquestes ajudes, perquè el que
sabem és que vostès encara a dia d’avui no han contestat
aquells ajuntaments que varen solAlicitar ajudes al Govern. Per
exemple tenim un municipi Santa Margalida que es dirigeix a la
Conselleria de Presidència, aquí tenim tota la documentació i
que a dia d’avui encara no ha rebut resposta. Ens agradaria
saber que fan comptes fer vostès amb aquests ajuntaments,
perquè hem sentit que vostès han criticat un reial decret que
només varen llegir a mitges, un reial decret ratificat pel Congrés
de Diputats, que per cert va comptar amb els vots favorables
del PSOE, vostès es limiten a criticar, però després el Congrés
dels Diputats ho aprova. Ens agradaria que especifiqués una
mica més i sobretot els faria un prec, que a l’hora d’informar els
ciutadans ho fessin d’una manera més seriosa i d’una manera
més concreta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri s’ha esperat a contestar per
ajudes als ajuntaments a tenir o saber quina era la resolució del
Govern central en aquest tema. La realitat és que dia 11 de
novembre hi va haver les pluges, el decret d’ajudes va tardar 26
dies i el Govern central ha tardat 132 dies en fer el decret.

Jo també li voldria explicar que estam parlant d’ajudes de
dos tipus, jo li he contestat a ajudes d’extrema urgència i
necessitat, hi ha ajudes monetàries i ajudes amb espècia. Hem
donat prioritat a tot allò que són ajudes en espècia, que són
solAlicituds de retirada de pins, en aquests moments s’han
retirat 28.700 arbres. És una tramitació laboriosa com vostè es
pot imaginar perquè els expedients han d’estar complets, amb
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molts casos falta la titularitat del bé immoble o acreditar que no
té una infracció urbanística, tots aquests expedients després es
remeten a les conselleries per fer l’informe tècnic, en aquests
moments hi ha 41 persones dedicades exclusivament a això i
estan assignades a la Conselleria d’Hisenda que té la
responsabilitat de completar els expedients i remetre-los a les
conselleries, com també Agricultura, Medi Ambient, Obres
Públiques i Presidència. 

Per tant, nosaltres el que lògicament volem és que el tema
es tramiti amb la màxima agilitat possible, sabent que no és un
tema fàcil i vostès tenen l’exemple de les pluges de l’any 89 que
es varen produir si no record malament el setembre de l’any 89
i el primer pagament es va fer set mesos després i es varen estar
pagant ajudes des de l’any 89 fins tres anys més tard. La nostra
voluntat és posar tots els mitjans proporcionalment adequats
per poder resoldre ràpidament aquest tema, sabent que no és
un tema fàcil i ja li dic en aquests moments hi ha tot un operatiu
perquè totes aquestes ajudes es tramitin amb la màxima
urgència. El tema dels ajuntaments com li deia al principi, hem
hagut d’esperar a saber quina era l’ajuda que donava
l’Administració central i hem vist que bé s’ha tardat molt de
temps i lògicament el tema es resoldrà en els propers dies.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. El torn de
preguntes amb la seva intervenció està completat.

II. InterpelAlació RGE núm. 372/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a control de qualitat dels texts
normatius.

I passam al següent punt de l’ordre del dia que és la
interpelAlació número 372 presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a control de qualitat del texts normatius. En
nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fernando
Piña.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Con la venia, Sr. Presidente. Honorables, dia 4 d’abril del
2000 vaig plantejar a la cambra una primera pregunta que
interessava quin sistema de coordinació i verificació a la
presa de decisions i la seva publicació en el butlletí oficial
existia en aquesta comunitat. En medio de la cuestión estaba
que la claridad, la transparencia, la calidad y la fiabilidad de la
norma son requisitos esenciales para la seguridad jurídica y la
seguridad jurídica es a su vez el elemento base para el ejercicio
pacífico de los derechos y de las libertades que el ordenamiento
jurídico establece para la ciudadanía. El Conseller de
Presidencia en su respuesto expresó que mi preocupación era
la suya, que a principios del 2000, un simple fallo de
transcripción, es decir el 2001 el tema estaría resuelto y de paso
le echó la culpa al Gobierno anterior. 

El 3 de octubre se produjo una segunda pregunta
insistiendo en la cuestión, poniendo de nuevo el acento en la

garantía de juridicidad de las normas, en la respuesta la
preocupación ya era de menor intensidad, me agradeció el
interés y prometió una serie de soluciones como la creación de
un instituto como empresa pública, etcétera y de paso le volvió
a echar la culpa al Gobierno anterior, en aquel momento siguió
culpando al Gobierno anterior después de más de un año en el
ejercicio de la función de Gobierno, errores materiales
cometidos en el que hacer diario, en materias concretas que
para nada derivan ni están influenciadas por decisiones
anteriores no son atribuibles al autor del error, son culpa del
Gobierno anterior. Hay un viejo saber que dice que en
situaciones de desunión, en situaciones de crisis, en
situaciones de intereses y ambiciones contrapuestas hay que
encontrar un enemigo exterior para conseguir una cierta
cohesión y una cierta coordinación, pero desde entonces ha
transcurrido un año, más bien un año largo, casi un año y
medio y la situación no ha mejorado, entiendo que al contrario
y la tendencia se confirma a empeorar. 

La medición por resultados demuestra que el
empeoramiento de la situación da que las medidas tomadas
cero, concreción de la preocupación expresada en su día cero,
más bien una despreocupación absoluta, espero que esa
despreocupación sea cierto “manfutismo”, y no responda a una
intención torcida para mantener la situación, aquello de que
entre la orden y la contraorden se produce un desorden que
nos lleva al caos y dentro del cual cada uno puede hacer lo que
quiera. Una labor no excesivamente meticulosa ha llevado a
copiar este pequeño conjunto de papeles que son primeras
páginas de boletines oficiales en las que aparecen correcciones
de errores, el título es corrección de errores. Permítanme només
esplugar una mica i parlar de, per exemple,, butlletí oficial
número 88, de juliol de l’any passat, cuatro disposiciones
generales, una de corrección de errores 25%. Boletín Oficial
número 95, siete disposiciones generales, tres de corrección de
errores, 42,85%. Boletín Oficial número 104, tres disposiciones
generales, una de corrección de errores 33%. 

No es el margen de error que se admite a una gerencia, vale
la pena detenerse un minuto en esa corrección de errores de esa
disposición citada, la disposición está tan mal publicada que se
tiene que publicar una nueva resolución completa y el
honorable conseller del ramo, firma que habiendo observado en
una lista de aspirantes que han superado las pruebas para la
provisión de plazas de funcionarios, repito habiendo
observado errores en la puntuación, errores en la transcripción
del Documento Nacional de Identidad, errores por omisión de
aspirantes que han aprobado, etcétera, etcétera, se tiene que
publicar una disposición nueva. La pregunta es, ¿en un campo
tan pequeño se pueden cometer más errores y en tan poco
espacio? ¿Hay algún otro campo para cometer errores?
Imagínense honorables lo que debió pensar el opositor
excluido por error, menos mal que la resolución era el 10 de
agosto y se corrigió el 30 de agosto, espero que estuviera de
vacaciones y le cogiera la vuelta cuando ya estaba corregido y
se evitara el riesgo de infarto.

Boletín número 105, en diversos de una orden, número de
anexos 6, errores entres, se republican enteros. Boletín número
106, dos disposiciones generales, corrección una, 50%. Boletín
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Oficial 119, disposiciones generales una, de corrección de
errores una, hemos llegado al 100% y fíjense en esa disposición
la redacción errónea admite la acción al ciudadano en todos los
supuestos excepto en uno y la norma corregida retira la acción
a todos los ciudadanos, excepto en el supuesto aquel que
prohibía en la redacción errónea. Això no és una errada de just,
això és voler anar a Marsella, marcar el rumb a la carta i
quan arribes a Es Vedrà te n'adones  i vas cap a l’Alger. 124,
una corrección de errores sobre una disposición general, 100%.

Prefiero no aburrirles señorías con una estadística tan
completa. Pero una anécdota, el Instituto Balear de Estadística,
forma parte del mismo contexto, editó hace poco Les Illes
Balears en xifres del 2001, bilingüe, en catalán y en inglés, y en
la propia edición salen ocho páginas de corrección de errores;
que me imagino que para una publicación en inglés tampoco
son demasiadas erratas. El día 3 de agosto del año pasado
apareció una extensión del ejemplar número 92 del boletín
oficial que se editó expresamente para publicar la aprobación
inicial de una norma territorial cautelar que fue, durante una
temporada, uno de los objetivos estrella del pacto que gobierna
esta comunidad, y se publicó como propuesta de acuerdo, no
había decisión, no se había tomado decisión, nadie decide, y se
publicó; y en una extensión exclusivamente editada para esto.
El día 7 se republicó la norma, diciendo que, a propuesta del
conseller que suscribe, el Consell de Govern havia pres la
decisió, firmat pel President, etcètera, etcètera. Cuatro días
para corregir algo que es un objetivo estrella y, además, con un
boletín oficial intermedio que no hace mención ninguna del
asunto. Esa historia se la cuentan a los hermanos Marx para
hacer un guión, para introducirla en un guión, y probablemente
el Julius coge al guionista y lo echa.

Yo no sé si la argumentación es suficiente, pero la verdad
es que el animus iocandi va desapareciendo. No crean que
esto se refiere exclusivamente al año anterior, este año tienen
un conjunto de ejemplares, un muestreo más que suficiente
para acreditar que la tendencia sigue empeorando; por ejemplo,
el 14 de marzo publica una corrección de errores y hay 39
páginas de corrección de errores, 39 páginas de boletín oficial.
Espero, Sr. Conseller, que el conjunto de medidas que se estén
tomando y que con urgencia se pongan en práctica corrijan
esta situación, lo espero de todo corazón, en bien de todos los
administrados de esta comunidad, que son todos los
ciudadanos; ciudadanos que son los que nos votan pero,
sobre todo, que son los que nos pagan. Porque, repito, esa
falta de claridad, calidad y fiabilidad de las normas lo único que
hace es crear una situación de inseguridad jurídica, que es
precisamente la antítesis del objetivo de la democracia. Y que
conste que no he entrado para nada, ni quiero entrar, en ningún
contenido, en ningún objetivo, en ningún conjunto de criterios
que inspiran la norma, solamente en la pura literalidad de la
misma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña, per la seva intervenció en nom del
Grup Popular. Sr. Conseller de Presidència, en nom del Govern,
té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Crec que avui la meva intervenció o la intervenció
d’avui serà una mica tècnica, com fins i tot ha estat, crec, la
intervenció de l’interpelAlant, ja que nosaltres consideram que
s’ha fet molta feina per millorar la qualitat i l’agilitat de les
publicacions dels texts normatius. En primer lloc, vull, perquè
crec que aquesta és la missió, donar una explicació de la feina
feta en aquesta matèria, voldria dividir la feina feta en tres grans
eixos: primer, iniciatives per garantir la correcció formal i
lingüística; segona, iniciatives per millorar l’edició del Butlletí
Oficial de les Illes Balears tant des del punt de vista material
com des del vessant de la legalitat; i tercer, iniciatives dutes a
terme per millorar la coordinació entre els diferents decrets i
altra normativa emanada de les distintes conselleries del
Govern.

Respecte del primer punt, iniciatives per garantir la correcció
formal i lingüística de les normes, he d’esmentar dues passes
bàsiques: dia 29 de desembre del 2000, es aprovar al Consell de
Govern un acord sobre recomanacions per a la redacció en
català de la normativa emanada de les distintes conselleries i
organismes dependents. Per altra, es va establir una supervisió
de tot el contingut del BOIB pel que fa a les ordres, decrets i
altres textos aprovats pels òrgans del Govern de les Illes
Balears per part d’una correctora lingüística. Aquesta tasca de
control i supervisió es ve desenvolupant des de fa més d’un
any. Juntament amb això, cada conselleria ha de passar pel seu
propi servei d’assessorament jurídic, lingüístic, perdona, tota
la normativa que s’ha de publicar en el BOIB, abans de la seva
remissió a la Conselleria de Presidència. És a dir, tenim dos
controls generals quant a la correcció lingüística, el de cada
conselleria i el de la persona encarregada de tornar a supervisar
totes les normes del Govern que es publiquen en el BOIB. En
aquest sentit, vull remarcar una altra fita important pel que fa a
l’extensió del català en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Durant molts anys i a pesar de les reiterades demandes dels
serveis lingüístics de la comunitat autònoma, durant molts
anys, que hi ha responsables d’aquests anys de govern, tant
al sumari com a l’interior del butlletí apareixia el títol general de
la sessió destinada a la comunitat autònoma de les Illes Balears
en català i la resta dels títols -consells insulars, administració de
l’Estat, administració municipal, etcètera- en castellà, durant
molts anys. És a dir, l’administració de la comunitat autònoma
donava un exemple pèssim del que ha de ser l’ús de les
llengües oficials, ja que la part escrita en català barrejava aquest
idioma amb el castellà, ara aquest error s’ha rectificat totalment
i no ha estat gràcies al treball fet pels membres del Partit
Popular.

Quant al segon grup d’iniciatives, les dutes a terme per
millorar l’edició oficial del Butlletí Oficial de les Illes Balears,
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tant des del punt de vista material com des del vessant de la
qualitat, he de tornar a realitzar una numeració. En primer lloc,
es va iniciar un canvi de sistema informàtic per aconseguir una
major agilitat i seguretat dels programes informàtics quant al
seu funcionament. També es va poder aconseguir la realització
d’altres actuacions, com l’edició d’índexs periòdics; la inversió
realitzada per a totes aquestes millores, per a aquesta reforma,
va ser de 17 milions de pessetes. Òbviament, també es va oferir
als treballadors del BOIB un curs de formació per al maneig del
nou sistema. Mentrestant es va redactant el nou decret que
regula el funcionament del BOIB; actualment aquest esborrany,
l’esborrany del decret del BOIB, es troba en fase de consulta en
els organismes oficials afectats, les diferents conselleries, els
consells insulars, la Delegació del Govern, l’administració de
Justícia i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.
Aquesta norma estableix el règim de funcionament del Butlletí
Oficial de les Illes Balears; s’enumeren les bases per al
contingut del text, així com els seus requisits formals.

També hem dut a terme tota una sèrie de tràmits per millorar
la impressió del BOIB; així, vàrem comprar una nova plegadora,
amb la qual cosa ara comptam amb dues, el que fa que si una
falla, sempre disposam d’una altra i, a més, juntament amb
aquesta seguretat, hem guanyat molt de temps quant a la
preparació del BOIB i hem millorat el nivell de producció. A
més, vàrem comprar una nova engolidora, aquesta màquina
enquaderna i talla el paper, amb la qual cosa hem aconseguit,
després de molts anys, que el BOIB arribi als usuaris com si fos
un llibre, és a dir, sense que la part superior de les pàgines
estiguin unides unes amb altres, i que feia que l’usuari hagués
de prendre temps per separar les pàgines una a una; creim que
era un sistema antiquat i que durant molts anys una
administració del Partit Popular va mantenir. Amb aquestes
dues compres hem aconseguit evitar que les contínues avaries
a l’antiga engolidora, obligassin a encarregar els treballs a
impremtes externes al Govern. En aquest sentit, i els ho puc dir,
que, per regla general, cada any s’havien d’encarregar a
empreses externes un mínim de 36 butlletins oficials, amb un
cost per a les arques públiques d’unes 400.000 pessetes, és a
dir, 2.400 euros per butlletí, i això fa un mínim de 20 milions de
pessetes, 120.000,048 euros a l’any. Des de l’inici d’aquest any ,
des que s’ha muntat el nou sistema només hem hagut d’enviar
un butlletí a empreses externes, això contrasta amb el que
passava fins ara, quan, en quatre mesos, eren 16 els butlletins
que s’havien d’imprimir per part d’empreses externes.
Juntament amb aquest estalvi, la nova maquinària ha
aconseguit que pràcticament s’hagi acabat amb el retard de les
publicacions de les disposicions, els acords del Consell de
Govern que s’aproven el divendres, solen sortir publicats el
dimarts següent i, per regla general, la resta de disposicions
generals triga només uns 10 dies en estar publicades.

Per últim, vull tractar les actuacions dutes a terme per
millorar la coordinació entre els decrets i la resta de normativa
emanada de les distintes conselleries del Govern. En aquest
sentit, cal destacar la reunió que celebren, cada dijous, els
secretaris generals tècnics de totes les conselleries per tractar
i posar en comú tots els decrets, normes i propostes que han de
ser aprovades pel Consell de Govern; mitjançant aquestes
reunions s’intenten evitar possibles errors de coordinació dels

acords presos en el Consell de Govern i s’assegura la seva
correcta publicació en el BOIB. Juntament amb això, cada
conselleria s’encarrega de revisar el text  enviat al BOIB i de
comprovar, sota la seva responsabilitat, que s’adeqüen a la
normativa i no contradiuen cap norma, decret o ordre ja
publicada. Si s’escapa algun error, com s’escapa i com vostè ha
vist, i en podríem fer de totes les publicacions i de tots els
butlletins oficials que hi ha a l’Estat i a totes les comunitats
autònomes, són també les respectives conselleries les
encarregades de fer arribar a la Conselleria de Presidència les
correccions pertinents.

Per tant, crec que es pot afirmar que durant aquests tres
anys el Govern ha aconseguit una millora integral del Butlletí
Oficial de les Illes Balears. I dic integral perquè no ens hem
fixat en un únic objectiu, per exemple, millorar l’agilitat i la
periodicitat d’aquesta publicació, encara que també ho hem fet,
sinó que hem apostat per treballar des de tres vessants, com el
lingüístic, el tècnic i el de coordinació. Així, hem implantat un
servei de correcció lingüística sobretot en el butlletí, que abans
no existia. Hem adquirit noves màquines que, per una banda,
ens asseguren una major agilitat i eficàcia en l’edició d’aquesta
publicació, i per altra, estalviam prop de 20 milions de pessetes
a l’any a la comunitat, ja que evitam haver de contractar
empreses externes per imprimir el butlletí que imprimim amb els
nostres propis mitjans. Per últim, hem establert mecanismes per
millorar la coordinació entre les distintes normes emanades de
cada conselleria.

Hem fet molt, però no volem quedar-nos aquí, estam
disposats a fer tota la feina que calgui perquè el butlletí
continuï millorant, almenys tant com ha millorat en els últims
tres anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Grups que
vulguin intervenir? El Sr. Fernández Terrés, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, gracias Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Una
vez que el conseller ha contestado, yo creo que ampliamente,
la interpelación sobre la calidad de los textos normativos, desde
nuestro grupo realmente queda poco por decir. Yo creo que la
conselleria ha demostrado que en relativo poco tiempo ha
tomado una serie de medidas, que van desde la corrección
formal y lingüística hasta la mejora de la coordinación
normativa, pasando por inversiones técnicas y materiales;
medidas todas ellas que han mejorado la calidad y agilidad de
la publicación de los textos normativos, y por tanto medidas
que facilitarán la vía de los operadores que estén interesados.
Quiero felicitar particularmente a la conselleria por el avance
que ha supuesto el que los usuarios no tengan que perder la
paciencia separando las hojas de los boletines y cortando las
dobles páginas, ya sé que es una mejora de orden menor, pero
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a veces las mejoras en las pequeñas cuestiones suponen un
alivio muy importante para los usuarios.

Desde que Gutenberg perfeccionó la tipografía del metal en
el siglo XIV hasta hoy día ha llovido mucho y se han publicado
millones y millones de páginas en boletines oficiales. Por
supuesto se han cometido muchísimos errores en la impresión
de esos millones de páginas, ayer, sin ir más lejos, cuando
tecleaba las páginas de la web del Boletín Oficial del Estado y
busqué errores, aparecieron citados nada menos que 1.015, y
eso sólo en las últimas versiones. Y es normal, desde que en
1631 se publicó el primer diario oficial en Francia La Gacette,
gracias, entre otros, al Cardenal Richelieu, los errores sufridos
por la imprenta han sido cuantiosos. En algo hemos mejorado,
con Richelieu se pagaba cara la equivocación, hoy al menos
sólo sufrimos las interpelaciones del Partido Popular.

El portavoz del Partido Popular en este tema nos ha puesto
de manifiesto una serie de errores o descoordinaciones en la
publicación del Boletín Oficial de las Islas Baleares. Y tiene
razón, la seguridad jurídica de que lo publicado sea
exactamente lo acordado por los órganos competentes es
necesaria; este parlamento sabe bastante del asunto. No hace
mucho todavía asistimos a la última sentencia sobre un tema
que tiene que ver con las publicaciones en los diarios oficiales,
ahora bien, no todos los errores son iguales; no es lo mismo,
por ejemplo, un error en un planeamiento urbanístico que en los
apellidos de una persona; o no es lo mismo u olvido en materia
de hacienda que el confundir un cargo público con otro cargo
público. En los boletines oficiales podemos encontrar de todo,
se regula lo increíble, desde el sorteo de la Primitiva hasta la
talla del calamar enano, pasando por el calibre de las satsumas,
que creo que es una especie de naranja. Y en ese regularlo
todo, y a pesar de los diferentes reglamentos que intentan
normalizar las publicaciones oficiales, se deslizan muchos
errores.

Suele hablarse de corrección de errores cuando el Boletín
Oficial del Estado se ha limitado a publicar una disposición y
es el departamento u organismo encargado de facilitarle el texto
quien se ha equivocado, y suele hablarse de corrección de
erratas cuando es el propio boletín oficial el que se ha
equivocado. Estas situaciones dan lugar, desde luego, a
lecturas muy curiosas, por ejemplo cuando leemos en el Boletín
Oficial del Estado  el Reglamento General de Recaudación, en
que una simple ese da lugar a una doble ducha; o el
reconocimiento de derechos, en que el cambio de una c por una
n da lugar a una calentura; o cuando leemos que el Tribunal de
Cuentas de Madrid es en realidad el Tribunal de Cunetas,
facilitando los caminos de la dislexia. Son meros gazapos,
desde luego, que los duendes de la imprenta nos ofrecen este
tipo de perlas.

Esta claro que el legislador, cuando teclea, cuando legisla,
cuando publica, al legislador se le deslizan errores por todas
partes, algunas veces tarda en corregirlo mucho tiempo; por
ejemplo, una Orden del 29 de noviembre del 95 en que fue
corregida tres años y medio después, el 7 de mayor del 99.
Otras veces es peor el remedio que la enfermedad, cuando
leemos en el Boletín Oficial del Estado una corrección de

errores por un decreto, el 2116 del 98, por el que se modifica
otro decreto, el 509 del 96, por el cual se desarrolló el Decreto
del 11 de 1995; o finalmente, cuando el 1 de abril del 2000, el
Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, publicó la
corrección de erratas de la corrección de errores de la Orden del
18 de febrero del 2000. Sí, me han oído bien, una corrección de
erratas de una corrección de errores, si ya es difícil seguirle la
pista a una corrección, a una corrección de una corrección ... En
fin, nada como tenerlo claro.

Creo que, como señalaba el conseller, se han hecho
realmente esfuerzos y se han realizado esfuerzos por mejorar la
calidad y la agilidad de las publicaciones de los textos
normativos. Cualquier mejora desde luego será bienvenida, otra
cosa es que la calidad del contenido de las normas, que nos
afecta a todos por igual, que es una responsabilidad
compartida. El hacer que las normas, además de llegar al
público con claridad y rapidez, sean comprendidas y
respetadas. Desde el grupo parlamentario felicitamos al
conseller de Presidencia y le emplazamos a seguir mejorando
todas las herramientas que sea posible, a fin de que el mayor
número de personas participen cada vez más en una
administración al servicio de los ciudadanos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés. Senyor interpelAlant té
la paraula per cinc minuts.

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

Sr. Presidente, honorables. Més preocupat que quan he
sortit per primera vegada en aquesta tribuna, no dóna la
impressió que s’hagi entès quina era la finalitat d’aquesta
presentació. Justificar los errores propios con los errores
ajenos podrá ser una, digamos práctica de tertulia, pero desde
luego no tiene ninguna validez cuando los asuntos encargados
a la gestión y decisión son de la importancia de la que recae en
un gobierno. De su intervención, Sr. Conseller, bàsicament he
tret tres coses: hi ha hagut una extensió de totes les
publicacions en català, no solamente no tengo nada contra
ello sino que me encanta, lo único que pido es que se haga
bien, no que se haga más, sino que se haga bien. Efectivamente
es más cómodo utilizar el boletín sin tener que cortar las hojas,
sin utilizar una plegadera para tener que cortar las hojas; y la
impresión es más clara, poca cosa más. Y los errores, como
ahora hemos conseguido importantes ahorros, por lo menos
ahora nos salen más baratos. Pero todos los errores son cada
vez más nuestros, porque nos han dicho que cada vez hay
menos empresas exteriores que formen parte de la cadena de
producción.

Bueno espero que este decreto, por otra parte, que salga
cuando salga para corregir toda esa historia, toda esta cuestión,
no contenga errores, por lo menos ese no, por favor. Pero al
final, si la cuestión no fuera dramática, sería probablemente
ridícula, patética, etcétera. Y estamos hablando ya, y no he
querido entrar en casuísticas concretas y en datos concretos,
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les he enseñado solamente el espesor del conjunto de primeras
páginas, és decir, de índices de boletines que contienen errores
y era un tomo importante, pero estoy hablando ya de temas de
hace muy poco tiempo. Se dictó una orden que ordena el
protocolo que rige en el territorio de esta comunidad autónoma;
el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor está en el
número 28, el número 31 el Capitán General de la Región Militar,
Comandante General de la Flota, un capitán general
indeterminado, pero los jefes de estado mayor de cada uno de
los (...) no están; entonces, como así está un capitán general,
un jefe de estado mayor, que es jefe pero no es subordinado,
etcétera, probablemente tendremos un lío, se fan a enfadar con
nosotros. Pero ya es delicioso que en el lugar 18, con todos los
honores y preeminencias que a tal lugar corresponde, figure el
jefe de la oposición al Congreso de los Diputados, repito, al
Congreso de los Diputados, ¿nadie se ha dado cuenta?, ¿qué
estamos haciendo, estimulamos a los discípulos del Sr. Tejero?,
¿estamos promocionando al caballo para sustituir al motor de
explosión?, a ver si entre todo un conjunto de aficionados a la
hípica conseguimos un nuevo Pavía; el jefe de la oposición al
Congreso de los Diputados, el Congreso no es the house
comments, pero si extrapolamos al secretario general de su
partido, espero que se oponga a muchas cosas pero al
Congreso de los Diputados. Si aparece en Baleares no tiene
sitio, no tiene sitio, y si le consiguen un sitio espero que, por
lo menos, le salga gratis, que no le ocurra como a un alcalde
que en su municipio se celebra un acto, y de acuerdo con una
norma tiene el número 21, si paga, si el ayuntamiento se hace
cargo del acto, si paga tiene butacas, si no al carrer. Y esto
tampoco se ha corregido.

Una Orden de la Conselleria de Bienestar Social, modifica
una orden que a su vez modifica otra orden, y dice que visto
que en esta última se contemplaban tres partidas
presupuestarias y no se incluía la partida correspondiente al
capítulo octavo, se ha considerado adecuado añadirla. Se
incrementa la partida propia de la conselleria y punto. Es
patético, en setiembre se reconoce un olvido presupuestario y
normativo que ocurrió en mayo, y toda la justificación es que
se considera adecuado.

Y por último, Sr. Conseller, en algunos casos es dramático,
en agosto se corrigieron errores de un acuerdo del Consejo de
Gobierno de junio que modificaba otro acuerdo anterior de
Consejo de Gobierno, y de paso se eliminaba el apartado
cuarto, que era el meollo del artículo 8; donde estaba el
contenido del artículo 8, se suprime; y la firma es del director
general del Tesoro y Política Financiera. Un director general, Sr.
Conseller, enmienda, corrige y suprime párrafos de un acuerdo
del Govern.

Jo trob que li hauria de dir al President que faci el cap
viu, perquè si la seva signatura ja no la de menester per a rés
ningú, perquè un director general pot canviar el que s’ha
decidit en el Consell de Govern, començ a tenir una certa
sospita que això és un desgavell.

Espero que todas esas medidas que usted ha anunciado, Sr.
Conseller, y lo deseo de todo corazón, realment funcionin
perquè, fa molts anys, a mi em varen ensenyar que quan

estaves a càrrec d’una gestió, si tenies gent que només
s’equivocava en el 40% l’havies de cuidar a fons no fos cosa
que se’ns constipés, perquè un 60% d’encert era una
magnífica situació. El problema és que tanto en términos
formales como en términos pura y simplemente de transcripción
como en contenidos, el conjunto de errores parece ser bastante
superior a ese porcentaje que en aquél entonces se decía que
calificaba a un buen gestor.

Espero que tenga éxito, Sr. Conseller, de veres li deman, el
que passa és que ja li queda poc temps. En el Reglamento
taurino se dice que primer aviso, segundo aviso, tercer aviso,
toro al corral.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Piña, en nom del Grup Popular. Sr. Conseller de
Presidència, per tancar el debat de la interpelAlació, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Piña, la veritat és que és molt difícil començar una
gestió sense saber d’on partíem, i jo crec que partíem d’una
situació vertaderament difícil que, d’una herència negativa que
havien deixat vostès al front del butlletí oficial de la comunitat
autònoma. Aquesta és la realitat, perquè si haguéssim partit
d’una estructura adequada i haguéssim partit d’una situació
bona ...

(Remor de veus)

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

No, no s’enfadin, aquesta és la realitat.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, guardin silenci, per favor.

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

No s’enfadin, aquesta és la realitat, la realitat és que partíem
del que partíem, i partíem de què feien uns Butlletins Oficials
de les Illes Balears vostès, on els títols estaven en castellà;
quan se xerrava de consejos insulares  es deia consejos
insulares, Ayuntamiento de Palma, i tot això ho tenien i ho
havien fet durant molts anys; i havien fet un programa
informàtic que el programa informàtic era així, i per canviar
aquest programa informàtic el que ens va costar, el que ens va
costar per canviar aquest programa, perquè el programa
informàtic ho havien fet així i li havien donat la seva aprovació
durant molts anys; i miri que els seus assessors lingüístics els
ho havien demanat reiterades vegades que això ho canviassin,
i mai ho havien canviat. Ha hagut d’arribar aquest govern i ho
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ha hagut de canviar. Igual que vostès es gastaven 20 milions de
pessetes o 25 milions de pessetes en treballs externs, fent via
i corrent, perquè no havien fet les ampliacions necessàries per
tenir una cosa tan simple com ha dit, és molt fàcil dir: això és
molt bo de fer; és molt fàcil per a l’usuari ara no haver de tallar
i separar les fulles. Però això no ho havien fet, estàvem a l’edat,
a una edat antiga, perquè cada usuari, no ho havien fet. Igual
que no havien fet la feina que havien de fer en adequar i
l’agilitat.

Avui en dia el butlletí està en disposició de sortir
diàriament, i aviat sortirà diàriament, cosa que vostès ni
s’imaginaven. Una altra cosa, clar, com que saben que tot això
ho han fet, ara venen i diuen és que hi ha errors; clar que hi ha
errors i errors n’hi haurà sempre, fins i tot el seu ministre fa
errates dels errors que ha comesos o errors de les errates; clar,
això ho fa el seu ministre Matas, fa això a l’any 2000. Per tant,
no sé a què venen? Anem a parlar seriosament de la situació en
la qual es trobava i de la situació en la qual ens trobam, i les
diferències són abismals, des del punt de vista que en aquest
moment, només des d’aquest punt de vista, puguem fer el BOIB
amb les pròpies energies, amb els propis costs nostres sense
haver de donar res a l’exterior. Segona, que nosaltres mateixos
siguem capaços de fer una edició que sigui presentable, cosa
que fins a aquest moment no teníem.

I jo crec que s’ha de millorar i crec que hem de millorar i ha
d’haver-hi menys errors, n’hi ha d’haver molts manco i hem
d’intentar que la coordinació faci que n’hi hagi manco. Però ja
li havia dit abans, jo no, amb tota l’extensió, perquè jo crec que
la meva missió era explicar-li el que havíem fet amb tota
l’extensió que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, que tots els butlletins, sigui d’allà on siguin, tenen
errors, tots. I per això hi ha una feina de correcció d’errors i
ningú s’ha rascat les vestidures. Nosaltres el que hem de fer és
donar un bon servei i jo crec que ara començam a donar un bon
servei als usuaris i als ciutadans i hem millorat en tres anys el
que no s’havia fet en setze anys. I jo crec que estam en aquesta
feina.

I jo compartesc amb vostè, vull que vostè segueixi
preocupant-se en aquest tema, vull que vostè sigui darrera
aquest tema perquè això em dóna la possibilitat d’explicar a
aquesta Cambra tot el que hem fet darrera el Butlletí Oficial de
les Illes Balears; em dóna aquesta possibilitat i em dóna la
possibilitat de comparar el que feien uns i el que feien els altres,
i això és legítim; la política es dirimeix en això, en comparar,
perquè al final tots són iguals, no, no, què feien uns i què fan
els altres, i està claríssim el que varen fer vostès i el que hem fet
nosaltres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència per la seva
intervenció, amb la qual queda tancat aquest debat de la
interpelAlació.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 804/02, presentada
pel Grup Parlamentari  Socialista, relativa a infraestructures.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 999/02, presentada
pel Grup Parlamentari  Socialista, relativa a ampliació de
línies ferroviàries.

Passam al punt següent de l’ordre del dia que son les
Proposicions no de llei 804 de registre, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures; i la 999,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, també, relativa a
ampliació de línies ferroviàries, les quals, a petició del Grup
Socialista i a consideració del que determina l’article 165.6 del
Reglament de la Cambra, aquesta Presidència ha considerat la
conveniència d’agrupar-les, ja que tracten d’un tema connex
com és el règim especial de Balears en dues facetes diferents.

Per defensar aquestes dues proposicions no de llei, té la
paraula el Sr. Salvador Cànoves, per un temps de deu minuts.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. La setmana passada iniciàrem, amb la proposició no
de llei sobre el sector energètic el debat sobre una sèrie
d’iniciatives, totes elles en torn al compliment de la Llei de
règim especial de Balears. Avui quasi bé podríem parlar d’un
ple monogràfic, tres proposicions no de llei referents al REB. A
les dues primeres, ara acumulades a efectes de debat, instam el
Govern de l’Estat a establir els mecanismes adequats amb el
Govern de les Illes per donar compliment als articles 16 i 10 del
REB; és a dir, establir dins els programes estatals prevists per
a les infraestructures una adequada priorització amb les
inversions en carreteres, en obres hidràuliques, en protecció del
litoral, en costes i platges, en parcs naturals i infraestructures
turístiques; així com, també, article 10, la potenciació del
transport ferroviari.

I ho demanam ja que després de quatre anys de vigència el
REB ofereix un balanç més aviat pobre, quasi bé inexistent en
la seva aplicació. I no som jo, que ho dic. Fa poc dies, i el
president del Govern ho va donar a conèixer divendres passat,
el Defensor del Poble extreia la següent conclusió després
d’estudiar el desenvolupament del REB, deia: “No existeix
voluntat de complir de forma immediata les obligacions
imposades, per la qual cosa en molts d’aspectes es troba buida
de contingut, de la qual cosa donaré compte en el nostre
informe anual a les Corts Generals”. Tant és així que el Govern
considera la possibilitat d’interposar un recurs contenciós
administratiu per inactivitat de l’Administració general de
l’Estat, possibilitat reconeguda a la jurisdicció contenciosa
administrativa a l’article 25.

Clar, davant aquesta situació el primer que ens demanam és
si el Partit Popular de les Illes consentirà una acció judicial
motivada en l’incompliment d’una llei, una llei l’aprovació de la
qual va consistir en un tema bandera, en un tema del qual va fer
bandera política i que va liderar. Recordam la gran campanya
mediàtica i la quantitat d’associacions i societat civil que en
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aquell moment es mobilitzà; una llei, aquesta, que fou, com he
dit, un dels pilars ideològics de la dreta d’aquest país. 

A l’informe anual de les comunitats autònomes de l’any
1998, encarregat i patrocinat, com vostès saben, pel Senat, es
reflecteix: “Es pot afirmar -diu- que tant el Govern balears com
el Partit Popular havien fet de l’aprovació d’aquesta llei el seu
principal objectiu polític per a aquella legislatura. El text
originari era molt ambiciós i contenia nombroses bonificacions
fiscals a les quals el Govern balear hagué de renunciar davant
l’evidència que no serien admeses per les instàncies superiors
del Partit Popular”. Això ho diu l’informe de les comunitats
autònomes. Efectivament, de 73 articles en quedaren 2 i se n’hi
afegiren 30 de nous, una llei que fou l’objectiu prioritari d’un
conseller d’Economia i Hisenda, anys més tard president
d’aquesta comunitat, que declarava llavors: “M’estim més la
meitat d’aquest estatut que una proposta més completa que
quedi dins un calaix”. Qui havia de dir el 12 de gener del 1995,
quan feu aquestes manifestacions del conseller Matas a la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, que anys després seria ell
precisament qui obriria el calaix del seu ministeri per amagar-hi
la part corresponent del REB?

És el Defensor del Poble, però aquesta vegada l’adjunta
primera, la Sra. Maria Luisa Cava de Llano, qui en carta
adreçada al Govern el passat 28 de juliol diu en relació a la
queixa presentada sobre l’incompliment: “Se han dirigido
diferentes escritos a los ministerios, entre ellos Medio
Ambiente. Al no haber obtenido respuesta en el plazo previsto
en el artículo 18 de la citada ley orgánica del Defensor del
Pueblo, se ha efectuado el oportuno requerimiento a los
mencionados departamentos ministeriales ”. Supòs que
aquesta senyora no és sospitosa de parcialitat quan comunica
el que he dit. 

Aquesta llei, qualificada per qualcú com a llei vaporosa, de
pura literatura jurídica, sense contingut concret, plena de bones
intencions, no essent la nostra proposta va rebre, però, el
nostre suport. A l’informe de les comunitats autònomes ho diu
ben clar: “Tampoc no es pot ignorar que el contingut de la llei
no resulta de gran transcendència des del punt de vista material
o pràctic, donat que la major part del seu articulat s’ha
configurat com a normes principals o mandats al legislador”. 

Tots compartim, tots subscrivim la premissa que el fet
insular no sigui costós per als ciutadans, com va dir el Sr.
Huguet en el ple passat. Tots hi estam d’acord, crec, en aquesta
premissa, però també és cert el que deia en Carles V al rei de
França: “El meu cosí Francesc i jo estam totalment d’acord, tots
dos volem Milà”. A vegades les contradiccions són evidents;
volem el mateix, però a uns els satisfà purament i simplement
l’enunciat d’una llei i creen comissions mixtes pensant en
aquella dita de Napoleó: “Si vols que una cosa es faci nomena
un responsable, si vols que es demori eternament nomena una
comissió”. D’altres creim de veritat en aquesta llei, que ja no és
la llei inicial que proposava un paradís fiscal; creim que ve a fer
justícia aquesta llei, la del règim especial, amb els desequilibris
que patim i que ara no hi entraré perquè ja hi ha prou literatura
parlamentària al respecte, però sí que citaré la literatura ben

fonamentada de les conclusions de la Comissió Permanent de
l’Estudi de Balanç Fiscal.

Nosaltres crèiem i creim encara en un règim de
compensacions per mor de la insularitat. Consideram que el fet
insular és un fet diferencial que mereix reconeixement específic
i una atenció adequada, un règim, com tots vostès saben,
emparat en l’article 138.1 de la Constitució i en l’article 58.5 de
l’Estatut d’Autonomia, un fet insular que en primera instància
tengués reflex a la LOFCA però que consideram insuficient.
Aquesta petició, per tant, avui encara té plena vigència. 

El REB queda encara per desenvolupar. Parlem, per tant, del
que hem vengut a parlar, d’infraestructures. El conseller Matas
ho explicava molt bé l’any 1995, referint-se a un municipi
turístic de Mallorca deia: “Es diu sovint que els habitants
d’aquestes zones viuen del turisme i n’han de pagar les
infraestructures; això no passa a la península”. Efectivament,
les Illes patim un desequilibri també en infraestructures; i
quines hauríem de fixar com a prioritàries quan parlam del REB?
Em permetran que centri el tema, per raó de temps, en carreteres,
ferrocarrils i obres hidràuliques.

Són fonamentals, segons el Grup Socialista, per a la xarxa
viària d’aquestes illes els tres eixos principals que encara
queden per desenvolupar: Palma-Manacor, en concret el
segment Son Ferriol-Manacor; Palma-Alcúdia, el segment Inca-
Sa Pobla; i Palma-Peguera, és a dir, Palmanova-Peguera, i
l’accés a la Universitat. És cert que hi ha un conveni i que en
base al conveni s’estan executant projectes. No hem d’oblidar,
també, que el conveni és anterior al REB, el conveni neix abans
de la necessitat de plantejar un REB, però allò prioritari, aquests
tres eixos i l’accés a la Universitat, està aturat. Per què? Ens ho
han dit aquí mateix: Madrid no finançarà cap carretera insegura,
i això, des de quan ho diuen?, perquè l’anterior ministre de
Foment, el Sr. Arias Salgado, no ho deia, això, el Sr. Arias
Salgado hi estava d’acord, hi havia un principi d’acord amb el
Sr. Ferrer, amb el conseller d’Obres Públiques. Quan es
produeix aquest canvi? Eleccions 2000, nou govern, un
mallorquí és nomenat ministre, els desdoblaments cauen en
desgràcia. Ningú no discuteix que la competència en el model
i disseny de les carreteres és del Govern de les Illes; si volem
doblers, però, hem de fer el que ens dicta Madrid. Em podran
dir que el ministre mallorquí es dedica a altres afers, que no es
dedica a carreteres, però des de fa poc temps és ell que
inaugura totes les carreteres, i que ho diguin als ciutadans i a
les ciutadanes de Menorca; està inaugurant i per tant qualque
cosa deu tenir a veure amb les carreteres. 

En ferrocarrils allò prioritari, segons nosaltres, seria
l’electrificació de la xarxa, l’adquisició de material mòbil elèctric,
el soterrament de les vies al seu pas per dins Palma i l’estació
intermodal soterrada. És bàsic per a la permeabilitat dins Palma;
pensam que en aquests moments hi ha dues barreres físiques
prou importants, com és la que provoca el tren de Sóller i la que
provoca el tren d’Inca, i el benefici és clar. L’electrificació
suposa un estalvi energètic i no contamina. Però què passa? El
Govern de Madrid fa un pla ferroviari en el qual inicialment ni
tan sols no hi figuren grafiades les Illes Balears, un pla de 5,4
bilions, amb be, de pessetes, uns 32.000 milions d’euros. Idò
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bé, a les Illes, suposo que per engrandir aquest dèficit històric,
tan sols 50 milions per a un estudi del tren de la badia de Palma.

I en matèria d’obres hidràuliques el que és prioritari, i en
aquest cas jo crec que tots hi estam d’acord, és l’adjudicació de
Sa Costera com més aviat millor. En això sí que coincidim amb
el ministre de Medi Ambient, i esperam que sigui ben aviat que
es produeixi aquesta adjudicació. Home, estaríem més tranquils
si el conveni del 1999 plantejat pel president d’aquesta
comunitat autònomes, el Sr. Matas, fos duit a aprovació al
Consell de Ministres pel ministre de Medi Ambient, el Sr.
Matas, és a dir, la petició que es va formular sense saber-ho a
ell mateix ens agradaria que tengués la confirmació del Consell
de Ministres, quedaríem més tranquils, però confiam en què
aquesta adjudicació es farà perquè realment és una obra
important.

Però també hi ha obres cabdals, com són les depuracions
terciàries, com és el tema de la gestió de la demanda, l’estalvi
d’aigua i la intercomunicació Llubí-Crestatx, que permetria la
comunicació de les xarxes entre la badia de Palma i les badies
del nord, d’Alcúdia i de Pollença. Com també és important la
interconnexió de la xarxa d’Eivissa. I per finalitzar també
m’agradaria recordar el Pla hidrològic de les Illes Balears, que
en aquests moments està buit de contingut financer, és a dir, no
té encara finançament.

En definitiva, senyores i senyors diputats, infraestructures
necessàries totes elles per compensar els efectes d’aquesta
insularitat.

Senyores i senyors diputats, pragmàtiques poques, però
que es compleixin, deien els clàssics. Pragmàtiques poques
però que es compleixin. El REB sí, però que es compleixi ja
d’una vegada.

Moltes gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cánoves. ¿Grupos que deseen intervenir para
fijar la posición? Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
y Ecologista tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar el nostre vot
favorable a aquestes dues proposicions no de llei que s’han
agrupat per part del Grup Parlamentari Socialista, com no podia
ser d’altra manera, perquè realment el que es demana en
aquestes proposicions és una cosa absolutament lògica i
absolutament mínima. El que es demana en aquestes
proposicions és que el Govern de l’Estat adopti les mesures
necessàries per aplicar la llei. Realment és una mica sorprenent
que faci falta demanar aquestes coses, perquè la veritat és que
un creuria que el Govern de l’Estat ha d’aplicar la llei, les
normatives, sense necessitat de demanar-li-ho, però això no ha

estat així habitualment, no ho ha estat sobretot en els darrers
temps i, per tant, se’ls hi ha de tornar a recordar i s’ha de parlar
una vegada més en aquesta cambra del REB, i em tem que
n’haurem de continuar parlant en el futur.

Però clar, aquí aquestes proposicions no només diuen que
s’apliqui sense més ni més, sinó tal com diu la mateixa llei que
es faci d’acord, en colAlaboració Govern central amb el Govern
de les Illes Balears, i això sí que sembla que és difícil per a
aquest govern de l’Estat espanyol que tenim avui en dia.
Sembla que és molt difícil perquè no té moltes ganes,
precisament, de fer coses en colAlaboració amb el Govern de les
Illes Balears. Pensam que en general la posició del Govern
central és la d’ignorar les institucions de les Illes Balears..., bé,
ignorar quasi sempre, algunes vegades se’n recorda massa, de
nosaltres, quan actua ràpidament posant recursos
d’inconstitucionalitat contra les lleis o les normes que surten
d’aquest parlament o que surten del Govern de les Illes Balears.
I pensam nosaltres que efectivament se’ls ha de demanar no
només que compleixin les lleis, sinó, a més, que les actuacions
en infraestructures que es facin a les Illes Balears en un estat
com el nostre, en un estat de les autonomies, lògicament han de
ser les necessàries, han de posar els recursos estatals que facin
falta i s’han de fer amb una colAlaboració institucional. No han
de tractar d’imposar-ne algunes i d’ignorar que en aquestes
illes hi ha un govern i té uns programes i unes prioritats, i que
les inversions estatals s’han de fer, com diu la mateixa llei del
REB, com diuen aquestes proposicions, s’han de fer en
colAlaboració.

Animar també -crec que va lligat a això- les actuacions que
faci el Govern, i en aquest parlament seria bo que totes les
reclamacions de compliment del REB poguessin ser per
unanimitat perquè no hagués de passar en el futur com passa
ara, ja ho ha citat el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
que el mateix Defensor del Poble diu que el REB és una llei
buida de contingut i que haurà d’incloure això en el seu informe
anual, però que no ho digui només el Defensor, sinó que
l’adjunta, exdiputada d’aquest parlament, precisament del Grup
Parlamentari Popular, també diu el mateix.

Per tant, en vistes que des del Govern central no hi ha
aquesta voluntat de dur endavant en REB, sí que seria molt
important, jo no sé quina és la intenció de vot del Grup
Parlamentari Popular, però realment seria desitjable que hi
hagués una unanimitat i que des de les Illes totes les forces
polítiques demanàssim al Govern central el compliment estricte
d’aquesta llei del règim especial per a les Illes Balears, que és
una devaluació important de la proposta originària amb la qual
nosaltres no estàvem d’acord íntegrament, però consideram ja
que la retallada que se li va fer en el moment d’aprovar-se en el
Parlament espanyol va ser excessiva i si ara, a més, no es
compleix més que en una ínfima part, realment consideram que
hi ha motius per creure que els ciutadans d’aquestes illes estam
discriminats en relació a altres indrets de l’Estat espanyol i que
el Govern de l’Estat no vol fer res per solucionar aquesta
situació.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, volem intervenir des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista per manifestar que votarem a favor
d’aquestes dues proposicions no de llei que el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista ha presentat davant d’aquesta
cambra, unes proposicions no de llei en les quals s’intenta
prioritzar, es demana que es prioritzi, l’execució d’inversions en
matèria de carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral,
costes i platges, parcs naturals, infraestructures turístiques...

En el contingut d’aquestes dues proposicions no de llei, hi
estan plenament d’acord, i no només perquè s’adiguin amb el
que es va aprovar per aquest parlament i amb el que diu l’article
16 de la Llei 30/1998, també perquè coincideixen en molts
d’aspectes amb propostes i iniciatives que aquest grup
parlamentari ha presentat davant d’aquesta cambra, no
solament a l’anterior legislatura sinó també a la segona i a la
tercera. 

Per tot això esperam i desitjam que aquestes proposicions
no de llei obtenguin millors resultats que els que s’han
aconseguit fins ara. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyores
diputats, senyors membres del Govern, Sr. President del
Govern, interessadíssims pel REB, absents, però vagi dedicat
a ells, a aquest govern, la meva intervenció, perquè abans de
baixar m’he repassat l’article 19 de l’Estatut, on diu quines són
les funcions que té aquest parlament: potestat legislativa,
aprovar els pressuposts, controlar el Govern d’aquí, i aquelles
altres coses que li encomanin les lleis, i ara resulta que avui -no
crec que ens ho encomani cap llei- tenim dues proposicions i
més tard una altra on es demana que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern d’Espanya a establir contactes amb el
Govern d’aquí, per una banda, i per l’altra a establir mecanismes
adequats amb el Govern de les Illes Balears.

Jo no sé aquestes dues i la següent proposicions de llei, en
relació a l’article 19 de l’Estatut i a les facultats d’aquest
parlament, on encaixen, i el Govern tampoc no ho sap, -Sr. Príam
Villalonga, benvingut a representar el Govern en aquesta
sessió- però, així i tot, intentaré argumentar no només amb
aquesta qüestió de forma, que per ella mateixa ja basta el no del
nostre grup, l’intentaré argumentar.

Vostès recorden, supòs, perquè no fa tant de temps, que per
allà a mitjan any 99 van subscriure un pacte que van firmar tots
els representants dels grups, ple de contingut. Me’n vaig al
primer punt del pacte, avui, i repàs: Lleis que presentarà per a
regeneració democràtica i impuls autonòmic. Primera,
modificació del Reglament per comissions d’investigació; la
modificació es duia i es du per altres coses. Publicitat
institucional; l’han vista?, no. Modificació de la Llei
d’incompatibilitats; l’han vista?, no. Llei reguladora d’inspecció
i control dels Serveis del Govern de les Illes Balears; l’han
vista?, no. Llei pressupostària nova; l’han vista?, no. Llegesc
per ordre, no me’n salt cap. Aprovarà i remetrà al Parlament la
Llei reguladora de subvencions; trob que aquesta sí, n’hem
trobada una. Estructura i funcions del sector públic autonòmic;
no. Continuu? Podríem continuar i ens trobaríem que aquest
pacte, si l’han de qualificar de la mateixa manera que el Sr.
President del Govern qualifica, tergiversant allò de la Llei del
REB, la Llei 30/98, perquè no tot està complert, resultaria que si
vaig a les paraules del Sr. President queda patent el que ja
sabíem però que no teníem escrit: el pacte és buit i no el volen
complir. Seria just deduir açò perquè d’11 o 12 lleis només n’hi
ha una d’entrada en el Parlament, i m’he referit només al primer
apartat de l’acord? Açò seria just? Ho trobarien just?

Bé, vegem..., ja dic que no és del nostre parlament, però
vegem què passa entre el Govern de l’Estat i el Govern de la
comunitat autònoma, per no venir aquí a perdre el temps, en
relació als continguts en matèria de carreteres, en matèria de
ferrocarrils i en matèries hídriques.

En matèria de carreteres, home, jo no sé si ho fan bé o ho
fan malament a Madrid, però a Madrid dia 18 de febrer de l’any
98 el butlletí duia un conveni, i al final del conveni duia totes
les obres que s’havien de fer i la programació anual. Han
presentat, en les reunions que han tingut, una proposta per
modificar açò raonada? Jo trob que juntament amb la carta
darrera que l’adjunta al Defensor del Poble envia als que
s’havien queixat, hi envia també els escrits, que nosaltres hem
aconseguit del Ministeri de Foment, on s’explica per què estan
tan aturades les carreteres, i aquí ho diu ben clar, diu: “Éste -el
Govern- ha presentado diferentes propuestas de modificación
del mismo -el conveni- como son la supresión de las vías de
gran capacidad, incorporando vías parque, etc. ,
circunstancias todas ellas que desbordan el ámbito del
convenio”. Tenien naturalment aturades les inversions. El
ministeri del 2002 ha incorporat tot el que hi havia pendent que,
comptant que són al voltant de 8.000 milions de pessetes cada
any, pugen ja a devers 20.000 milions de pessetes aturats en
matèria de carreteres. Açò sí, nosaltres, a instància de vostès,
el que hem de fer és demanar al Govern de l’Estat que el més
prest millor faci contactes amb el Govern d’aquí. Troba que és
un problema de contactes? Tenc por que no s’enrampi el
Govern d’aquí, tenc por que no s’enrampi.

Ferrocarrils. Vostè sap, perquè ho ha llegit tot, que les
reunions que el mes de novembre el nostre portaveu
acompanyat del seu conseller i el conseller d’Hisenda i
Pressupost van fer al secretari d’Estat d’Infraestructures i al
ministre de Foment, els van oferir colAlaboració igual que feien
a Canàries en matèria de tecnologia d’alta velocitat per establir
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aquí. Surt el president d’aquesta comunitat autònoma, el Sr.
Antich, “ara ens volen fer un AVE; amb 50 milions quin AVE?”,
i se’n riu, i se’n riu! Li brinden colAlaboració a través dels seus
consellers i surt el president i aprofita per riure-se’n. Clar, és
que tenen molts bons assessors de comunicació, però de gestió
res de res. Qui els assessora per fer projectes que siguin de
l’àmbit del conveni de carreteres o aprofitar com fan a
Canàries...?, facin un viatge d’aquests que fan a l’altra banda,
per Amèrica, però aturin-se a Canàries i demanin-los com ho
fan, allà, per aconseguir la construcció de dos ferrocarrils amb
materials, i estructures, i tecnologia d’alta velocitat. Com ho fan
a Canàries?

En matèria d’obres hidràuliques, bé, el Sr. Cànoves a la seva
presentació no ha pogut fer manco que sortir aquí a infamar el
Sr. Matas. No sé per què li tenen tanta por, al Sr. Matas, perquè
tampoc ni pesa tant, ni és tan alt, ni és tan fort, però li tenen
por. L’han d’infamar cada vegada, han d’aprofitar l’ocasió per
atacar el Sr. Matas. No li tenguin tanta por. El Sr. Matas ha
brindat no sé quants de milions per fer dessaladores; Sa
Costera ha firmat que la farà; en protecció de la costa i del litoral
també hi ha invertit. 

Per tant, demanin al seu assessor si seria millor, en lloc de
fer proposicions no de llei com aquestes, que en el fons el que
tenen és la intenció d’ocupar espai per una d’aquestes que
l’Estatut encomana a l’oposició, controlar el Govern, la intenció
darrera, el que volen aquestes proposicions és robar, aquesta
és la paraula, robar espai de control al Govern al partit de
l’oposició. No es conformen en haver fet allò que els ciutadans
no volien, que ells governessin; no es conformen amb açò,
volen callar l’oposició. Preguntes, proposicions no de llei,
senzillament per no arribar a res. Demanin als seus assessors
per veure com ho han de fer per aconseguir que el seu govern
sigui un govern eficaç.

És una llàstima que aquesta oportunitat que tenen i que crec
que no tindran ocasió de repetir, no l’utilitzin correctament per
defensar els interessos, el que realment justifica la seva
presència en política. Aquest és un govern, em sap greu dir-ho,
que no sembla que li interessi el que convé als ciutadans, el
que fa falta als ciutadans; perd el temps amb aquestes vendes
d’imatge, en literatures. Avui en el Diari de Menorca quan
venia ens trobàvem amb açò: “El PSOE -no, el pacte no- el
PSOE presenta tres propuestas para el desarrollo del REB.
Los socialistas califican rotunda la carta del Defensor del
Pueblo.. .”. Miri, -no me l’ha citada a la primera intervenció,
supòs que espera per a la segona- el que diu la carta realment
és que dels tres apartats que té la Llei del REB, la Llei 30/98, uns
que són d’aplicació directa, uns altres que són de comissions
mixtes i un altres que no està establert com es faran, els primers
estan bé; s’adjunta la documentació i es dedueix..., diu: “Se
deduce que no existe voluntad de cumplir de forma inmediata,
de forma inmediata, las obligaciones impuestas por la Ley
30/90". Açò és el que diu. Clar, jo quan he demanat
explicacions a l’Oficina de Premsa els he enviat la còpia del que
sortia avui pel Diari de Menorca i m’han dit: “Esto habrán de
rectificarlo”. Clar, el Sr. President haurà de rectificar perquè
menteix als ciutadans. Aprofita una carta del Defensor del Poble
per mentir als ciutadans. 

Les seves obligacions, senyors, són defensar els interessos
dels que ens han votat a nosaltres. A vostès n’hi ha menys,
que les van votar, perquè si no, allò seu, l’acció de govern en
aquests quatre anys l’hauran convertit en res. Crec que había
un poeta andaluz que lo dijo más claro que yo: Te ha
convertido en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada,
d’en Góngora. 

(Remor de veus i renou) 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Sr. Cànoves...

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc i abans de contestar
al portaveu del Grup Parlamentari Popular, la cortesia obliga a
donar les gràcies al portaveu d’Esquerra Unida i al portaveu del
PSM-Entesa Nacionalista pel seu suport i per les seves
intervencions.

Començaré per uns comentaris que ha fet en relació a la
democràcia. És que dubta que, en la manera en què governa el
pacte, de la manera en què es va pactar per governar aquestes
illes, no és democràtic?, perquè jo de les seves paraules no puc
entendre altra cosa. És a dir, vostè posa en dubte aquest
sistema? Jo crec que ho ha repetit dues vegades.

Vostè ha començat la seva intervenció parlant de l’absència
del Govern, bé jo en aquest cas un conseller que tenia molt
d’interès en ser-hi, és el conseller competent que és el
d’Hisenda, m’ha demanat que el disculpés si vostè feia menció
a la seva absència, precisament perquè ha hagut de partir per
un fet, han hagut d’hospitalitzar un funcionari a BrusselAles per
un fet greu. Per tant, demana la seva disculpa perquè volia ser
present aquí, però entrant ja en qüestions, és a dir, miri en
qüestions de forma jo no hi entraré, ja hi va entrar i contestar el
Sr. Crespí, és perfectament legítim des d’aquest Parlament instar
el Govern de l’Estat en allò que creguem oportú i sobretot
encara és més legítim quan no es compleix una llei que era
fonamental, no només per a nosaltres també per als ciutadans
d’aquestes Illes i era fonamental amb paraules d’allò que vostès
defensaven, quan defensaven el règim econòmic i fiscal i quan
defensaven el REB, crec que encara el defensen. Vostè em parla
del pacte de contingut del 99 i em parla de si totes aquelles lleis
no s’han complit, miri jo li contest aré que damunt dos errors no
es pot fonamentar un encert, ara estam parlant d’un error, si vol
que parlem de l’altre dugui una iniciativa parlamentària i en
parlarem, però damunt dos errors no es pot fonamentar un
encert, això és una mala estratègia de lògica.

Quant a ferrocarrils, vostè parla que ens vàrem agafar en
broma el tema que ens oferissin una colAlaboració de tecnologia
d’alta velocitat i com vol que ens ho agafem? Un tren entre el
convencional i el d’alta velocitat per a Mallorca, per favor una
mica de serietat. En qüestions de carreteres, ara miri ja en
canviat de parer, ara ja no estan en contra dels desdoblaments,
no em vengui a dir que hi ha circumstàncies que desborden
l’àmbit del conveni perquè les vies (...) els desdoblaments estan
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en contra. Miri, a la darrera comissió mixta del conveni de
carreteres un alt càrrec del ministeri, consta en acta de reunió de
febrer del 2002, diu el Ministeri finançarà un desdoblament,
sempre que ja existeixi una autopista alternativa, sinó vol brou
tassa i mitja. És a dir, ara hi ha un canvi, el ministeri està
d’acord amb el desdoblament si abans feim una autopista,
també li sembla seriós això? Ara ja estan a favor. Jo crec també,
perquè s’ha dit que no hem presentat projectes, vostè sap que
a un conveni de carreteres es defineixen actuacions, els
projectes es presenten després.

Quant a obres hidràuliques, a dit que hem atacat el Sr.
Matas, miri amb l’única cosa que he dit que coincidíem amb el
Sr. Matas ha estat amb les obres hidràuliques, el que passa és
que vostè no ha escoltat, he dit que esperàvem l’adjudicació de
l’obra de Sa Costera, perquè aquesta obra era importantíssima.
Quant a la carta del Defensor del Poble, també l’he llegida
literalment i ho he dit que no hi ha voluntat de complir-la de
forma immediata, ho he dit vostè no devia escoltar, ara també he
dit una cosa i és que això el Defensor del Poble creu que és
molt greu i donarà compte en el seu informe anual a les Corts
Generals perquè troba que és una llei buida de contingut i a
més que no hi ha voluntat immediata de complir absolutament
res. Jo crec que aquesta llei és una llei importantíssima per
aconseguir un finançament de temes dels quals quedam
despenjats, quan altres comunitats autònomes de la península
gaudeixen de tot un seguit d’infraestructures pel fet d’estar
situades a un àmbit peninsular, crec que és important. Vostè els
record que anunciaven, amb gran profusió de mitjans que això
suposaria d’una injecció de prop de 15.000 milions de pessetes
anuals, això 4 exercicis d’ençà que està en vigor la Llei de règim
especial haguessin suposat, segons el que vostès deien, 60.000
milions de pessetes. Miri, jo només li recordaré la balança de
dèficit fiscal que hi ha hagut negativa durant aquests 4 anys,
entre 400 i 600 milions de pessetes, el que demanam és misèria
al costat d’allò que estam aportant a les arques de l’Estat. 

Jo crec que hi ha hagut infinitat de gestions, hi ha hagut
contactes, el Sr. Antich va visitar el Sr. Aznar i li va dir que era
prioritari dotar de contingut el REB, s’han tengut contactes amb
quasi tots els ministeris, amb el Ministeri d’Administracions
Públiques, hi ha hagut més de 70 cartes, hi ha hagut tota una
insistència perquè es dotin de contingut i perquè realment és
un tema prioritari per a aquestes Illes i sempre s’ha rebut la
callada per resposta. Per tant, la conclusió és ben clara aquí no
hi ha voluntat, ho diu el Defensor del Poble i ara ho dic jo, no
hi ha voluntat de complir el REB, no hi ha cap tipus de voluntat
per complir-lo, però jo crec que hem d’insistir i esper comptar
en el futur amb el seu suport i que es preguin més seriosament
el REB, perquè el REB és simplement assimilar plenament el fet
insular, els grups que donam suport al pacte de progrés hem
assimilat el fet insular, l’ha assimilat el Grup Popular? Esper que
sí, avui no, però esper que sí en un futur.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salvador Cànoves per la seva
intervenció que tanca el debat

A continuació procedirem a la votació i votarem les
proposicions no de llei per separat. Votam en primer lloc la
proposició de llei RGE núm. 804 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures. 

Senyores i senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables 30, vots en contra 27.
En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei 804,
relativa a infraestructures.

A continuació votam la proposició no de llei RGE núm. 999
presentada pel Grup Parlamentari Socialista també, relativa a
ampliació de línies ferroviàries. 

Senyores i senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables 30, vots en contra 27.
En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei RGE
núm. 999, relativa a ampliació de línies ferroviàries.

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 1000/02, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió mixta
(sector aeronàutic).

Passam al següent punt de l’ordre del dia que és la
Proposició no de llei RGE núm. 1000 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la comissió mixta (sector
aeronàutic). Té la paraula per defensar la proposició no de llei
la Sra. Joana Barceló, en nom del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
és una altra proposició no de llei que presentam des del Grup
Socialista per fer front a una qüestió clara i democràtica com és
que els governs compleixin les lleis, una qüestió així de simple
i que exigim als ciutadans que la llei es compleixi i per tant, la
primera qüestió que qualsevol govern ha de fer si
vertaderament vol tenir aquesta autoritat política que implica
ser govern és complir les seves pròpies lleis, emanades del
Congrés dels Diputats. Avui la proposició no de llei que
presentam, potser en el propi context d’assenyalar la
constitució de la comissió mixta del sector aeronàutic per
desenvolupar l’article 27 d’aquesta llei de règim especial de les
Illes Balears es van fer curts, vertaderament la comissió s’ha
constituït, es va constituir dia 5 d’abril i aquesta qüestió s’ha
d’assenyalar i ho he de dir en el principi de la meva intervenció,
no sé si serà arrel de què aquesta moció s’havia registrat ja dia
5 març o simplement duim 4 anys que ja s’havia d’haver
constituïda aquesta comissió. 

Vull dir que hi ha hagut un retard un poc considerable, 4
anys per constituir-se, supòs que el Govern de Madrid deu
tenir molta feina com per pensar amb les Illes, però a la fi dia 5
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d’abril, després d’haver-se registrat aquesta proposta i a més
d’un esforç important, per part de solAlicituds d’aquest Govern
de les Illes Balears, es varen asseure constituint aquesta
comissió, una comissió mixta més ample d’allò que és
concretament el sector aeronàutic, però per la que s’ha
constituït un grup de treball, un grup de treball que ja han estat
enviat els nomenaments per part del Govern de les Illes Balears
i que esperam es pugui anar reunint i sobretot resolent les
propostes que hi ha damunt la taula que fan i donen contingut
en aquest article 27 de la Llei de règim especial. Creim que és un
aspecte important i per açò mantenim aquesta proposició no de
llei avui aquí, es tracta d’un article que té per finalitat
desenvolupar les potencialitats de desenvolupament econòmic
de les nostres Illes, el promoure el desenvolupament econòmic
de les nostres Illes diversificant i qualificant llocs de treball,
desestacionalitzant i fer-ho a través d’una activitat de la qual
tenim prou experiència, és la del transport aeri. 

Per tant, una comunitat autònoma allà on el transport aeri és
una clau fonamental en el seu sistema de comunicacions, ser
capaços de fer un desenvolupament econòmic a partir d’aquest
fet insular que ja patim, valdria la pena que totes aquestes
iniciatives i propostes que donen contingut a promoure aquest
desenvolupament econòmic amb activitats annexes a allò que
és el transport aeri són importants i per tant, a més avalen tot
una sèrie de propostes ja treballades que podrien suposar per
a les nostres Illes una inversió al voltant dels 7.200 milions de
pessetes i entre elles m’agradaria destacar-ne una, és la que fa
referència a l’hangar de manteniment. Una inversió que sabem
que s’ha licitada, que es va adjudicar, però que existeix un
problema no resolt d’aquesta adjudicació i per tant, seria uns
dels treballs prioritaris a tenir en compte per fer front al treball
d’aquesta comissió tècnica lligada al sector aeronàutic.

Per tant, avui encara que hem d’assenyalar la constitució
d’aquesta comissió, creim que valdria la pena fer un manifest
parlamentari a favor de fer més àgils tots els treballs , totes les
reunions que han de donar lloc a desenvolupar actuacions tan
importants per a les nostres Illes com és aquest
desenvolupament econòmic lligat a l’activitat del transport aeri
i fer-ho amb preparació de personal, creant llocs de treball
lligats per tant, a allò que és tot el perfeccionament professional
a crear llocs de treball de qualitat i per tant, obrir noves vies de
desenvolupament econòmic de les nostres Illes. Esperem que
puguem iniciar, aquí amb voluntat d’acord, aquesta proposició
no de llei perquè tots aquests treballs es puguin activar, es
puguin fer d’una manera conjunta Govern de l’Estat, Govern de
les Illes Balears i per tant, agilitar la posada en marxa, resoldre
els problemes que hi ha pendents en aquest moment en un
projecte important, però a l’hora ser capaços de desenvolupar-
los tots perquè aquesta inversió sigui possible a les nostres
Illes de la manera més ràpida possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló en nom del Grup Socialista
defensant la proposició no de llei. Grups que volen intervenir?

Sr. Joan Bosco Gomila en nom del Grup del PSM- Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El debat sobre el transport aeri ja és
un vell debat en aquest Parlament, igual que ja ho comença a
ser el debat perquè el Govern de l’Estat compleixi la Llei de
règim especial per a les Illes Balears. Nosaltres entenem que el
transport aeri és un tema a resoldre a les Illes Balears, és un
tema a compensar als ciutadans d’aquestes Illes Balears, ja que
per a nosaltres és un transport imprescindible i gairebé sense
alternatives. 

Per tant, és evident que el Govern de l’Estat ha de complir
el que preveu una llei de l’Estat, no oblidem que el règim
especial per a les Illes Balears es va aprovar en el Congrés dels
Diputats i que per tant, no només es constitueixin aquestes
comissions mixtes, perquè aquesta llei està fent bo allò de què
si no vols aclarir un problema crea una comissió i ho estam
veient amb les iniciatives que ha presentat el Grup Socialista
amb la quantitat important de comissions mixtes, que o bé no
s’han constituït, o si s’han constituït fa temps que no s’han
reunit. Per tant, totalment d’acord amb la iniciativa d’aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
Socialista per instar el Govern de l’Estat, no ja a constituir, com
molt bé ha explicat la portaveu socialista, constituir aquesta
comissió mixta, sinó accelerar els treballs que aquesta comissió
ha d’anar fent.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila per la seva intervenció. Sr.
Fernando Piña en nom del Grup Popular té la paraula per fixar
posició.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. He escoltat la intervenció de la
portaveu del grup proponent, jo he de canviar totalment el
que tenia previst dir. De totes maneres el més lògic després de
la seva intervenció que por la inteligencia que le distingue Sra.
Diputada aprovecho para arrimarlas el (...) a su sardina como,
cosa que me parece muy bien tendría que haber retirado la
proposición, lo lógico era retirarla. En primer lugar porque ya se
ha constituido, como usted ha dicho, y además en un clima de
acuerdo con mis noticias fue bastante favorable, puesto que a
propuesta del vicepresidente de la comisión se aceptó la
modificación del reglamento, se aceptaron incluir una serie de
cuestiones, se aceptó la creación de un grupo de trabajo
específico dedicado a la aeronáutica, esta designado el Focal
Point del Ministerio de Fomento y se han recibido ya
determinadas iniciativas, personas que ya forman parte del
grupo de trabajo, etcétera, lo que quiere decir que instar a que
se ponga en marcha una cosa que ya está puesta en marcha y
además parece que funciona es algo tan inútil com fer ratlles
dins l’aigua con un plano no excesivamente cualificado.
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Por otra parte el texto de la propuesta es y lamento insistir
en algo que ya he intervenido en esta cámara esta misma
mañana en esta misma sesión, bastante desgraciado puesto que
dice que, atendido a que no se ha constituido la comisión mixta
sobre el sector aeronáutico prevista en el articulo 27. Primero se
ha constituido, segundo no es en el articulo 27, es en el articulo
28. Después la parte dispositiva, instamos al Gobierno de
España, hago mías todas las argumentaciones del Sr. Huguet
sobre la idoneidad del lugar para debatir esas cuestiones es al
Gobierno de esta comunidad al que hay que instar a que
cumpla desde este Parlamento y después reclamamos todo lo
que se tenga que reclamar, però diu que constituïda la
comissió mixta del sector aeronàutic desenvolupar allò que
l’article 27 de la llei, desenvolupar què? El que l’article 27
de la llei, què? Les definicions? Les finalitats? Què és allò
que hem de desenvolupar de l’article 27? Tampoc no ho diu.

Por tanto, haciendo mías buena parte de sus afirmaciones,
Sra. Diputada, puesto que el desarrollo del sector, la necesidad
de las comunicaciones del ámbito del modo aéreo para las Islas,
la creación de puestos de trabajo, la fidelidad de las compañías
en las bases de Baleares, etcétera, es algo que no solamente
comparto, le aseguro que tengo muchísimo mayor interés y
compartimos este interés, creo que debemos hacer todo lo
necesario para ello, mi recomendación es retirar esta
proposición y a la vista de los resultados o de los progresos
que de este grupo e trabajo dentro de la comisión, que insisto
está en el 28 no el 27, vaya llevando tomar las acciones
oportunas. En consecuencia la propuesta de retirar implica el
voto negativo si no se retira.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña en nom del Grup Popular. Sra.
Barceló per contradiccions té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Portaveu del Grup
Popular. La primera qüestió que hauria de fer referència és per
explicar-li la redacció del text, em pensava que no faria falta,
però li hauré d’explicar, desenvolupar el que l’article 27 de la llei
diu, precisament perquè l’article 27 de la llei és allà on parla de
les activitats que podran incloure per ser finançades dins
aquest apartat. Per tant, sí senyor posa reparació, manteniment
i conservació d’aeronaus, formació i perfeccionament
professional de tripulacions, activitats anàlogues i
complementàries a les anteriors.

Per tant, la redacció és correcte, tal vegada podria ser més
afortunada, però és correcte simplement. Jo li he de dir una cosa
i li he dit en el principi, havíem posat constituir perquè dia 5 de
març, quasi 4 anys després no estava constituïda i per tant,
vàrem posar constituir, en el moment que està constituïda i li he
reconegut d’una manera clara a l’inici de la intervenció, jo el
que crec que valia la pena aquí avui era posar bàsicament
damunt la taula el contingut important per al desenvolupament
econòmic que suposa aquesta comissió i jo li faria una

transacció, substituir la paraula constituir per impulsar. Jo crec
havent un bon acord dins aquesta comissió, a més amb
voluntat que aquest treball es pugui anar desenvolupant, jo
m’agradaria que es pogués aprovar per unanimitat i que es
substituís aquesta paraula per una paraula com impulsar o
anàloga, que vertaderament avalés aquest interès que tenim
tots que aquesta comissió treball i que per tant, es puguin tirar
endavant les propostes que ja hi ha presentades o les que facin
falta, però sí és una comissió allà on el nivell d’acord ens obliga
avui i aquí a fer una votació en positiu tots. Per tant, amb la
intenció de fer aquesta votació en positiu tots, demanaria que
es substituís o si hem de fer un recés per poder substituir la
paraula constituir per una altra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló en nom del Grup Socialista. Ha
plantejat la possibilitat d’una transacció o un recés, per tant,
correspon al Grup Popular dir si accepta la transacció.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. La transacció inicial i reconec que
vostè ha començat dient que s’havia constituït...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Piña, tal com determina el reglament, vostè em pot dir
que accepta la transacció o acceptar allò que ha plantejat la Sra.
Barceló, o suspenem la sessió 5 minuts per trobar la paraula
adient, però és un punt on ha de dir o una cosa o l’altra.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Entenc que el més lògic que
qualsevol postura tengui un raonament si vostè creu que ho he
de fer després, em doni després la possibilitat de dir sí o no.

EL SR. PRESIDENT:

Reglamentàriament el que correspon és dir si accepta la
transacció plantejada o suspenem la sessió durant 5 minuts,
tampoc no hi ha cap problema. Si no l’accepten...

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nos atendremos
exclusivamente al Reglamento. Visto que no es cierto el primer
párrafo y que no estamos de acuerdo con el planteamiento de
desarrollar el articulo 27, sino los trabajos de la comisión, no se
acepta la transacción y se sigue sugiriendo la retirada. Otra
cosa sería Sr. Presidente, con su permiso, si los trabajos de la
comisión necesitaran cualquier tipo de impulso, en este caso
estamos completamente dispuestos a apoyarles. Muchas
gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Lamentam aquesta covardia política a hora de fer front a
Madrid, ho lamentam, quan deim i posam a disposició
qualsevol transacció. Haurem d’esperar 4 anys més per donar
un impuls a aquesta comissió. Déu faci que no sigui així.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Avui tocaria dir a l’altre costat que no
colpegin els bancs per mantenir el degut equilibri, ja els he dit
que per favor no colpegin els bancs. 

Bé, arribat a aquest punt pareix que procedeix la votació
perquè no hi ha hagut esperit d’acceptar una transacció. En
conseqüència, senyores i senyors diputats poden procedir a
votar.

Resultat de la votació: vots favorables 30, vots en contra 27.
En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei núm.
1000 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió mixta del sector aeronàutic i aquest era el darrer punt
de l’odre del dia.

S’aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 91 / 23 d'abril del 2002 3987

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


