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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Plantejaria als grups,
si el conseller no té cap inconvenient, una petita alteració de
l’ordre del dia i és tractar la pregunta núm. 5 en primer lloc, si el
conseller no té inconvenient i si els grups hi estan d’acord. La
cinquena pregunta, és una qüestió personal del diputat. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2158/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a adjudicació a ACO, CB dels menjadors escolars.

Idò acceptada aquesta petita alteració, veurem en primer lloc
la cinquena pregunta la 2158, relativa a adjudicació a ACO, CB
dels menjadors escolars, que formula l’Hble. Sr. Francesc Fiol
i Amengual del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, seguint amb el tema recurrent d’aquestes darreres
setmanes respecte a les adjudicacions a ACO, CB dels
menjadors dels colAlegis de la conselleria. La pregunta es
planteja des de la percepció que durant tot aquest procés de
denúncia, interrogatori, debat que s’ha suscitat dins aquesta
cambra, es suposa que ha promogut, com a mínim m’imagín per
part del conseller i responsables de la conselleria, una reflexió
dirigida a analitzar si el procediment administratiu realment s’ha
produït d’una forma correcte, si el procediment s’ha produït
sense irregularitats. 

Per tant, la pregunta clara és si el conseller percep que
aquest procediment pugui estar viciat, en el sentit jurídic.
Efectivament viciat la nulAlitat de ple dret, és a dir, si el concurs
d’aquestes adjudicacions és un concurs nul de ple dret.
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M’imagín que haurà tengut ocasió de consultar amb els tècnics
jurídics de la conselleria, que és gent a més molt capaç i
m’imagín que tendrà una idea clara respecte aquesta qüestió
que és la que en aquest moment li demanam.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
jo no som jurista, però el meu sentit comú em fa pensar que no,
que no succeeix aquesta situació que vostè diu. Per altra banda
si la mesa de contractació va proposar l’adjudicació, jo he de
pensar que ho varen fer ben segur d’acord amb la legalitat. A
més li vull recordar que ningú no va impugnar aquestes
adjudicacions, ni tan sols les empreses que participaren en el
concurs i no els varen adjudicar el servei.

D’altra banda vull recordar que es va posar en marxa per
ordre d’aquest conseller un expedient informatiu, amb un
instructor, que és el cap del servei jurídic administratiu de la
conselleria i aquest expedient informatiu encara no ha tengut la
resolució final. Per tant, supòs que seria remetre-nos a
l’expedient per saber si realment la pregunta que vostè planteja
pot tenir la resposta en el sentit que vostè l’orienta. Jo en
principi pens que efectivament s’ajusta, plenament a dret, la
resolució de l’adjudicació que es va fer, d’acord amb la
proposta de la mesa de contractació, formada pels serveis
tècnics de la conselleria d’alta competència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, nosaltres naturalment quedam a l’espera que es
dictamini aquest expedient informatiu, em sembla lògic que es
realitzi donades les circumstàncies, però naturalment nosaltres
ja hem fetes algunes valoracions, les hem fetes a través de
preguntes que s’han debatut en aquest plenari i naturalment
nosaltres pensam que efectivament aquest expedient serà
atacat de nulAlitat completa, perquè s’han infringit nombroses
normes procedimentals. 

La primera d’elles és que és indiscutible que una comunitat
de béns pugui participar a un concurs d’aquestes
característiques, hi ha sentències respecte aquesta qüestió,
però és molt més greu que ni tan sols aparegui dins l’expedient
els estatuts d’aquesta comunitat de béns, que digui quin són
els seus objectes, quines persones la formen, a què es
dediquen, no apareix res de tot això dins l’expedient. Com

resulta també irregular, en el nostre mode de veure, les dates de
les adjudicacions de l’acte i l’ordre d’adjudicació del conseller,
posades en relació a la data en què aquest adjudicatari va
presentar les seves condicions econòmiques, va ser un mes
després de succeir tot això.

Per tant, nosaltres insistim que les sospites que ja hem
vengut...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, el seu temps està exhaurit. Sr.
Conseller d’Educació té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas Sr. Fiol, allò que és
evident és que la proposta de la mesa de contractació és una
proposta a favor d’una determinada empresa i eren els membres
de la mesa de contractació els que havien d’esbrinar si algun
document que hi havia de ser no hi era.

Per altra banda, en aquest moment vostès ja tenen íntegra
la documentació perquè el Sr. Jaén, acompany at d’un notari va
venir a la conselleria. Legalment no era obligat mostrar-li
l’expedient, és evident que la tramitació de la documentació per
als parlamentaris no es fa amb una visita en persona en despatx
de la conselleria, però li vàrem voler posar en evidència que no
hi havia cap paper per amagar, supòs que ho va lamentar
perquè sembla ser que tenia dos fotògrafs al carrer que
esperaven la negació de la possible consulta d’aquest
document. Però en qualsevol cas repetesc que la mesa de
contractació és qui havia de decidir si hi havia algun document
que no era pertinent. La mesa de contractació va fer la proposta
que va fer i es va adjudicar d’acord amb la proposta de la mesa
de contractació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Cultura. 

I.6) Pregunta RGE núm. 2159/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a data de sortida d'un document de solvència financera.

A continuació veuríem la pregunta sisena la 2159, relativa
a data de sortida d’un document de solvència financera que
formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Salom i Coll del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ens agradaria que ens expliqués com és possible que
un document que realment no és de solvència financera d’una
empresa, sinó que és un document que és una assegurança de
responsabilitat civil, una assegurança de la companyia Seguros
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Bilbao, que forma part d’aquest expedient. És una assegurança
allà on l’empresa adjudicatària, ACO, CB va presentar a l’hora
de participar en aquest procediment, negociat sense publicitat.

Resulta que el certificat d’aquesta assegurança de la
companyia Seguros Bilbao està emès en data 5 de febrer de
l’any 2001, és a dir la companyia d’assegurances en aquesta
data fa un certificat a l’empresa ACO, CB, que és de l’home de
la seva directora general i que va guanyar aquest concurs i
resulta que aquest document, repetesc en data 5 de febrer de
l’any 2001, té el segell de sortida de la seva conselleria en data
2 de febrer del 2001. Com és possible que un certificat que es fa
dia 5 de febrer, en teoria després d’aquesta data s’ha de
registrar d’entrada a la seva conselleria, nosaltres no tenim
constància que hagi entrat a la conselleria, però sí que tenim
constància que dos dies abans de l’emissió d’aquesta
assegurança, resulta que la seva conselleria el treu en registre
de sortida.

Ens pot explicar això Sr. Pons?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas el Sr. Pons, Sra.
Salom, no té l’obligació d’haver-li d’explicar la casuística
particular de cada document, aquests documents formen part
de l’acte d’adjudicació de menjadors, que realitza una mesa de
contractació, formalment constituïda i es suposa que són els
membres d’aquesta mesa de contractació els que han de mirar
els diferents documents i n’han de valorar la seva validesa o
no, no el conseller, que evidentment ni participa de la mesa de
contractació, ni res que si acosti.

D’altra banda, vostè a la seva pregunta parla d’un
document de solvència financera. El document de solvència
financera està datat el mes d’octubre de l’any 2000, que és el
mes de l’adjudicació i aquest altre document que vostè diu, allà
on fa una petita trampa Sra. Salom, i és que el registre de sortida
no és pròpiament de la conselleria seu central, sinó del ColAlegi
Públic Juníper Serra, és a dir, el registre de sortida és del
ColAlegi Juníper Serra. Per tant, també vostè malfia el ColAlegi
Juníper Serra, vostè està construint aquí, juntament amb el Sr.
Jaén, la gran conspiració universal dins aquesta visió totalitària
de l’Administració que tenen vostès, que tot ho controla el
gran germà i per tant, tots els directors, tots els funcionaris són
una espècie de súbdits absolutament silenciosos de les
decisions que el qui està damunt del tot els dóna. Aquest
registre de sortida és del ColAlegi Juníper Serra de Petra i no sé
per què no hi ha d’alguna manera aquesta coincidència de
dates. Efectivament dia 5 està datat el certificat i dia 2, supòs
que per ventura l’empresa ho va datar en dies posteriors, no sé
què va passar. 

En qualsevol si li interessa una explicació específica podem
tramitar la pregunta corresponent i la remetrem a qui
correspongui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Només
faltarà Sr. Pons que d’aquesta “chapuza” de l’expedient seu i
de la seva conselleria en tengui la culpa el Partit Popular i en
concret el Sr. Jaén i jo mateixa, només mancaria això, Sr.
Conseller. Això és la seva responsabilitat, vostè és el
responsable d’una àrea, la de Cultura i Educació del Govern
balear i aquí s’ha produït una adjudicació a un senyor que està
casat amb una directora general seva i això és una
responsabilitat seva i del seu partit, no del Partit Popular i
resulta que quan hi ha errors a l’expedient, vostè ho atribueix a
la casuística. Aquest expedient comença a tenir moltes
casualitats, “chapuzas”, mangarrufes, que no convencen gens
ni mica als membres del Partit Popular i és la seva
responsabilitat donar explicacions aquí, davant aquest ple i allà
on faci falta.

I li tornam dir, no és possible que una empresa emeti un
certificat de...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom, el seu temps està exhaurit. Sr. Conseller
d’Educació té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, evidentment el fet que
sigui l’home d’una directora general no afecta cap tipus de
compatibilitat, per tant, això és anecdòtic. Més enllà de què
vostès ho hagin volgut inflar com un gran globus amb
acusacions de nepotisme i no sé quantes perversions més, que
simplement formen part dels seus cervells febrosos. I
evidentment li repetesc que les meses de contractacions de la
Conselleria d’Educació i Cultura són respectades, no com podia
succeir en èpoques passades quan vostès governaven a la
Conselleria d’Educació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació.

I.7) Pregunta RGE núm. 2160/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a signatures falses a l'adjudicació del menjador del
CP esmentat.

Passam a la setena pregunta la 2160, relativa a signatures a
l’adjudicació del menjador del ColAlegi Públic Es Cremat que
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formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén i Palacios del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, piense la
respuesta antes de contestarme, ha tenido tiempo para
pensarla. En el acta que le muestro aquí de 4 de octubre del
2000, cuando el licitador aún no había presentado los
documentos, porque ese documento anterior está fuera de
plazo. Digáme usted, ¿cuántas firmas falsas hay en el acta?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén i Palacios. Sr. Conseller d’Educació
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Jaén,
vostè està molt interessat en què hi hagi signatures falses per
tot arreu, el Sr. Jaén vol falsedats per tot i jo de bon principi
crec que no n’hi cap de falsedat, com pot imaginar-se si
haguéssim pensat que hi havia falsedats a l’acta de la mesa de
contractació, no hauríem donat curs a la proposta que la mesa
de contractació feia, perquè aquesta Administració fa allò que
no feia per exemple l’Administració a l’època del Túnel de
Sóller, allà on la mesa de contractació va proposar una empresa
i en varen triar una altra. No, la Conselleria d’Educació
actualment fa l’adjudicació que proposa la mesa de
contractació.

Per tant, Sr. Jaén, des del meu punt de vista i sense massa
necessitat de pensar-me la resposta, no hi ha cap falsificació a
les actes de la mesa de contractació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Jaén i Palacios té la
paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, le voy a leer parte de
un informe de peritación caligráfica. “Respecto al acta de día 27
de julio, se observa la existencia de una manipulación
fraudulenta en la confección de la misma. Se han modificado al
menos dos hojas de su contenido original, dada la diferencia de
fechas, firmas y un solo distinto útil para realizar una misma
firma”. Es decir que firmaban una hoja de un bolígrafo de un
color y luego les pedía, por favor déjame el otro bolígrafo que
voy a firmar la otra hoja con otro color.

En cuanto a la segunda acta de 4 de octubre, el perito
destaca la misma conclusión que en el caso anterior. Tercero,
el perito estima en todo esto que al menos hay una firma falsa,
una firma falsa que no está puesta de puño y letra del afectado.

Usted ha tenido tiempo de hacer una peritación, mucho tiempo
y no lo ha hecho. Aquí está la peritación que dice que las actas
están manipuladas y que al menos hay una firma falsa.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén i Palacios. Sr. Conseller d’Educació té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. El Sr. Jaén en data de 16 de maig i
concretament en el Diari de Mallorca, esmentava fins i tot el
nom d’un cap de servei, concretament el cap de servei
d’alumnat i participació, en el qual esmentava com a possible
sospitós d’haver falsificat la seva firma. Aquí tenc una
declaració jurada d’aquest funcionari, a la qual davant notari
diu exactament: que l’acta de la mesa de contractació que va
tenir lloc dia 27 de juliol de 2000 a les 11 hores, en relació a
l’adjudicació, totes i cadascuna de les firmes que consten en els
cinc fulls de l’esmentada acta són fetes per mi. El Sr. Jaén
continua insultant els funcionaris de la Conselleria d’Educació.

Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.8) Pregunta RGE núm. 2161/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a procediment de l'adjudicació del menjador escolar de
Sineu a ACO, CB.

Passam a la vuitena pregunta la 2161, relativa a procediment
d’adjudicació del menjador escolar de Sineu a ACO, Comunitat
de Béns, que formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén i Palacios
del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Hemos visto como en un
procedimiento negociado sin publicidad, se entera el que no
está convocado (...) de la publicidad. Hemos visto como la
documentación, como después veremos más adelante, porque
sabremos toda la verdad, se presentó fuera de plazo. Hemos
visto como se le adjudican dos comedores escolares y ahora un
tercero por un procedimiento, no ya negociado sin publicidad,
es decir sin negociación, sin publicidad y directamente a dedo.

Me quiere usted explicar, Sr. Conseller, ¿por qué se le
adjudica a esta empresa un tercer comedor escolar al esposo de
su directora general? Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Jaén,
en realitat vostè dóna per suposat que hi ha hagut procediment
d’adjudicació del menjador escolar de Sineu i no hi ha hagut
cap tipus d’adjudicació, perquè aquest menjador aquest curs ha
nascut per iniciativa del colAlegi i l’ajuntament, està ubicat a un
espai fora de l’escola que ha condicionat l’ajuntament,
concretament l’hospici. Va ser la comissió de menjador escolar,
inclosa dins el consell escolar del centre, quan durant l’estiu es
varen trobar sense menjador i pel seu propi compte varen tenir
la iniciativa i varen decidir la contractació del servei de forma
provisional per a aquest curs amb el restaurant en qüestió. La
raó és que s’havien quedat sense el restaurant que abans
prestava el servei i que era el Restaurant Xiroi de Sineu. 

I li diré que quan aquest colAlegi veu el seu nom a la premsa,
l’escrit certificar pel Sr. Josep Sabater Vanrell, director del
ColAlegi Públic Sa Quintana de Sineu i que diu: “durant l’estiu
la comissió del menjador escolar va fer gestions amb
l’Ajuntament de Sineu i el tinent de batle ens va prometre un
local on poder oferir el servei de menjador. A principi del curs
01-02 l’Ajuntament facilità un menjador a l’hospici, la comissió
del menjador escolar de Sa Quintana va fer gestions amb unes
quantes empreses dedicades a servir menjadors escolars i
considerà que la que oferia les millors condicions econòmiques
i de servei era l’empresa ACO, per la qual cosa va ser
l’adjudicatària provisional per a aquest curs del servei de
menjador escolar de Sa Quintana”. 
Una vegada fet això, simplement ho comunicaren a la
Conselleria d’Educació i Cultura, perquè allò que era important
per al director, no per al PP, era que quan comencés el curs hi
hagués menjador escolar que servís el menjar cada dia als
alumnes del ColAlegi Públic Sa Quintana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, usted y mi compañera,
la Sra. Salom, han hablado ya de casualidad, son muchas
casualidades que convierten esto en una causalidad, de una
empresa que no tenía ningún comedor hace un año y ya tenga
tres, bueno es un crecimiento importante.

Yo Sr. Conseller, a usted le tengo por una persona
inteligente, pero en este tema está demostrando todo lo
contrario. Usted aquí, o ha participado en esta adjudicación
que será completamente irregular, con toda certeza y seguridad,

que incluso se pueda prestar el servicio de comedor antes de
que se le adjudicara y que hay muchas irregularidades. Usted
Sr. Conseller, no quiere tirar de la manta y si no tira de la manta,
usted es cómplice de esta adjudicación.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Vostè Sr. Jaén, és còmplice de difamar
a funcionaris i a mi mateix en totes les seves intervencions
respecte aquest tema. Aquí hi ha tres escrits dels tres consells
escolars dels centres, en els quals la postura del Partit Popular,
evidentment no rep el més mínim suport, són tres colAlegis amb
els seus tres consells escolars signats per unanimitat absoluta,
evidentment dins la seva visió totalitària de la societat aquest
conseller també controla tots els membres dels consells
escolars d’aquests tres colAlegis. I la casualitat és molt simple,
resulta que aquests tres colAlegis són de tres municipis que
tenen allà enmig aquest restaurant i aleshores aquest factor
d’accidentalitat hauria de ser tengut en compte.

Respecte a possibles participacions meves, si vostè
s’atreveix a dir això en públic, ho dugui allà on ho ha de dur Sr.
Jaén i deixi de fer verborrea política com està fent amb el tema
dels menjadors escolars...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Remor de veus)

Sr. Conseller, guardi silenci per favor. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2015/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Sofia Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conclusions de la reunió de directors generals
d'Interior.

Passam a la pregunta 2015, relativa a conclusions de la
reunió de directors generals d’Interior, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Sofia Hernanz i Costa del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. El pasado mes de mayo tuvo lugar
en Ibiza y Formentera la reunión anual de los directores
generales de Interior de todo el Estado español, que se celebra
conjuntamente con la Dirección General de Protección Civil del
Gobierno central. Fruto de estas jornadas en las que se
abordaron diversos temas de riesgos, parece ser según
pudimos leer en la prensa que salió una propuesta de aquí, de
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la comunidad autónoma, para una redacción de una ley de
catástrofes. 

Queríamos saber la valoración que hace el Govern,
concretamente el conseller de Interior de estas conclusiones de
la reunión de directores generales de Interior, en relación con
la seguridad y especialmente en relación con las catástrofes y
con esta propuesta de ley de catástrofes.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc dir que la valoració que fa el Govern és positiva, per
varies raons. Primera perquè es realitzés a les Illes Balears
aquesta trobada de directors generals de tot l’Estat, juntament
amb el Ministeri d’Interior, a través de la seva Direcció General
de Protecció Civil. Però voldria destacar tres qüestions que
varen ser proposades per part del Govern de les Illes Balears i
que varen tenir molt bon ressò i voldria destacar una proposta
que va ser criticada des d’aquí i des de les files del Partit
Popular, quan el Govern va instar sobre la necessitat d’haver-hi
una llei de catàstrofes, que regulés esdeveniments com els
passats temporals, o els diferents succeïts que passen en tot
una any a les diferents comunitats autònomes. 

En aquest moment es depèn de la discrecionalitat per part
de l’Estat, sense entrar en valoracions sobre si les xifres són o
no són correctes, el Ministeri d’Interior del Govern de l’Estat va
tenir molta més agilitat política que el Partit Popular de les Illes
Balears, ho va recollir i es va comprometre a presentar en el
transcurs d’aquest any una llei de catàstrofes a les diferents
comunitats autònomes i després dur-la al Congrés i al Senat.
Per tant, esperam que aquesta llei es pugui tramitar, recollir
d’una forma clara aquesta iniciativa que el Govern ja va
expressar aquí i que va du en aquestes jornades i crec que el
Parlament és una cambra de discussió i debat i moltes vegades
per tal de dur la contra al Govern, l’oposició arriba a absurds
com el que va fer en aquella ocasió, rebutjant i criticant les
meves declaracions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Hernanz? No
vol intervenir.

I.2) Pregunta RGE núm. 2156/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conclusions de la comissió mixta que estudia la
situació sanitària a Formentera.

Passam a la següent pregunta la 2156, relativa a conclusions
de la comissió mixta que estudia la situació sanitària de

Formentera i que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Neus Marí
i Marí del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que ens ha estranyat que
no s’hagi ajornat aquesta pregunta perquè justament la
consellera de Salut, a qui suposadament anava dirigida, no és
present a la cambra, però sembla ser que em contestarà el
conseller de Presidència.

Bé aquesta pregunta l’hem formulada perquè durant l’any
99 i el 2000, varen ser continues les propostes dels diferents
grups polítics en aquesta cambra en relació a l’atenció sanitària
de Formentera i varen ser totes elles acceptades per unanimitat,
varen ser en un cas propostes de resolució en el debat de
l’estat de l’autonomia, en altres ocasions proposicions no de
llei. En definitiva s’instava a crear una comissió mixta entre les
diferents institucions que tenien competències en matèria de
sanitat i l’Ajuntament de Formentera i en definitiva s’havien de
treure unes conclusions i que a hores d’ara encara no en sabem
res per part del Grup del Partit Popular en aquest Parlament. Ens
estranya que no hi hagi hagut, per part d’algun conseller del
Govern, una compareixença, o ni tan sols s’hagi donat entrada
de les conclusions en aquest Parlament. 

I és per tot això que feim aquesta pregunta, quan té previst
el Govern de les Illes Balears presentar davant el Parlament les
conclusions de la comissió mixta que estudia la situació
sanitària de Formentera?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Conseller de Presidència té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, com vostè molt bé ha dit, la creació d’aquesta
comissió neix de les resolucions d’un debat de la comunitat
autònoma i la comissió, formada pel Govern, l’Ajuntament de
Formentera i el ministeri, la seva finalitat era estudiar la situació
sociosanitària de Formentera i cercar les solucions més adients
per dotar aquesta illa d’unes instal Alacions sanitàries
adequades. Hem de dir que les reunions es varen celebrar
durant tot l’any 2000 i el 2001 i algunes de les conclusions que
es va arribar en aquestes comissions ja estan en marxa.

Primer de tot s’ha de dir que una de les voluntats d’aquesta
comissió era la creació d’una helisuperfície, és a dir, una
esplanada per aparcar d’helicòpter en el port de Sa Savina, tema
ja resolt. Igualment una de les solucions que es va plantejar era
la necessitat d’adquirir uns solars per a la construcció del nou
centre hospitalari, dir que en aquests moments ja estan
escripturats a nom del consorci Formentera desenvolupament
i en poc temps el projecte del nou centre estarà presentat i puc
avançar que té un pressupost de més de 5 milions d’euros.
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Per tant, no només hem presentat les conclusions, sinó que
moltes de les conclusions ja tenen una solució. Per acabar dir-li
que no tenim cap problema, perquè nosaltres el que volíem era
donar solucions, no només el tema de presentar les conclusions
davant la cambra, però estam disposats a enviar-les, perquè allò
que estam fent en aquest moment és dur a terme els acords
prevists.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Marí té la
paraula. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé esperàvem en una ocasió com
aquella, on hi havia hagut un gran consens entre tots els grups
polítics, per treure unes conclusions en benefici del poble de
Formentera i teníem coneixement del mateix tarannà que havia
existit en la comissió mixta, ens estranyava que no s’arribessin
a treure aquestes conclusions, ni a presentar-les davant el
Parlament.

Sembla que he entès de les seves paraules, que en un
moment o l’altre arribaran a aquest grup parlamentari o donaran
entrada en aquest Parlament de les conclusions, varies de les
coses que ens ha dit aquí ja sabíem que estaven fetes i que
estaven en marxa, però en definitiva la més important és saber
les condicions que ha de reunir el futur centre de salut o el
futur centre hospitalari de Formentera, pensam que aquesta és
una de les parts més importants d’allò que s’havia de tractar en
aquesta comissió mixta, tenim coneixement que els participants
dins la comissió de l’Insalud, sobretot en la part tècnica, havien
fet...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. El seu temps està esgotat. Sr.
Conseller de Presidència té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President i molt breument. Sra. Diputada, dir-li
que per ventura el nostre error va ser anar més a aportar
solucions que fer documents i escrits i enviar-los a la cambra,
per això li he dit que estàvem disposats a enviar-li aquest
document. Jo crec que s’ha avançat molt durant aquests dos
anys, dir-li que el projecte que s’està fent a l’instalAlació del
centre hospitalari s’està fent en base a allò que s’havia
plantejat per part de la comissió i com que no tenim altra
voluntat que donar resposta a tota aquesta problemàtica, ja li
dic que en pocs dies aquest document pot entrar en aquesta
cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller per la seva intervenció.

I.3) Pregunta RGE núm. 2026/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració del Pla territorial de Mallorca per part de la
Conselleria de Medi Ambient.

Passam a la pregunta 2026, relativa a valoració del Pla
territorial de Mallorca per part de la consellera de Medi
Ambient, que formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló
del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Després
de l’intent fracassat de dimarts passat allà on volíem saber què
en pensava el Molt Honorable President de la comunitat
autònoma del Pla territorial de Mallorca, avui ho demanam a
una persona que sempre se’n preocupa molt per les coses que
passen fora d’aquesta terra, per exemple el transvasament de
l’aigua de l’Ebre cap el Llevant. I ja que se’n preocupa tant
d’allò que passa fora d’aquí, li demanaríem per favor, quina
valoració fa del Pla territorial de Mallorca que s’ha presentat en
el Consell Insular de Mallorca, perquè es pugui preocupar un
poquet d’allò que passa aquí.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir-li en
primer lloc que el Pla territorial de Mallorca no el conec massa
profundament perquè no m’han fet arribar aquest important
document. En segon lloc dir-li que això és un tema, com vostè
sap, que s’ha de debatre en el Consell de Mallorca. En tercer
lloc, dir-li que això és una proposta que es va plantejar, ho
conec a través dels mitjans de comunicació, és una proposta
tècnica i per tant, ara esdevé la part política de discussió entre
tots els partits que conformen la majoria de progrés en el
Consell Insular de Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. A ca magre tot són puces, i aquest
pla territorial ha nascut magre i morirà de puces. Ningú no vol
saber res del Pla territorial. Sra. Consellera, el Pla territorial per
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exemple no du el transvasament que vostè farà amb nocturnitat
i traïdoria de sa Marineta a Alcúdia, de sa Marineta a ses
Ufanes.

Sra. Rosselló, aquest pla, el seu partit, Els Verds, ha dit
clarament que ha nascut mort, que no se’n farà l’aprovació i
que no és coherent amb totes les moratòries que vostès han
predicat al llarg de totes les illes, que feien moratòries per
protegir i resulta que el pla no en du cap, i seria bo que la
consellera verda digués aquí què en pensa, d’aquest pla, que
no actuàs d’una forma com actua, per exemple, en tot el tema de
pous, que ha prohibit a la gent, a través d’una instrucció
interna de forma ilAlegal, poder fer més pous. És a dir, vostè
hauria de dir aquí què pensa d’aquest pla, si això és el pla que
Els Verds voldrien o no. Ja se’n pot riure, fa tres anys que se’n
riu de nosaltres, tres anys. Sigui valenta com els seus
companys, els seus companys del consell, d’Els Verds, i digui
per favor què pensa d’aquest pla, si és el pla que vostè
aprovaria o si no és el pla que vostè aprovaria. Digui-ho.

La setmana passada el president Antich es va amagar i va
fer que contestàs el conseller d’Obres Públiques. Avui vostè en
la primera intervenció s’ha tornat a amagar. Pareix que el pacte
té por, pareix que el pacte està acomplexat, pareix que el pacte
no vol donar respostes a allò a què es va comprometre.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el seu èmfasi a què
sempre ens té ja acostumats ja en aquesta cambra, jo li
contestaré de la manera més tranquilAla possible per dir-li que
vostè es confon, es confon, Sr. Font; vostè i el Partit Popular
confonen el que és un govern amb el que són els partits que
donen suport a un altre govern que és el Consell Insular de
Mallorca. Evidentment, com vostè sap perfectament, Els Verds
de Mallorca tenen un plantejament molt clar respecte al Pla
territorial insular de l’illa de Mallorca i en aquest sentit vostè el
coneix perfectament perquè hi ha un conseller, en aquest cas,
-que vostè sap perfectament qui és- que ha defensat i
continuarà defensant un projecte de pla territorial tal com s’ha
dit.

Però jo com a govern li he de contestar des del que pertoca
i dir-li molt clarament, Sr. Jaume Font, que qui té atribuïdes les
competències respecte als plans territorials insulars són els
consells insulars i, en aquest cas, vostè el que passa és que ho
confon tot i ho remena tot, com sempre fa el Partit Popular.
Vostè demana responsabilitat. Jo deman responsabilitat
precisament al Grup Parlamentari Popular, que sàpiga què s’ha
de demanar a un govern, què s’ha de demanar a un partit i on
s’ha de fer la feina per dur endavant.

Dir-li que aquest pla territorial està en discussió i allà
evidentment serà on el partit al qual jo puc representar, que són
Els Verds, dirà la seva. És allà, on s’ha de dir, no en aquesta
tribuna. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.4) Pregunta RGE núm. 2157/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a afirmacions recoll ides en un document polític del
PSIB.

Passam a la pregunta següent, que és la 2157, relativa a
afirmacions recollides en un document polític del Partit
Socialista de les Illes Balears, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
recentment hem conegut a través dels mitjans de comunicació
un document intern del Partit Socialista de les Illes Balears, on
es recullen afirmacions certament interessants en relació al fet
que la insuficiència dels contactes polítiques entre les distintes
forces del pacte ha derivat en un tancament progressiu dins les
pròpies àrees de gestió, i s’arriba fins i tot a proclamar
obertament la seva prioritat en relació als recursos enfront
d’àrees gestionades per altres forces polítiques.

Jo crec que aquest document intern reafirma un poquet la
nostra creença des del principi d’aquesta legislatura en el fet
que, efectivament, la cultura del pacte és legítima, ningú no la
pot discutir, però sempre que hi hagi un substrat comú, un
projecte coherent que uneixi les distintes forces polítiques i no,
com és el cas actual, un únic projecte que és el d’anar en contra
del Partit Popular però sense que hi hagi res més que ajunti els
partits polítics integrants del pacte.

Jo crec que estam en una situació evident de tants de caps,
tants de barrets, en una situació evident de bregues internes,
de compartiments estancs que en res no beneficia els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, i el pitjor és que això avui ja ho
reconeix, com els llegia, un document intern del mateix Partit
Socialista. Voldríem conèixer si el president d’aquesta
comunitat autònoma comparteix les afirmacions d’aquest
document o si, al contrari, està instalAlat en una talaia distinta
de la realitat i continua pensant que el seu govern és tot u, que
el seu govern constitueix un projecte conjunt i coherent per a
aquests ciutadans.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. President del Govern, té la
paraula. 
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. He de dir que
avui és un bon dia per parlar de documents interns. Li he de dir
que li agraesc el seu interès pel document del Partit Socialista.
He de dir que el document que vostè cita és un document de
debat i que sense cap dubte ni un en el seu moment hi haurà el
debat pertinent i, per tant, quan ja sigui definitiu, jo no tendré
cap tipus de problema per enviar-li.

Quant al Govern, jo ja ho he manifestat en moltes ocasions,
jo crec que el Govern és un govern fort, és un govern que està
avançant com mai no s’havia avançat en aquesta comunitat
autònoma, i que totes les forces progressistes que li donen
suport han demostrat una capacitat molt important de diàleg i,
per tant, de pacte. Aquesta és la meva opinió. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Flaquer, té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo no sé
si és un bon dia per a documents interns, però avui mateix a la
portada d’un important diari tenim aquest titular: “ Los
desacuerdos en el pacte de progrés impedirán la aprobación
antes de las elecciones de sus leyes de protección del medio
ambiente”, i això no ho diu aquest diputat, això ho confirma
aquest mitjà de comunicació a través d’unes declaracions que
ahir, pel que sembla, va fer la presidenta del Consell Insular de
Mallorca, que forma part del pacte que en aquests moments ha
duit al seu govern, Sr. Antich.

Jo crec que és evident, és absolutament evident el fet i la
realitat d’aquest document i la veracitat d’aquest document
perquè, entre altres coses, què podem esperar de vostè, Sr.
President?, un president que parlant amb un periodista i dinant
amb ell... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer; el seu temps està exhaurit. Sr.
President del Govern, té la paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo ja li he explicat el que respecta
a aquest document. Ara el temps no li ha bastat per començar
amb la tanda d’insults a què vostè ja ens té acostumats. Jo
l’únic que li puc dir és que en tots aquests temes hem avançat
molt, hem avançat molt perquè efectivament aquest document
l’hem repartit i per tant el tenen per mitjans legals, no com altres
que vostè ja sap com els arribaven. 

Moltes gràcies. 

(Petit aldarull)

I.9) Pregunta RGE núm. 2152/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Reial Decret 5/2002.

Passam a la següent pregunta, que és la 2152, relativa a
Reial Decret 5/2002, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluc Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
ens interessa poder dur a debat en aquesta cambra tot el tema
de la reforma laboral que ha emprès el Consell de Ministres. La
setmana passada vàrem tenir oportunitat aquí de fer un debat
entre els grups parlamentaris però no vàrem tenir l’oportunitat
de saber l’opinió del Govern de les Illes Balears, cosa que jo
crec important per posar els punts damunt les i sobre aquesta
temàtica que està cada dia als mitjans de comunicació. 

Per tant avui plantejam tres preguntes al Govern de les Illes
Balears, concretament al conseller de Treball, perquè ens pugui
explicar la posició del Govern i la informació que té el Govern
sobre la reforma laboral que ha emprès el Govern del Sr. Aznar,
i la primera pregunta que faig és com valora el conseller de
Treball el Reial Decret Llei 5/2002, de mesures urgents per a la
reforma del sistema de protecció i millora de l’ocupació, aprovat
el 24 de maig pel Consell de Ministres, aquesta aprovació sí que
amb nocturnitat i traïdoria.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Conseller de Treball, té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo pens que aquesta és
una reforma laboral intrínsecament perversa, en la forma i en el
fons. En la forma pel decret llei, per la forma utilitzada, que no
està avalada per cap criteri d’urgència; en el fons perquè la
reforma l’únic que pretén és abaratir els costos que per a l’Estat
representen els desocupats, les prestacions per desocupació,
i colAlateralment facilitar l’acomiadament, i això a un país que ha
passat d’una cobertura de prestacions per desocupació del
58% l’any 94 al 49% l’any 91, i en un context de superàvit de
l’INEM que arriba pràcticament als 2 bilions de pessetes.

Tres qüestions molt concretes per les quals es manifesta
aquesta perversió de la reforma. Els salaris de tramitació. La
supressió dels salaris de tramitació significa una transferència
de renda neta dels treballadors als empresaris
d’aproximadament 6 milions d’euros, 1.000 milions de pessetes,
a Balears, on hi va haver 6.443 acomiadaments que varen donar
peu a salaris de tramitació. Això és una qüestió que afecta molt
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fonamentalment a fixos discontinus eventuals, com explicaré a
una pregunta següent, i en definitiva aquesta qüestió incentiva
que els empresaris juguin sistemàticament a l’acomiadament
procedent perquè, si al final els tribunals el determinen
improcedent, no hi haurà cap tipus de cost per a l’empresari.

En segon lloc hi ha el tema de l’ocupació adequada, que diu
la llei, que és extraordinàriament dura. Hi ha el tema dels 30
quilòmetres, però hi ha el tema també que la colAlocació serà
“adecuada con independencia de la duración del trabajo,
indefinida o temporal, o de la jornada de trabajo a tiempo
completo o parcial”, i ha d’implicar un salari equivalent a
l’aplicable al lloc de feina “con independencia de la cuantía de
la prestación a que tenga derecho el trabajador”. En
definitiva, els treballadors que cobrin una prestació per
desocupació han d’acceptar pràcticament qualsevol tipus de
treball.

I en tercer lloc, i per últim, això subordina les polítiques
actives de recerca d’ocupació a un criteri de “li toca o no li toca
prestació”. Això determina d’una manera... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball, el seu temps està
exhaurit. Sra. Armengol..., no vol intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 2153/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conseqüències del Reial  Decret 5/2002,
fixos-discontinus.

Passam a la pregunta següent, que és la 2153, relativa a
conseqüències del Reial Decret 5/2002, fixos discontinus, que
formula l’Hble. Diputada Sra. Francesca Lluc Armengol i
Socials, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. La següent pregunta que feim al
conseller de Treball és sobre la figura dels fixos discontinus i
com queda afectada amb la reforma que ha posat en marxa el
Govern del Sr. Aznar.

Davant les terribles contradiccions per part del Ministeri de
Treball i augurades pel Partit Popular d’aquí, de les Illes
Balears, ens agradaria saber quina informació i com valora com
afecta aquesta reforma als fixos discontinus, figura que és de
gran importància aquí, a les Illes Balears, sobretot perquè quedi
clara la postura i la informació que té el Govern, tot i que avui,
mirant la Cambra i mirant l’interès que tenen els parlamentaris
del Grup Popular sobre la figura dels fixos discontinus, entenc
la barbaritat que acaba de fer el Sr. Aznar amb la figura,
precisament, dels fixos discontinus. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Conseller de Treball, té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Procuraré ser més ràpid en aquesta
segona pregunta. Miri, amb rapidesa i concreció: Persones que
deixaran de percebre prestació per desocupació i la percebien
abans, els contractes de fixos discontinus posteriors al 2001 de
cridada certa; aquests cobraven i no cobraran. Segona, els
contractes de fixos discontinus de qualsevol data a temps
parcial, cobraven i no cobraran. N’hi ha aquí a Balears a
l’aeroport, al transport, a neteja i en poca mesura també a
hoteleria i comerç. 

Sobre els contractes de fixos discontinus anteriors al març
del 2001, aquí hi ha una nebulosa, perquè la distinció entre
cridada certa i incerta, com molt bé explica avui en un article en
el Diari de Mallorca la Sra. Remedios Roqueta, catedràtica de
dret laboral, “la certeza o no de las fechas en que se repiten los
trabajos no son siempre claros en la práctica”. Tota la resta
està en una nebulosa perquè no es vol introduir una cautelar,
que seria molt aclaridora, que sí es fica en el tema del sector
agrari que diu: “Manteniéndose la regulación actualmente
vigente para los que ya son perceptores”. Si està tan clar que
l’han de cobrar, fiquen aquesta frase. 

I després hi ha tres perjudicis colAlaterals. Primer, el tema de
la línia que es du a nivell de conveni d’empresa de fixar la
cridada dels fixos discontinus; això ara es converteix no en un
avantatge per al treballadors sinó en una arma en contra d’ells
perquè els llevarà la prestació per desocupació. Segon, el salari
de tramitació és particularment letal a contractes eventuals i
fixos discontinus, perquè molts de fixos discontinus
acomiadats podien, amb el salari de tramitació, arribar a la
cotització mínima per tenir una prestació per desocupació; això
es lleva a aquest colAlectiu. I tercer, perquè els fixos discontinus
en temporada baixa estan també dins l’àmbit d’aquesta
ocupació adequada tan ampla que fixa el decret llei.

Per tant ells, que en definitiva es consideren treballadors
fixos i que les estadístiques consideren treballadors fixos, es
poden trobar que en temporada baixa se’ls pot derivar a una
feina de temps parcial, sigui quina sigui la jornada, a un poble
de 30 quilòmetres de ràdio i sigui quin sigui el salari a percebre.
Això són coses absolutament negatives per als fixos
discontinus i per tant, malgrat que l’amplitud de la catàstrofe
estigui encara per determinar, i probablement es determinarà
pels... 

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Conseller; el seu temps està exhauri t ,  a
pesar dels seus esforços per la concreció.

I.11) Pregunta RGE núm. 2154/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conseqüències del Reial Decret 5/2002
a les Illes Balears.

Passam a la pregunta 2154, relativa a conseqüències del
Reial Decret 5/2002 a les Illes Balears, que formula l’Hble.
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Diputada Sra. Francesca Lluc Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. He fet bé de presentar tres preguntes
perquè així el conseller tendrà temps d’explicar-nos la seva
valoració de la reforma laboral que ha emprès el Govern del Sr.
Aznar. 

Ens preocupa molt des del Grup Parlamentari Socialista
aquesta reforma i com pot afectar les Illes Balears. Ens explicava
bé el conseller que l’intent de tapar la gran preocupació dels
fixos discontinus de les Illes Balears per part del Partit Popular
no ha funcionat perquè el reial decret és com és, i per desgràcia
sí afecta els fixos discontinus, però a més la reforma laboral
afecta molts més colAlectius, i des del nostre grup pensam que
quan el treballador i l’aturat perden poder adquisitiu,
evidentment se’n ressent tota l’economia de les Illes Balears. La
llàstima és sempre que el Partit Popular de les Illes Balears se
situï en contra de la defensa dels ciutadans i a favor d’una
política totalment partidista en defensa del Govern del Sr.
Aznar. Fins i tot s’ha acusat el pacte de progrés de fer política
bastarda en la defensa dels drets dels treballadors i dels drets
dels aturats de les Illes Balears. 

Per tant, m’agradaria que valoràs, Sr. Conseller, com afecta
aquesta reforma en els termes més amplis les Illes Balears i, per
tant, com repercuteix tota l’economia dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Conseller de Treball, té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, la frase que no he
pogut acabar i que arrodonia la meva intervenció anterior és
que la magnitud del perjudici està encara per determinar, però
el que està clar és que, d’aquesta reforma laboral, no es desprèn
res de positiu, ni per als treballadors en general, ni per als fixos
discontinus en particular, ni per a la comunitat autònoma de les
Illes Balears. 

Abans he parlat d’una transferència neta de renda dels
treballadors als empresaris; també hi ha una transferència neta
de renda des de les Illes Balears cap a l’Estat, que seran tots
aquests milers de milions de pessetes, encara per quantificar,
que s’estalviarà l’Estat en forma de prestacions per
desocupació. Què poden ser?, 10.000 milions de pessetes?; és
difícil de calcular, però la situació en definitiva és menor
transferència de renda cap a les Illes Balears, això vol dir menor
consum intern, això vol dir perjudici sobretot per al sector del
petit comerç, però sobretot, donat que això s’aplica a capes
molt determinades de la societat que no són precisament les

més benestants, significa que aquí a les Illes Balears hi haurà
menys doblers circulant, menys consum intern, hi haurà més
pobres i més gent en situació d’exclusió social. Perquè aquí,
quan parlam de milers de persones que quedaran sense un
salari de tramitació que els permetrà una prestació per
desocupació, o que deixaran de tenir una prestació per
desocupació, bé, ho podem dir amb grans xifres i pareix que no
passa quasi res, però això és una tragèdia per a totes i
cadascuna d’aquestes famílies a les quals passarà aquesta
qüestió, i no n’hi ha ni una que en surti beneficiada.

El saldo d’això és absolutament negatiu. Hagués estat molt
millor que el Govern de l’Estat s’hagués assegut a negociar
l’article 32 del règim especial de les Illes Balears, hagués regulat
la figura dels fixos discontinus d’una manera adequada, com
diu aquella llei tan fraudulenta en el seu contingut, i en
definitiva que s’hagués assegut amb les comunitats autònomes
i amb els agents socials per negociar de veres una reforma
laboral adequada a les necessitats del mercat de l’Estat
espanyol i, evidentment, de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sra. Armengol, no
vol intervenir?

I.12) Pregunta RGE núm. 2155/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a excursions turístiques comercials
ilAlegals.

Idò passam a la següent pregunta, que és la 2155, relativa a
excursions turístiques comercials ilAlegals, 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 diputades, senyors
diputats, aquesta diputada demana al Govern per les actuacions
que ha duit a terme per tal d’evitar les activitats dels
denominats “manteros”. Vaixelles, jocs de coberts, mantes,
rellotges, perles, confecció en pell..., han estat els productes
que s’ha ofert, normalment a preus molt elevats, en aquestes
excursions turístiques comercials ilAlegals.

Per tant és per això que deman al Govern per aquestes
actuacions, tant en sancions com també és important la tasca
de coordinació dels diferents departaments del Govern, les
diferents àrees, les diferents conselleries, com també en matèria
de prevenció per tal d’evitar aquestes actuacions.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. 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):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Diputada, des de finals del 99 es va crear una comissió en
la qual participen la directora general de Comerç, el director
general de Consum, el de Transports, i la directora general
d’Ordenació Turística, més els caps de servei d’Inspecció dels
distints departaments, amb la intenció de coordinar i unificar
esforços contra les activitats ilAlegals conegudes popularment
com “manteros”.

Les darreres dades que tenc fan referència a l’any 2001.
Turisme va obrir 28 expedients a agències de viatges, que són
28 però que poden ser per bastants més actuacions il Alegals,
però són 28 agències sancionades per un valor de 8.500.000
pessetes. En transport s’han efectuat 96 controls amb la
immobilització de 17 vehicles, és a dir, quan ja els turistes
havien pujat a l’autocar; aquesta és la mesura més potent de
caràcter dissuasiu; calculam que més de 1.500 turistes varen
haver de desistir de l’excursió i, a part, unes sancions
econòmiques també avaluades en 2.800.000 pessetes. Consum
ha tengut 30 reclamacions i el que fa darrerament és analitzar
p roductes i demanar l’analítica a l’Institut Nacional de Consum.

A part d’això hem realitzat dues campanyes informatives. La
darrera, que encara està vigent, és la distribució d’aquest cartell
a totes les oficines turístiques, comerços i establiments de
zones turístiques on es vol prevenir els turistes del fet que hi
ha determinades activitats que poden ser ilAlegals o un frau,
com la venda de flors als carrers, els jocs d’endevinar en el
carrer, que afirmam que són una estafa, la venda de tiquets i
especialment aquestes excursions aparentment tan barates però
que acaben en aquesta situació.

I, finalment, ara fa dos Consells de Govern vàrem aprovar la
creació d’una comissió interdepartamental per formalitzar més
aquesta coordinació i amb la finalitat d’estudiar modificacions
normatives per donar més instruments als inspectors i
augmentar la capacitat sancionadora.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.13) Pregunta RGE núm. 2151/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a incorporació de la programació de llicències continguda al
projecte de llei de contenció del creixement.

Passam a la pregunta següent i darrera, que és la 2151,
relativa a incorporació de la programació de llicències
continguda al Projecte de llei de contenció del creixement, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Moltes gràcies, Sr. President. És una pregunta adreçada al
president del Govern, i reflecteix l’interès d’Els Verds i molts de
sectors ciutadans per la falta de canvis territorials. Eclipsada la
Llei de reforma de les DOT, eclipsada la Llei del sòl, que pareix
que no sortirà, la Llei de quotes de llicències adquireix una gran
importància, i hores d’ara hi ha dues grans preguntes; una, si
n’hi haurà, i quan podrà ser aprovada pel Consell de Govern,
per un costat, i per l’altra si mantendrà els ritmes de creixement
que s’estan donant els darrers temps a les Illes Balears.

Avui mateix el director general d’Ordenació del Territori, el
Sr. Cabellos, ens diu que els darrers 10 anys les Balears han
crescut un 1,7% anual. Aquesta llei, si es fa, pensa estar per
davall d’aquest creixement o no? O fins i tot ens diu el Sr.
Cabellos que els darrers 5 anys, 3 dels quals nostres,
progressistes, s’ha crescut a un ritme del 2,5%. Quina és la
previsió d’incorporació en aquesta llei d’aquests percentatges?

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. President del Govern, té la
paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Sí, efectivament,
com molt bé sap feim feina en la regulació del creixement i, per
tant, en crear una llei en aquest sentit. La nostra idea és que es
pugui aprovar el més ràpidament possible: si és possible en
aquest Consell de Govern no esperarem a un altre, sense
perjudici que s’hagin de seguir els tràmits que s’hagin d’haver
de seguir.

Efectivament, la contenció del creixement que precisament
es vol dur a terme és perquè no passi el que realment ens ha
passat fins ara i, per tant, això serà el contingut d’aquesta llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Buades, té la
paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Agraesc la resposta en
persona del Sr. President, com s’havia formulat per part del
nostre partit. Dit això ens alegram que aquest proper Consell de
Govern pugui aprovar això; he volgut entendre que el projecte
de llei serà aprovat en aquest Consell de Govern sense
perjudici, com ha dit el president, que hi pugui haver altres
tràmits a fer al marge del Parlament. Però, en canvi, no he sentit
la resposta del president en matèria de si li pareix bé que es
mantengui una quota de llicències per a l’any 2002 superior a
aquest 1,7% o inferior a aquest 1,7% que s’ha fet els darrers 10
anys, o al 2,5% dels darrers 5 anys.
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Creu el Sr. President del Govern que la primera quota de
llicències ja per a enguany ha d’estar per davall d’aquest 1,7%
o no? Aquesta és la pregunta que ens quedaria pendent per
sentir la resposta. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. President del Govern, té la
paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Buades. Miri, jo li he dit
que estam fent feina per poder-lo dur al primer Consell de
Govern; si és aquest pròxim serà aquest pròxim, i si no és
aquest pròxim no ho serà, però sí que feim feina amb la idea que
es pugui aprovar el més ràpidament possible, i això serà atenent
-i ho deia així- els tràmits que s’hagin d’haver de passar. De fet
en aquest moment ja hi ha un acord important, o molt avançat,
per part de totes les distintes forces polítiques. 

La idea, precisament, és que a través d’aquesta llei, i això és
la meva resposta a allò que vostè em demanava, a través
d’aquesta llei precisament evitar que ens passi el que ens ha
passat durant aquests darrers anys, que precisament hi ha
hagut uns creixements desproporcionats. Quant a les xifres
exactes de creixement no eren objecte de la pregunta i jo no les
sé de memòria, però sí que li puc assegurar que els creixements
que s’han establert són aquells als quals s’ha pogut arribar a
través del pacte i del consens de totes les distintes forces
polítiques, i amb aquesta feina estam.

He de dir que, a més, també feim feina perquè la Llei del sòl
i altres lleis d’importància tant a nivell d’ordenació del territori
urbanístic i mediambiental també puguin sortir, i han de sortir
igual que han sortides totes, amb la màxima capacitat de diàleg
i amb la màxima capacitat de consens.

Aquesta és la idea del president i crec que és l’essència
d’aquest pacte. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Amb la seva
intervenció queda tancat el torn de preguntes.

II. Moció RGE núm. 2084/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a acords referits a la situació
de l'empresa Perlas Majorica, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 1763/02.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la moció
2084, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
acords referits a la situació de l’empresa Perles Majorica,
derivada del debat de la interpelAlació 1763. Per defensar la
moció en nom del Grup Popular el diputat Sr. Pastor té la
paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
membres del Govern, m’agradaria, abans de començar aquesta
intervenció sobre la moció que presentam avui, recordar un poc
les conclusions de la interpelAlació que va tenir lloc ara ja fa 15
dies aquí, en aquesta sala de plens del Parlament, i sobretot
treure una miqueta les conclusions que han motivat aquesta
moció que duim aquí.

Jo crec que per part del que va ser la intervenció del Govern
la nostra conclusió, i la més preocupant, és que evidentment no
tenia una solució immediata, que no hi havia una solució al que
podia ser la gran aposta de govern que era la venda de
l’empresa, i arrel d’això jo crec que sorgien una sèrie
d’inconvenients que crec que tots, al llarg del debat, vàrem
estar-hi totalment d’acord. Jo crec que, en primer lloc, el temps
jugava en contra de tots; nosaltres vàrem anunciar que el temps
jugava en contra de l’empresa, que el temps jugava en contra
dels empleats i que el temps també jugava en contra del Govern.
Ja feia molts de mesos que la situació no es definia i que vèiem
que no hi havia una línia o una via de sortida d’una manera
immediata.

Un altre dels inconvenients que nosaltres vàrem veure era
la possibilitat de perdre el dret d’intervenció, recordant que la
massa social que està inscrita en aquesta comunitat només és
del 82%; per tant l’empresa té la possibilitat de presentar un
nou pla de viabilitat directament a Madrid. Crec que seria una
llàstima que nosaltres, com a membres d’aquest parlament i com
a ciutadans d’aquesta comunitat, no poguéssim intervenir de
manera directa i que haguessin de ser uns altres que donassin
les solucions a aquesta crisi de Majorica, i jo el que crec que va
quedar ben clar és que en aquests moments el futur dels
treballadors, en certa manera, és incert, per tant, crec que no
només incert, sinó que preocupant.

En el que fa referència a la meva intervenció, una
intervenció que en el principi crec que va ser crítica, com no
podia ser d’altra manera, perquè és la funció que en aquest cas
té l’oposició, que és de debatre i sobretot criticar si pensa que
no ho fa bé i controlar la gestió del Govern, però que al mateix
temps mostrava un diàleg o oferia un diàleg al Govern. I oferia
un diàleg al Govern sobretot a base d’un consens amb un tema
tan important com és la crisi de Majorica. I ho feia abans dels
insults que va rebre aquest diputat i el grup parlamentari, vàrem
ser tractats d’aus carronyaires i ho va fer després dels insults,
i avui ho torna a fer.

I jo crec que la tercera conclusió a la que hem arribat
aquests dies, després del debat, és la conclusió a què arriba la
massa social: consens social. La massa social, els treballadors,
els ciutadans, en aquest cas de Manacor, demanen que siguem
capaços els polítics d’aquest Parlament, en represent ació
parlamentària, que arribem a un acord en un tema tan important
com és el futur de 500 treballadors de Majorica. Passaré doncs
a explicar la moció.

La moció, si vostè se l’ha llegida, té quatre parts, una, que
és el primer punt, que és: “El Parlament insta el Govern de les
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Illes Balears a entregar l’auditoria que va encarregar per tal de
conèixer la situació de l’empresa”. A nosaltres ens agradaria
tenir aquesta auditoria, perquè de qualque manera nosaltres
podríem treure les nostres conclusions i crec que també
podríem colAlaborar amb aquest futur de l’empresa o amb
aquestes futures ajudes o amb aquestes futures solucions que
es donarien per part del Govern. Crec que és important que els
grups parlamentaris coneguin aquesta auditoria, és un
document que té el Govern, és un document que maneja el
Govern, per tant jo crec que tots els diputats que formen
aquesta Cambra, sempre que en facin l’ús correcte, tenen tot el
dret del món a tenir-la.

Hi hauria un segon punt que seria el de donar suport a un
pla de reflotament de l’empresa Perlas Majorica en què el seu
compromís ha de ser prèviament consensuat entre el propi
Govern, entre l’empresa Perlas Majorica i els representants
sindicals, nosaltres posam en un termini màxim de dos mesos.
Tal vegada vostès me diran que això és la intenció que tenen
des d’un principi, però jo crec que falta una part important,
nosaltres demanam al Govern que sigui el motor d’aquest
consens, que demà mateix es posi a fer feina en aquesta nova
línia, que no només doni la línia del que és la venda de
l’empresa, sinó que hi hagi un diàleg constant entre totes les
parts, perquè jo crec que pot afavorir sobretot els treballadors.

El punt tercer diu que el pla de reflotament de l’empresa ha
de tenir com a objectiu prioritari la conservació del màxim
nombre possible de llocs de feina. Evidentment, aquest pla de
viabilitat ha de tenir altres punts, però crec que s’hauria de
basar pràcticament en aquest objectiu prioritari.

El punt quatre diu que tot acord referent als anteriors
aspectes ha de ser sotmès al compromís ferma i efectiu que
Perlas Majorica mantengui la seva seu d’instalAlacions a
Manacor. I a més que les direccions de l’empresa ubicades fora
de Mallorca s’instalAlin a Manacor o a comarca. És evident que
la continuïtat de l’empresa crec que ha de passar per Manacor,
jo crec que això ningú no ho posa en dubte i a més crec que
aquest Govern hi està totalment d’acord.

Però hi ha un altre punt al qual també m’agradaria fer
referència, que és el punt número 5, que és que el Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a elaborar, juntament amb el
sector perler, un pla estratègic per al sector, a fi de dotar
mesures que assegurin la seva modernització i competitivitat.
Vostè, Sr. Conseller, va fer referència que era curiós que quan
un any on les vendes del sector perles havien augmentat ,
doncs s’anunciàs la crisi de Majorica; nosaltres en això no hi
podem estar d’acord i a més tenim la informació de primera ma,
que hi ha empreses manacorines del sector que també tenen
una sèrie de dificultats. Per tant, crec que seria important,
perquè crec que la crisi de Majorica arrossegaria tot el sector
perler, per tant que no només hi hagués ajudes, en el cas que
n’hi hagués d’haver, a Majorica, sinó que també n’hi hagués a
tot el sector. Per tant, amb un pla de suport, amb un pla
estratègic per tal de modernitzar les empreses, crec que seria
convenient i crec que seria necessari.

Nosaltres, Sr. Vicepresident, senyors membres del Govern,
li demanaríem que aquesta moció fos acceptada, que avui
demostràssim que els polítics amb uns temes que són
importants per als nostres ciutadans som capaços de posar-nos
d’acord -jo crec que els ciutadans ho agrairíem- i nosaltres li
demanaríem, sobretot per tenir aquest suport, una sèrie de
condicions: que aquest grup de parlamentaris de 28 diputats
sempre estàs informat. Pensam que el nostre consens, el nostre
diàleg ha de ser sempre tenint tota la informació possible, que
hi hagués diàleg, que hi hagués consens i participació; que
aquest grup de diputats que li ofereix avui el consens i que no
només li ofereix el consens i li demana que s’aprovi la moció,
sinó que li vàrem anunciar al President, que avui torna ser
absent en aquest debat tan important, que al mateix temps fos
una decisió de tots; li demanam que hi hagi consens i que sigui
una decisió de tots.

Nosaltres, Sr. Vicepresident, i vostè crec que a una part del
debat es va equivocar, quan va dir que aquest grup de diputats
volia treure beneficis del mal dels altres, demostram avui que
això no és cert. Nosaltres ens volem equivocar amb vostès,
sempre i quan vostès compleixin les condicions; nosaltres
volem que la solució que es doni, no sabem quina és, això
sortirà d’aquesta pla de viabilitat, sigui la solució, sobretot,
dels treballadors. I nosaltres avui, Sr. Vicepresident, li deim que
no cercam el fracàs d’aquest Govern en aquest tema, això és un
tema que està per damunt els interessos polítics. Sr.
Vicepresident, els èxits d’aquest Govern seran els èxits de tots
en aquest tema, però sobretot seran els èxits dels treballadors.

Però m’agradaria, abans d’acabar, que vostè i el Sr.
Conseller de Treball prenguessin mesures sobretot amb unes
declaracions que varen succeir l’endemà d’aquí, de Majorica,
per part dels membres del seu Govern. Crec que una institució
i sobretot els seus representants, com són els regidors de
Manacor varen ser faltats al respecte i crec que això vostès ho
haurien d’evitar i estic segur que no ho comparteixen. El
Director General de Treball, el Sr. Fernando Gabán, “cambió el
lugar de reunión previsto inicialmente en el Teatro Municipal
y se hizo en el IDI, va a ser en nuestra casa para que podamos
decidir quien entra -perdó- y quien no. No puedo consentir
que haya buitres aprovechándose de este tema. El tema de
Majorica participará hasta la procesión de Semana Santa.”
Jo crec, Sr. Vicepresident i Sr. Conseller de Treball, que vostès
haurien de prendre mesures amb aquestes declaracions, que
aquestes declaracions són totalment desafortunades i no
s’haurien de repetir. I això no ho diu aquest diputat, ho diuen
els regidors que hi varen participar, i no ho diuen els regidors
del Partit Popular; a mi aquestes declaracions i sobretot això
m’ho va dir un regidor del Partit Socialista Obrer Espanyol, que
es va sentir molt ofès amb aquestes declaracions.

Senyors del Govern, si vostès volen consens, que jo crec
que ho volen, ho demostrin i sobretot prenguin mesures en
aquest tema.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Pastor, fa dues setmanes aquí vostè reclamava la presència
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista a pesar que
sap que no tenim per costum intervenir en les interpelAlacions,
no és així en el cas de les mocions, en les quals sí solem
intervenir per fixar la nostra posició. Però encara que no
parlàssim a la interpelAlació a vostè el sorprenia que militants
d’Esquerra Unida haguessin participat a les manifestacions que
es produïen a Manacor, doncs crec que no l’hauria de
preocupar o sorprendre el més mínim, perquè ja molt abans
d’aquesta crisi, quan els membres del Govern, en aquells
moments del Partit Popular, celebraven i felicitaven la compra
de Perlas Majorica, ja des d’Esquerra Unida, des de la nostra
gent de Manacor i d’altres indrets ja es mostrava la
preocupació, ja es reunien amb els comitès d’empresa, ja es
feien assemblees per tractar de prevenir el que ens venia
damunt, ja dic, en aquells moments vostès es felicitaven pel
que havia passat, nosaltres ja estàvem preocupant-nos per les
conseqüències del que li podia venir a damunt a aquesta
empresa tan important, tan emblemàtica per a Manacor, per a
tota Mallorca i jo crec que cap al conjunt de les Illes Balears. Jo
crec que aquest fet de la importància d’aquesta empresa és el
que els dóna ara a vostès la necessitat d’intervenir, de fer
preguntes, d’interpelAlar o de fer aquestes mocions. Perquè
avui, amb un to molt assossegat, ofereix colAlaboració, ofereix
acord, però jo crec que el que hi ha hagut per part del Grup
Parlamentari Popular, i això és va veure sense anar més lluny
amb la interpelAlació, una intenció d’aprofitament polític d’una
crisi, de fer veure que ells tenen un interès real per al futur de
tots els treballadors de l’empresa Majorica; cosa que, ja dic, no
s’havia produït amb anterioritat i que sembla que es fa una mica
des d’un punt de vista oportunista i demagògic en aquests
moments. Perquè, al final, després de dures crítiques que es
feien a la gestió del Govern de les Illes Balears, si anam a veure
en què consisteix aquesta moció que ara ens presenten,
aquesta moció constructiva, veurem que realment no hi ha res
de nou que s’aporti per tal de solucionar el problema de Perlas
Majorica.

En el primer punt, quant que s’entregui l’auditoria als grups
parlamentaris, en tot cas nosaltres volem dir que això es faci, si
es pot fer, amb el màxim de garantia jurídica perquè al final es
tracta d’una documentació confidencial que afecta una
empresa, i que s’haurà de veure si es pot distribuir, com
demanen vostès, o si no. Evidentment, vostès que han estat
informats per part del Govern, que coneixen perfectament les
qüestions, seguiran informats i, si és possible que es traslladi
l’expedient complet, evidentment per part del nostre grup no
tendríem cap problema.

Donar suport a un pla de reflotament de l’empresa,
precisament en això és en el que ha estat treballant el Govern de

les Illes Balears i vostès no concreten res nou, perquè el
Govern ja els ha ofert 700 milions, com a aval, per al pla de
viabilitat, més 250 milions per a l’expedient de regulació de
plantilla. Doncs, això segueix endavant, vostès que sembla que
ho qüestionaven a un altre moment, veig que no plantegen una
qüestió nova, i pensam que aquesta posició segueix sent bona,
segueix sent correcta per part del Govern de les Illes Balears.
Que el pla de reflotament de l’empresa ha de tenir com a
objectiu prioritari la conservació del màxim nombre de llocs de
feina possible és una qüestió que evidentment crec que hi
podem estar absolutament tots d’acord, com hi pot estar
qualsevol altre ciutadà, no aporta res nou perquè quest esperit,
quest objectiu és amb el que es treballa tot aquest tema.

Clar, el punt quatre ja no és tan clar perquè l’exigència que
fan que totes les direccions de l’empresa radicades fora de
Mallorca s’instal Alin a Manacor o a la seva comarca, sembla ser
una mica excessiu i una mica contradictori dins els
plantejaments neoliberals que practica el Grup Parlamentari
Popular i el Govern del PP, demanar aquesta qüestió que és
d’un intervencionisme molt important, i a més que pot ser
directament impossible; del que es tracta és de defensar els
llocs de feina; del que es tracta és que Perlas Majorica no se’n
vagi de Manacor; que, a més, el que és fora ara vagi a Manacor,
doncs realment pot parèixer una mica excessiu.

Evidentment, també, instar el Govern a elaborar, juntament
amb el sector perler, un pla estratègic és una cosa amb la qual
no s’hi pot estar d’acord. Però ja dic que no aporta molt de nou
al que ja es fa. En tot cas, alegrar-nos que s’hagin posat avui,
com es feia l’altre dia com a exemple, altres actuacions que
s’haguessin fet a èpoques anteriors, com per exemple la de
l’empresa Yanko on el Govern del Partit Popular en el seu
moment, fins a l’any 96, va injectar més de 1.000 milions de
pessetes perquè al final acabàs amb la compra de l’empresa per
part d’un altre empresari i que aquests milions s’utilitzaren
perquè els accionistes s’estalviassin els costs de
reestructuració i els costs d’expedients a centenars de
treballadors. Per tant, crec que allò no era un bon exemple, aquí
s’ha de treballar per salvar l’activitat perlera a Manacor,
l’empresa aquesta, amb els seus titulars actuals o amb altres
que hi pugui haver en el futur, els actuals, per desgràcia, no
han demostrat una gran capacitat de gestió, i si hi
intervenguessin altres empresaris tal vegada seria bastant
millor.

En tot cas, manifestar que des del nostre grup no és cap
novetat, sinó que és una constant, estam en defensa dels llocs
de treball, estam en defensa, en concret, dels llocs de treball de
Majorica, de la permanència d’aquesta empresa, d’aquesta
activitat a Manacor; també d’una gestió empresarial correcta,
fugint d’intervencions especulatives, fugint d’operacions que
molt poc tenen a veure amb l’activitat i operacions que, per cert,
ja ens hauria agradat que haguessin estat controlades per
instàncies que depenen del Partit Popular, com l’operació
financera que en absolut no és gens ni mica clara, que es va
produir amb la compra de Perlas Majorica en el seu moment. 

En tot cas, celebrar que el Sr. Pastor també s’incorpori a les
nostres files, veim que en aquests moments que la seva
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preocupació és realment important, supòs que la farà extensiva
a tots els treballadors fixos discontinus que, tal com ha quedat
claríssim amb la intervenció del conseller de Treball, s’està
perpetrant una agressió sense precedents contra el conjunt
dels treballadors fixos discontinus de la nostra illa. També
agrair-li aquest cert esperit nacionalista i reivindicatiu dels drets
de les Illes Balears, ens agradaria veure el mateix esperit
reivindicatiu per al compliment del REB o per l’anul Alació
d’aquest decre t ,  “el decretazo” com diuen els sindicats, que ja
dic tants perjudicis causarà per a l’economia del conjunt de les
Illes Balears i, en primer lloc, per a aquests treballadors fixos
discontinus que es veuen greument afectats. Sens dubte
trobarem el Sr. Pastor encapçalant les manifestacions del dia 20
de juny i de la jornada de vaga, perquè això és el coherent amb
la posició que ha demostrat avui aquí en aquesta Cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ara fa
quinze dies, Sr. Pastor, la meva intervenció quan em
posicionava damunt la interpelAlació que vostè feia al Govern
sobre la crisi de Perlas Majorica li vaig demanar que, si fos
possible, presentàs unes propostes de resolució o una moció
que pogués ser assumida per tots els grups. En aquesta ocasió
jo crec que vostè ha reflexionat, vostè se n’ha donat compte
que el consens és important perquè, en definitiva, tots els
grups d’aquesta Cambra volem el mateix per a Perlas Majorica.
Crec que ha estat un poc de lliçó per a vostè el fet que aquesta
interpelAlació es transmetés per la televisió local i ha pogut
constatar les impressions que hi ha hagut dins Manacor de la
seva intervenció, i és per això que, tal vegada reflexionant, se
n’ha pogut donar compte que el més important de tot era que
tots els grups anassin junts. Jo li vull agrair aquest tarannà que
ha mostrat avui perquè, en definitiva, tots volem el mateix; tots
els manacorins i manacorines han reclamat sempre consens i
l’únic grup que ha intentat crispar una mica l’ambient ha estat
el Partit Popular. Per tant, des d’aquest moment jo crec que li
hem d’agrair aquesta moció que ha presentat que la
comentarem, i ja l’ha comentada el Grup d’Esquerra Unida-
Verds que m’ha precedit, i que jo també li presentaré breument.

Vostè presenta una moció, unes propostes que són
perfectament assumibles pel PSM, pel grup que jo represent. El
primer punt demana que se l’informi; jo crec que sí que la se
l’ha d’informar, se l’ha d’informar perquè tots els grups
parlamentaris tenen dret a tenir aquesta informació, el que
passa és que jo li proposaria una transacció a la redacció
d’aquesta proposta, així com d’altres, perquè simplement es
tracta que anem a un acord de redacció, no es tracta que
estiguem en contra de l’esperit de la moció perquè amb tots els
punts, els cinc punts que vostè presenta tots hi estam d’acord
en el fons, però simplement són qüestions de forma les que jo
li proposaria que canviàs.

Per exemple, la primera, vostè diu que “El Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a entregar l’auditoria que va
encarregar per conèixer la situació de Perlas Majorica al
Parlament de les Illes Balears per tal que els diferents grups
parlamentaris puguin estudiar les conclusions de l’esmentada
auditoria”. La proposta transaccionada que jo li propòs seria la
següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern  a
remetre al Parlament l’anàlisi del pla de viabilitat de Perlas
Majorica per a ús reservat dels grups parlamentaris, previ
informe favorable dels serveis jurídics del Govern.” Si li deman
que sigui per a ús reservat dels grups parlamentaris és per una
qüestió de prudència; vostè sap que hi ha dades que van més
enllà del que és informació pública, és vera que hi ha dades que
són públiques, com pugui ser els balanços, però es tracta de no
difondre dades que podrien perjudicar més el procés de
reconversió de l’empresa. Jo crec que vostès haurien de ser
responsables i acceptar aquesta reserva amb la informació que
se’ls facilitarà. El tema que hi hagi un informe favorable dels
serveis jurídics del Govern crec que també és una qüestió que
cau pel seu pes i crec que el Govern té dret a informar-se de què
és el que pot difondre i què és el que no pot difondre.

Quant al segon punt, que vostè ens presenta, simplement
és una qüestió de redacció, que vostè ens demana donar suport
i colAlaboració a un pla de reflotament, d’acord, nosaltres estam
d’acord que s’hagi de fer un pla de reflotament i sobretot
insistir que ha de ser un pla totalment consensuat, no imposat
per l’empresa sinó que ha d’estar consensuat amb els
treballadors i els sindicats. Jo crec que hem de recordar que
l’empresa és una empresa potent econòmicament i que resulta
una miqueta estrany que el pla de viabilitat hagi de dependre
solament de les ajudes del Govern, però així i tot el Govern ja té
uns acords presos i els mantendrà; els mantendrà perquè
creuen que aquesta empresa mereix, sobretot els treballadors,
mereixen que el Govern es posi al front i que no hagi de
fracassar per manca d’ajudes al Govern.

Al tercer pla, al tercer punt, perdó, totalment conforme, no
hi ha cap esmena prevista ni cap suggeriment previst, hi estam
totalment d’acord. El pla de viabilitat ha de ser factible, ha de
ser un instrument no per treure subvencions sinó per donar
garanties que hi hagi un projecte industrial clar i que sigui
totalment possible que l’empresa pugui sobreviure amb aquest
pla de viabilitat.

I després, també, me posa al punt número 4 que la condició,
que les ajudes hagin d’estar condicionades que l’empresa
continuï a Manacor i a més vostè demana que les divisions de
l’empresa radicades fora de Mallorca s’instalAlin a Manacor. Jo,
Sr. Pastor, li demanaria que si pot clarificar una mica la seva
proposta perquè, com vostè sap, hi ha moltes divisions o
moltes sucursals que estan escampades per tot el món; això és
quasi impossible, n’hi ha a Catalunya, però hi ha sucursals, hi
ha botigues, hi ha distribuïdores que estan ubicades per tot el
món, per tant crec que això s’hauria de clarificar. No hem d’anar
a estirar massa la corda perquè tal vegada això es faria
impossible, jo crec que si a vostè li pareix bé podríem intentar
consensuar aquest punt, perquè en lloc de ser una imposició
del Parlament fos una recomanació o, com a màxim una
recomanació, perquè vostè sap que no podem intervenir en les
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decisions d’aquesta casta, ja que això suposaria també un
perjudici per a les famílies que tenen una feina que estan des
d’anys enrera ubicades fora de Mallorca i que, en definitiva,
formen part de tot el global de l’empresa.

I per altra banda, al punt número 5, “El Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a elaborar, juntament amb el sector
perler, un pla estratègic per al sector a fi d’adoptar mesures que
assegurin la seva modernització i competitivitat.” Estam
absolutament d’acord, però també li he de comentar que la
Direcció General de Promoció Industrial ja està en contacte amb
les diferents empreses del sector i elabora un pla perquè, dins
el pla de competitivitat de les PIMES, perquè es puguin acollir
a ajudes de promoció exterior perquè el seu nivell
d’exportacions puguin augmentar el màxim possible. Jo crec
que vostè sap que, afortunadament, la crisi de Majorica no ha
afectat greument altres empreses ubicades a Manacor, altres
empreses que també es dediquen a la mateixa indústria,
afortunadament no els ha afectat, per tant això vol dir que la
viabilitat de l’empresa Majorica, si es prenen unes mesures és
absolutament possible; el tema del mercat americà s’està
recuperant; la moda, com vostè sap, té unes oscilAlacions i, si
no, li dic jo que sí que ho sé, que sempre hi ha uns alts i baixos
que aproximadament duren entre cinc i set anys, que hi ha unes
corbes de màxima demanda i després baixen cap a unes corbes
de mínima demanda, però sempre es recupera perquè el sector
perler és un sector que està molt arrelat dins la moda femenina
i que, afortunadament, roman en el temps, si no, no hauria estat
possible que aquesta empresa duràs cent anys.

Jo, Sr. Pastor, si vostè accepta aquestes transaccions que
li he fet, i si podem aclarir el punt número 4, que no està clar del
tot, per part del nostre grup tendrà el suport a la seva moció.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista. La Sra. Amer, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Socialista volem insistir en la voluntat
d’arribar a acords, en la voluntat d’arribar a acords, Sr. Pastor,
aquest consens que vostè demanava crec que ha estat present
en els grups que m’han precedit, com també des del Grup
Parlamentari Socialista. I estam per tant a la responsabilitat per
no fer-ne un ús partidista, per aquest consens, per solucionar
aviat la greu crisi de gestió que pateix l’empresa Majorica;
consens que demanam a nivell polític, però també que
demanam a nivell social, tots som conscients de la necessitat
d’arribar a un acord social amb els tres comitès d’empresa, tant
de fàbrica, com de la botiga com de joies. I com no també havia
de ser a nivell empresarial, hem de ser capaços d’exigir una
bona gestió per engegar de nou la producció i la

comercialització de Perlas Majorica; donar, per tant, continuïtat
a aquesta empresa centenària que, recordem-ho tots, manté un
producte amb una bona imatge, manté una bona xarxa de
distribució i també manté uns treballadors amb un alt nivell de
qualificació, uns treballadors i unes treballadores amb un alt
nivell de qualificació. Per això demanam responsabilitat
empresarial per garantir el futur de la companyia.

Ho deia el professor San Pedro, un economista reconegut,
fa pocs dies, a una entrevista que li feien a un mitjà de
comunicació, parlava, diu :  “El mercado es un mecanismo útil
en cualquier sociedad donde hay intercambio de bienes, pero
puede convertirse en un foco de abusos. Yo estoy en contra de
los abusos no contra las empresas, sino contra el descontrol
de las empresas.” Evitar els abusos, evitar els grans errors de
gestió que s’han produït aquests anys amb els actuals
propietaris d’Alfa, recordem-ho tots, ho parlàvem a la
interpelAlació de fa quinze dies, com s’havia comprat, una
aportació mínima de 1.000 milions front als 10 o 11.000 milions
de pessetes, si tenim en compte les propietats que tenia a
Barcelona; per tant, la rest a amb un interès molt elevat i els
grans errors de gestió reconeguts pel mateix Sr. Arozamena.
Compartim, per tant, insistesc, des del Grup Parlamentari
Socialista, aquesta proposta d’acord, el fons, com han fet
esment els portaveus que m’han precedit, el Sr. Ramon i la Sra.
Vadell, dic, per tant insistesc, des del Grup Parlamentari
Socialista, en la voluntat d’arribar a aquest acord i per tant
demanaríem a aquesta Presidència si ens permetrà uns cinc
minuts de recés, a veure si som capaços de poder-nos posar
d’acord amb aquesta moció que presenta el Grup Parlamentari
Popular.

Per tant, voluntat per posar-nos i seure-nos tots amb els
punts que me permetrà insistir en tots ells. Ja en fèiem esment
a la intervenció que va tenir lloc amb motiu de la interpelAlació,
no podem parlar, Sr. Pastor, d’auditoria, podem parlar d’un
informe en relació al pla de viabilitat; per tant, és en base a
aquesta anàlisi que podem parlar que estiguem tots informats.
Evidentment, tractant-se d’una empresa privada que hi hagi,
com s’ha fet esment, aquest informe previ jurídic.

Vostès, senyors del Grup Parlamentari Popular, parlen del
pla de reflotament, evidentment un pla de reflotament amb el
consens, Govern, empreses i representants dels treballadors,
representants sindicals i en dos mesos, allò que sigui
evidentment el més aviat possible.

Parlen en el tercer punt d’aquest objectiu prioritari de
conservació dels llocs de feina, estam per això. I en aquest
quart punt parlen de mantenir l’activitat a Manacor, és una
qüestió que sempre hi han fet esment, la importància i la
necessitat que es mantengui aquesta activitat a Manacor. La
reflexió segueix en la mateixa línia, és important tenir en compte
no just tota la xarxa internacional, sinó també pensar en aquests
90 treballadors, aproximadament, aquestes 90 famílies en
concret que poden ser a Barcelona, i seria forçar, potser
excessivament, que es desplaçassin aquí a Manacor com ja ens
han fet arribar. Per tant sí que hi ha la voluntat de mantenir
l’activitat a Manacor en la mesura que sigui possible.
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I evidentment, també, en relació al pla d’estratègia, sabem
que en aquests moments, i ho vàrem comentar, la demanda de
perles i sobretot l’exportació va bé. És imp ortant, en tot cas
estam d’acord amb aquest pla estratègic, pla estratègic que ha
de tenir molt en compte les diferències, evidentment, que hi ha
entre les diferents empreses. Parlam d’una empresa emblemàtica
com és Majorica i després parlam d’altres empreses que
evidentment tenen unes característiques molt diferents però
que ens apuntaríem, evidentment, al fet que hi hagi un pla
estratègic perquè ens marca una política, ens marca millor un
futur al conjunt del sector de les perles.

Definitivament, per tant, creim en aquest futur de l’empresa
i per tant en allò que hem expressat en tantes ocasions: és
important un pla de viabilitat amb aquesta capitalització
necessària que garanteixi l’activitat a Manacor i que garanteixi
també el manteniment de la marca i, sobretot també, aquest
consens social a l’hora d’arribar a un acord tant en les
prejubilacions com en l’expedient de regulació pública. El
compromís, per tant, d’aquest govern quant a l’aportació
econòmica per a aquest acord social i per avalar també amb la
quantitat que faci falta, que s’estudiarà, per a aquesta
reorganització de l’activitat. Tant de bo si pensam en nous
responsables, evidentment, d’aquesta empresa, coneixedors de
l’activitat industrial per dur-la a terme.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista. El Sr.
Pastor té un torn de contradiccions si se sent contradit, que pot
emprar.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Si li sembla acabaria d’explicar
dues coses que m’han demanat i després, si de cas, es podria
fer un recés per intentar consensuar aquesta moció.

Començaré per Esquerra Unida i esper que la tos em respecti
i li pugui contestar en profunditat. Els diré amb tot el respecte,
senyors d’Esquerra Unida, que a vostès els han de donar
menjar apart; vostè surt aquí i diu que nosaltres en volem fer un
aprofitament polític. Li he de recordar de quin partit eren les
pancartes que hi havia a la manifestació de Manacor, senyor
d’Esquerra Unida? 

(Petit aldarull)

Jo venc aquí amb un tarannà d’arribar a un consens perquè
hi ha hagut certs grups que m’han mostrat aquest interès, i jo
em pensava que els grups representaven un govern.
Evidentment una vegada més ens hem equivocat. Nosaltres no
en feim ús polític; els primers que en varen fer ús polític varen
ser vostès, “Esquerra Unida amb els treballadors de Majorica”,
li ho tornaré a recordar, no hi havia altra pancarta de cap partit
polític perquè tots havíem arribat a un acord de polititzar una
manifestació. Vostès varen ser els primers, i perquè jo vaig ús
de la paraula i del debat parlamentari em diu que jo polititz una

qüestió? En tenim tot el dret del món, nosaltres podem sortir
aquí en aquesta tribuna i demanar explicacions al Govern
perquè crec que és la nostra obligació i a més, Sr. Ramon, li diré
que vostè no em farà creure que es pensa que són els únics que
tenen interès pels treballadors de Majorica. Vostè realment ho
creu?, vostè creu que aquests 28 diputats no tenen interès pels
treballadors de Majorica? Si vostè ho creu, Sr. Ramon,
s’equivoca.

A vostè no li han bastant les vuit preguntes o les sis
preguntes de pirateria parlamentària i encara m’ha vengut aquí
a parlar del decret del Sr. Aznar, etc., etc. Venim a parlar aquí
dels treballadors de Majorica. No em canviï el tema, Sr. Ramon,
parli de Majorica, no em parli d’altres temes.

Que no he aportat res de nou. He presentat una moció, així
com ha dit la Sra. Vadell, que fos assumible per tots els grups
polítics. Nosaltres evidentment podríem concretar més. Si
vostès ens fan arribar l’auditoria traurem les nostres
conclusions i possiblement aprofundirem més. Sense
l’auditoria, Sr. Ramon, poques coses podem aprofundir. 

I vostè es pensa que nosaltres no estam al costat dels
ciutadans, que no representam els ciutadans. Sap comptar,
vostè?, sap comptar? Aquí n’hi ha 28. Els ciutadans no són
beneits, eh?, els ciutadans donen suport a aquells polítics o a
aquells grups polítics que defensen els seus interessos, i el
Partit Popular històricament ho ha fet. Per tant, Sr. Ramon, no
canviï de debat. El Partit Popular està interessat pels
treballadors de Majorica i li puc assegurar que aquest que li
parla està tant interessant -i no li faltaré al respecte- tant com a
mínim com vostè.

Per tant, senyors del PSM, consens. Nosaltres estam pel
consens, vostès estic segur que també; vostè ho ha dit, una
moció assumida per tots. 

Crispació. Jo crec que la meva intervenció no va ser
crispada; evidentment hi va haver tons de crispació i no va ser
d’aquest diputat. Evidentment hi va haver tons de crispació i
no va ser d’aquest diputat, evidentment, va ser de qualque
membre del Govern que es va passar una mica amb les seves
paraules, que va insultar aquests diputats: aus carronyaires,
aprofitaments polítics... Nosaltres no, Sra. Vadell, nosaltres no
ens vàrem crispar, vàrem intentar dur el debat; que vàrem ser
crítics?, sí, crítics sí, crispats no.

No és el mateix, Sra. Vadell, en referència a la moció en el
punt quart, no és el mateix les divisions que té l’empresa fora
de Mallorca o fora de les Illes Balears que les sucursals,
evidentment parlam de divisions, i nosaltres podríem arribar a
un acord que no fos una obligació, no fos un requisit, sinó que
fos un suggeriment, és a dir, podríem arribar a un acord en la
redacció i que aquest punt número 4 fos un suggeriment per tal
que aquestes divisions poguessin venir a Mallorca i
s’instalAlassin a Manacor o a la seva comarca. Nosaltres
acceptaríem aquesta part.

Una cosa que ens ha fet dubtar és el seu primer punt, aquí
on diu que el Parlament insta a entregar l’informe o l’anàlisi, i la



4196 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 97 / 4 de juny del 2002 

 

intervenció de la Sra. Amer ens ha fet dubtar encara més.
Existeix o no existeix auditoria? Nosaltres demanam una
auditoria perquè se’ns ha venut que hi havia una auditoria; si
no existeix una auditoria nosaltres no demanarem l’auditoria,
demanarem l’anàlisi d’aquests auditors. Diguin-nos-ho clar, si
existeix auditoria nosaltres demanam l’auditoria, si no existeix
auditoria evidentment no ens l’entreguin perquè no existeix,
entreguin-nos l’anàlisi, però com que vostès ens han venut,
ens han dit o hem entès, potser mal entès, que hi havia una
auditoria nosaltres és el que demanam. 

Estam disposats a arribar a un acord, no volem treure
benefici polític dels mals dels altres. Els que crec que s’han
equivocat han estat vostès amb aquestes acusacions.
Nosaltres demanam consens, demanam consens no pels partits
polítics, però demanam consens per aquestes 500 famílies, per
aquests 500 treballadors de Majorica que jo crec que és el més
important. El debat d’aquest parlament és important però jo crec
que el més important és la finalitat.

 Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular, i ara faríem cinc minuts de suspensió de la
sessió per veure si s’arriba al desitjat consens.

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió i jo demanaria al Sr. Pastor, proposant
de la moció, si han arribat a algun tipus d’acord.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. En principi sí que hem arribat a un
acord. Vostè té la redacció, no sé si s’ha de llegir, si no s’ha de
llegir... 

EL SR. PRESIDENT:

Si és tan amable de llegir-ho perquè consti en el Diari de
Sessions...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President.

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, punt número 1: Remetre al Parlament l’anàlisi del Pla
de viabilitat de Perles Majorica per a ús reservat dels grups
parlamentaris, previ informe favorable dels Serveis Jurídics del
Govern”.

El punt número 2 i el punt número 3 quedarien exactament
igual... Perdó, sí, hi ha una sèrie de canvis, sí. El punt número
2: “Donar suport i col Alaboració a un pla de reflotament de
l'empresa Perles Majorica prèviament consensuat entre el

Govern, l'empresa i els representants sindicals en un termini de
dos mesos”. 

Punt número 3: “El pla de reflotament de l'empresa ha de
tenir com a objectiu prioritari la conservació del màxim possible
de llocs de feina existents”.

El punt número 4 quedaria així: “Qualsevol suport del
Govern a l’empresa estaria condicionat a la viabilitat del
projecte i al manteniment de la seu i de les instalAlacions de
Perles Majorica a Manacor”.

I el punt número 5: “El govern de les Illes Balears elaborarà,
juntament amb el sector perler, un pla estratègic per al sector,
a fi d'adoptar mesures que assegurin la seva modernització i
competitivitat”. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Aquest text  s’entén aprovat per
unanimitat de tots els grups polítics?

Idò queda aprovada per unanimitat la moció 2084
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acords
referits a la situació de l’empresa Perles Majorica.

III. Compareixença de la Consellera de Benestar S ocial,
per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de
llei RGE núm. 2206/00, relativa a competicions internacionals
de seleccions esportives de les Illes Balears, aprovada pel Ple
de la Cambra, en sessió de dia 13 de juny del 2000. (Escrit
RGE núm. 1797/02, presentat pel Grup Parlamentari
Popular).

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és el tercer,
que és la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per retre compte del compliment de la proposició no de
llei 2206, relativa a competicions internacionals de seleccions
esportives de les Illes Balears, aprovada pel ple de la Cambra en
sessió de dia 13 de juny de l’any 2000, sol Alicitada pel Grup
Parlamentari Popular mitjançant l’escrit 1797.

El Grup Parlamentari Popular té la paraula, i el Sr. Pastor té
la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President . Senyores i senyors diputats,
membres del Govern, estam aquí per tal d’interpel Alar o de
demanar explicacions del grau de compliment d’una proposició
no de llei presentada ara ja fa dos anys en aquest parlament. La
proposició no de llei era relativa a les competicions
internacionals de seleccions esportives de les Illes Balears. La
creació de les seleccions esportives autonòmiques va dur un
debat en aquest parlament que hem de recordar que va ser
aprovat per unanimitat de tots.

Hem de dir que és la nostra decepció que a dia d’avui
encara no hàgim vist pràcticament res d’aquesta proposició no
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de llei, que esperem que la conselleria ens doni les explicacions
oportunes.

Si agafam el Diari de Sessions i recordam una miqueta la
intervenció de tots els grups polítics que al final varen estar
d’acord amb aquesta proposició no de llei, recordaríem en
primer lloc la que va tenir Unió Mallorquina, que hem de
recordar que va ser el que va presentar aquesta proposició no
de llei. Feia referència a la Llei 3/95, de dia 21 de febrer, que era
la Llei de l’esport balear, que deia que desplegava el marc
jurídic adequat per permetre que les seleccions esportives
nacionals a les quals les Illes tenguin la possibilitat de competir
en categories absolutes amb altres seleccions esportives
autonòmiques a l’Estat o a l’àmbit esportiu internacional. “La
vigent llei -deia- de l’esport és sense dubte un bon instrument
per aconseguir els objectius que persegueixen i s’ha de
preservar en el seu total desplegament”. L’altre dia, per
sorpresa, llegim un diari que ens diu: “Unió Mallorquina vol
modificar la Llei de l’esport perquè inclogui les seleccions
esportives balears”. No sabem si vostès s’han trobat amb
inconvenients jurídics que no els permès a dia d’avui dur
endavant aquestes seleccions, si ha estat per problemes
interns, i esperam que la seva explicació ens ho digui
oportunament.

Passàvem després a altres intervencions, com la del senyor
d’Esquerra Unida, que pareixia que un dels problemes que hi
veia, com a dada curiosa, era el que ell anomenava un
interrogant, i ens deia que, bé, que teníem bandera però que no
teníem himne, que això era un problema, que què passaria a
l’hora de tocar l’himne de la selecció balear. No sabem si des
d’avui aquesta selecció no s’ha reunit, no s’ha convocat
perquè encara no tenim l’himne triat o si és perquè no hi ha
hagut voluntat política.

El Sr. Buele ens deia, en una de les seves intervencions, que
era una proposta atraient, des del seu punt de vista, atraient per
les formes i atraient pel fons, i es felicitava perquè s’entenia que
era una primera passa per tal de dur endavant aquesta
proposició no de llei, de dur endavant les seleccions esportives
autonòmiques, però la veritat és que després d’aquesta primera
passa nosaltres en trobam a faltar una segona perquè encara no
hem vist els seus fruits. Però ell deia una cosa que era curiosa,
és a dir, el Sr. Buele era bastant ambiciós, jo diria que el més
ambiciós de tots els que varen intervenir, i deia que aquests
contactes, aquesta plataforma per introduir aquests contactes
esportius que se’n vagin més enllà d’Europa, i ell deia: “O, si
vols, més enllà del sud d’Europa; o, si vols, més a l’oest
d’Europa, o més a l’est, però que tenguem la possibilitat de
participar en aquest tipus de competicions esportives més enllà
dels límits que interposa el fet europeu, és a dir, arreu de tot el
món”. A dia d’avui li repetesc, Sra. Consellera, que no hem vist
els seus fruits.

Jo diria que el que va ser més caut de tots va ser el Sr.
Diéguez en la seva intervenció, que ens va començar a parlar de
George Washington i va acabar parlant de les dificultats i de la
moderació que havíem de tenir tots per tal de dur un projecte
d’aquesta envergadura. Parlava de problemes econòmics i deia
que un partit de les seleccions, i supòs que feia referència a les

seleccions de futbol, podia tenir un cost de 23, 24 milions de
pessetes, i si parlàvem de seleccions com les de Brasil o
d’aquesta categoria aniríem a uns doblers d’uns 40 milions de
pessetes. 

Nosaltres estam d’acord en part de la intervenció, o en part
de totes les intervencions, però la nostra primera alarma va
sonar quan a una pregunta que vàrem fer a la seva directora
general, Sra. Petrus, ella ens va dir que això tenia un cost
exagerat, que possiblement seria d’uns 60 milions de pessetes,
i que si ella tenia 60 milions de pessetes no els gastaria en un
p artit d’una selecció esportiva sinó que els dedicaria a altres
coses. Nosaltres aquí vàrem veure la falta d’interès o la falta de
voluntat política per dur endavant aquestes seleccions, però
després ens vàrem sorprendre quan a un conveni, que ens
consta que vostè no hi està massa d’acord, surt, amb aquest
conveni firmat amb la Fundació Reial Mallorca, surt que el
Mallorca colAlaborarà -no sabem de quina manera, també ens ho
podria explicar avui vostè- en el que serien les competicions de
les seleccions esportives, ens imaginam que de les seleccions
esportives de futbol.

Nosaltres no sabem qui du aquesta competència, ens hem
perdut, perquè sabem que el Sr. Pere Fullana, que pertan y  a
Presidència, ha fet moltíssimes gestions referents a aquest tema
i, evidentment, s’ha trobat amb les dificultats que tots sabíem:
problemes de calendari, problemes econòmics, problema de
voluntat dels clubs que han de cedir els jugadors, etc., i no
sabem si vostès han fet gestions des de la seva competència,
no?, no sabem qui ha de dur endavant aquestes seleccions
esportives, si ha de ser Presidència, si ha de ser la Conselleria
de Benestar Social, i ens agradaria, Sra. Consellera, que ens
pogués explicar els motius per què a dia d’avui, dos anys
després d’aprovada aquesta proposició no de llei, a dia d’avui
encara no comptam amb seleccions esportives.

Altres comunitats ja ho fan: Catalunya, el País Basc,
Andalusia, etc., no només amb la de futbol. Hem de recordar
que el passat diumenge es va reunir la selecció esportiva
d’handbol de Catalunya, s’ha reunit la selecció esportiva de
bàsquet, etc., i a nosaltres ens agradaria saber quan en podrem
comptar. Nosaltres podem pensar que a vostès els agradaria
abans de les eleccions, però els hem de dir que això serà difícil,
els calendaris així ho diuen. Vostès s’han limitat a una copa
federació que per a nosaltres té escàs interès, escàs interès que
hem viscut aquest passat cap de setmana amb un Reial
Mallorca evidentment no amb les seves màximes estrelles, que
és el que agradaria veure als ciutadans de les altres illes que no
tenen dificultat, coincidint a més amb un calendari d’un mundial
de futbol. Per tant crec que vostès de qualque manera han
volgut justificar aquest conveni i aquesta falta de política
esportiva, que sé que no ha estat prevista per vostè, ho dic en
el cas de les seleccions i al que fa referència a la Copa
Federació, sinó que ha estat pel que fa referència a la
Conselleria de Presidència.

Ens agradaria que ens explicàs per què a dia d’avui en això,
Sra. Consellera, vostè no ha fet absolutament res.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor, en nom del Grup Popular. La Sra.
Consellera de Benestar Social té la paraula durant 15 minuts. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Pastor, és possible que no estiguem parlant de la mateixa
moció, de la mateixa proposició no de llei. Jo, per si de cas, el
que faré serà recordar el text d’aquesta proposició que es va
aprovar per unanimitat. Li recordaré que constava de dos
punts, al primer del quals el Parlament instava les institucions
autonòmiques i insulars a promoure la creació de seleccions
esportives per tal que aquestes participin en encontres amb
altres seleccions nacionals. I hi havia un segon punt en el qual
la proposició no de llei volia que el Parlament de les Illes
Balears solAlicitàs a les federacions de cada esport que
coordinin la confecció de les seleccions de les Illes Balears
respectives i que duguin endavant les gestions necessàries per
a la celebració d’encontres entre les Illes Balears i altres
seleccions nacionals.

Jo crec que aquesta proposició no de llei, que tenia un
sentit ample, vostè l’ha reduïda a una qüestió que fa referència
a un sol esport, el futbol, i que sembla que fa referència
únicament al futbol en categoria absoluta. Jo vull pensar que
aquest parlament va aprovar una proposició no de llei que feia
referència a les seleccions balears en totes les disciplines
esportives, i en aquest sentit, per suposat, la conselleria i el
Govern no tenen cap inconvenient en continuar complint allò
que fa i que, per suposat, el Parlament ho vulgui recordar no
únicament al Govern sinó també a altres institucions
autonòmiques i també a les federacions esportives.
Evidentment jo no puc donar comptes del que han fet o no els
consells insulars o altres administracions, però sí puc donar
comptes amb molta tranquilAlitat del que ha fet aquest govern
per afavorir la creació i els encontres de diferents seleccions
esportives.

Per una altra part ens agrada saber que el Partit Popular té
interès en un tema que la Llei de l’esport, tal i com jo l’entenc i
tal com vostè ha dit que hi feia referència darrerament Unió
Mallorquina, l’actual llei de l’esport que vostès varen redactar
no inclou aquesta possibilitat. 

Li recordaré també que la proposició no de llei, en el seu (...)
aprovat en el Parlament, recorda que l’Estat espanyol és un
estat plurinacional dins el qual Balears és una de les moltes
nacions, i entenc jo que es va aprovar així i no cadascuna de les
Illes, i per aquesta raó, quan Balears competeix amb una altra
selecció de les que formen part de l’Estat espanyol, l’encontre
pot ser considerat entre seleccions nacionals, de la mateixa
forma que quan Balears competeix amb una selecció d’una
nació que no forma part de l’Estat espanyol també aquests
encontres han de ser considerats com a seleccions nacionals.
És per aquest motiu que totes les actuacions del Govern de les
Illes Balears que donen suport a la celebració d’encontres entre
seleccions balears i qualsevol altre equip nacional d’arreu del

món, sigui d’una altra nacionalitat de les que conformen l’Estat
espanyol o de l’estranger, han de ser considerades actuacions
a favor de la celebració d’encontres entre seleccions nacionals.
D’aquesta forma fins i tot els campionats d’Espanya, si
m’apura, per autonomies, han de ser considerats encontres
entre nacions, i aquestes competicions li puc assegurar que el
Govern de les Illes Balears les ha finançat prou i hi ha donat el
suficient suport.

El Govern de les Illes, directament a través de la Direcció
General d’Esports o a través de els 47 federacions esportives de
les Illes, ve donant suport i finançament a les seleccions
esportives perquè participin en encontres amb altres seleccions
nacionals espanyoles o estrangeres. Les actuacions que
demostren aquest suport són, per una part, les pròpies de la
direcció general, que és la convocatòria de l’ordre de
subvencions per a desplaçaments a la península amb una
dotació de 407.000 euros, perquè a l’empara d’aquesta
convocatòria les federacions esportives de les Illes financen els
desplaçaments de les seleccions balears a competicions amb
altres seleccions d’autonomies i que han de ser considerades
tan nacionals com la nostra. 

La donació a les federacions esportives de les Illes Balears
de vestimenta esportiva homologada perquè les seleccions
balears puguin representar Balears en tots els encontres
celebrats fora de les Illes és també una iniciativa. El suport a la
celebració d’esdeveniments esportius organitzats per les
federacions balears entre les nostres seleccions i d’altres, ja
siguin aquestes altres seleccions provinents de nacions de les
que conformen l’Estat espanyol, com ja li he dit, o aquelles
nacions amb estat o altres internacionals, i a mode d’exemple jo
crec que és suficient repassar el calendari d’esdeveniments
esportius celebrats amb motiu del Dia de les Illes Balears tant
de l’any 2000, com del 2001 o 2002, o altres esdeveniments
esportius de cada temporada.

Així jo li recordaré, donat que creu que aquest govern no ha
fet res per les seleccions balears, li recordaré en les diferents
modalitats esportives el que s’ha fet. El dia 1 de març del 2001
es va fer un encontre internacional entre la selecció balear i la
selecció francesa de petanca, a més tenc el cartell, que l’hi puc
mostrar. La cinquena edició dels Jocs de les Illes el maig del
2001 a Palma ens va oferir la possibilitat d’unir en competició
internacional 12 nacions, amb estat o sense, amb 10 seleccions
cadets de cadascuna, de voleibol, bàsquet, handbol, natació,
tennis, tennis de taula, atletisme, vela, judo i gimnàstica; les
nacions o seleccions que varen participar varen ser Balears,
Còrsega, Sicília, Sardenya, Açores, Creta, Corfú, Martinica,
Canàries, Madeira, Cap Verd i Malta.

Un altre esdeveniment va ser l’encontre internacional entre
la selecció balear i la selecció catalana de petanca celebrat
també l’1 de març d’enguany, del 2002. La fase final del
campionat d’Espanya per a seleccions de futbol categoria sub-
21 i sub-17 femení, celebrat a Vilafranca el dia 1 de març del
2002, en la qual varen participar Balears, Andalusia, Catalunya
i País Basc. L’encontre internacional de petanca celebrat a
Eivissa els dies 17, 18 i 19 de maig del 2002, en el qual varen
participar les seleccions de França, Algèria, Tunícia, Andorra,
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Itàlia, Bèlgica, Senegal, Mònaco, Suècia, Holanda, República
Txeca, Luxemburg, Portugal, Suïssa, Finlàndia, Alemanya,
Catalunya, Cantàbria, Madrid, Astúries i altres. I ara, fa uns
dies, la sisena celebració dels Jocs de les Illes a Sardenya, en la
qual també, en diferents modalitats esportives com voleibol,
bàsquet, handbol, natació, tennis, tennis de taula, atletisme,
vela, judo i gimnàstica, també hi varen participar seleccions
balears, per suposat no seleccions absolutes, seleccions
cadets, però sens dubte seleccions balears.

Com pot veure són centenars d’esportistes de Balears que
competeixen a casa o fora de casa formant part de seleccions
esportives i en competicions que cobren la forma d’encontres
oficials o amistosos, perquè com vostè bé ha dit, i ja en la
proposició no de llei va ressenyar el representant del Partit
Socialista, el Sr. Diéguez, és cert que la creació de seleccions
esportives té dificultats de caràcter no únicament econòmic,
sinó també dificultats de caràcter jurídic. La participació de les
seleccions balears en encontres amb nacions d’altres estats no
pot ser més que amistosa o no oficial perquè la representació
oficial de l’estat plurinacional que és Espanya la té el Govern
espanyol i no cap de les seves comunitats autònomes. Per tant,
això, mitjançant la modificació, efectivament de la Llei de
l’esport, cosa en la qual la Conselleria de Benestar Social està
treballant, seria possible, tal com han fet Catalunya i el País
Basc, crear aquestes seleccions. El que passa és que tant a
Catalunya com al País Basc són decisions que estan
impugnades i, a la vegada, suspeses cautelarment pel Tribunal
Constitucional.

De la mateixa manera les seleccions balears probablement
competiran a partir de l’any 2003 en els campionats d’Espanya
de la joventut que organitza anualment el Consejo Superior de
Deportes, i que a partir del 2003 sembla que l’Estat espanyol té
interès en què se celebrin per seleccions autonòmiques i no
com es fa ara, per centres escolars o per clubs. 

No obstant això, i tal com vostè ha aclarit bastant en la seva
intervenció, encara que no ho hagi dit explícitament, és cert que
la seva interpretació d’aquesta proposició no de llei està
dirigida únicament a la creació de seleccions balears de futbol
i en categoria absoluta, perquè si no és així a mi em sabria greu
veure que el Partit Popular té tan poca informació del que en el
tema esportiu es fa a la nostra comunitat, perquè és obvi que
s’està donant suport a moltes seleccions esportives balears,
però per suposat no únicament en una sola categoria i no
únicament en una modalitat esportiva. De totes maneres, com
ja li he dit, la Conselleria de Benestar Social presentarà abans de
l’estiu un avantprojecte de nova llei de l’esport que recollirà
aquesta proposició no de llei en un sentit prou ampli perquè
sigui possible formar seleccions nacionals de Balears dins el
marc competencial actual i sense perjudici que pugui recollir, en
cas de sentència favorable del Tribunal Constitucional, l’esperit
dels articles de les lleis catalana i basca que ara, com ja he dit,
estan suspeses d’aplicació.

En qualsevol cas el Govern de les Illes Balears considera
que els ciutadans i les ciutadanes que formen seleccions
balears per competir amb altres seleccions nacionals d’esports,
com és la petanca, el bàsquet , el voleibol, el judo, el tennis, el

piragüisme i tants d’altres estan i han d’estar considerades
seleccions balears en el més ampli sentit de la paraula i que en
definitiva, i crec que aquest era el sentit de la proposició no de
llei, contribueixen a fer de les Illes Balears un país. Potser no
són actuacions efectistes, però ben al contrari -aquesta és la
nostra visió- es tracta d’actuacions de més calat social, d’un
profund calat social i que perllonguen el seu benefici durant el
temps. Jo crec que almanco el Govern de les Illes Balears,
durant aquests dos anys, ha complert en gran part els objectius
que aquesta proposició no de llei plantejava.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social per la
seva intervenció. El Sr. Pastor en torn de rèplica, té 5 minuts per
fer-ho. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, evidentment vostè
fuig del debat, vostè dirà que ha propiciat la creació de totes les
selecciones esportives que existeixin, escolti jo jugava a futbol
amb els juvenils i ja existien, és a dir, això fa molts d’anys que
ja existien. Per tant, no estam parlant del mateix i no seré jo qui
llevi importància a les seleccions esportives de petanca i a totes
les que estan constituïdes, no seré jo, a més ens sembla molt bé
que hi hagi hagut participació. Jo a la meva intervenció, a més
crec que va ser una cosa allà on hi estaven d’acord tots els
grups polítics, que una cosa era el contingut de la proposició
no de llei i l’altra la intervenció que va tenir la persona que
presentava la proposició no de llei, és a dir, no eren iguals, no
tenien el mateix sentit. 

I jo li vaig parlar que aquesta proposició no de llei i el tema
de les seleccions esportives autonòmiques no només tenia un
calat esportiu, sinó que tenia un calat social i polític i amb això
jo crec que tots hi estarem d’acord. El calat social jo crec que fa
referència, no només a aquells que el practiquen, possiblement
amb totes les que estan creades i a tot s els que ho practiquen
ens sembla molt important, sinó també el calat social de la gent
que ho segueix. Evidentment quan jo faig referència i quan
vostè diu que jo faig referència a les seleccions esportives de
futbol, jo ho faig com a clar exemple de la capacitat que té
aquest esport i els seus seguidors per tal d’identificar unes
senyes d’identitat d’un poble envers uns esportistes. Això ha
quedat molt clar i hem tengut els exemples, cada vegada que per
exemple la selecció de futbol de Catalunya ha jugat, és a dir,
una comunitat s’ha identificat amb uns colors, amb un equip i
s’ha identificat amb un país i això era allò que pensàvem, d’una
manera equivocada, que vostès pretenien, que pretenien crear
aquest tipus de seleccions, que vostès volien identificar
l’esport, com a país, com a senya d’identitat i crec que ens
vàrem equivocar. Si vostès no volien això, crec que aquesta
proposició no de llei, a pesar que estava molt bé, no tenia
sobretot el calat polític que nosaltres pensàvem que tenia. 

A vostè tal vegada li poden sorprendre les paraules d’un
dirigent o d’un diputat del Partit Popular, no ho sé, però
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evidentment no li ha de sorprendre, jo sempre he estat una
persona que m’he identificat molt clarament preferentment amb
els colors i la identitat de la meva comunitat autònoma. Per tant,
això des del Partit Popular també ho deim i ho destacam. I
nosaltres estaríem d’acord que les seleccions esportives
absolutes, Sra. Consellera, participessin en partits no
internacionals i amistosos, perquè pensam que és una bona
manera de començar i evidentment és allò que en aquest
moment permet la llei, no hem de voler anar més enfora d’allò
que tal vegada la Constitució en aquest moment no recull, no
tenim motiu. Tenim la possibilitat de fer-ho amb seleccions
esportives dins àmbits no competitius, àmbits de partits
amistosos i jo crec que això sí seria una bona passa, Sra.
Consellera. Allò que vostè ens ha dit que ha fet, nosaltres
evidentment tenim molt clar que era el que redactava la
proposició no de llei, el contingut de la proposició no de llei,
però les intervencions de tots els grups polítics, no només del
Partit Popular, sobretot d’Unió Mallorquina i el PSM i ja he dit
que el PSOE en aquest tema va ser molt més caut, és a dir, tenia
un altre contingut, en el qual vostè no ha fet cap referència, ni
ha fet absolutament res i jo crec que no han fet absolutament
res perquè en el tema de l’esport vostès, evidentment com en
la resta de temes ja tenen bregues, Presidència vol fer una cosa,
Conselleria de Benestar Social no la vol fer. Vostès amb l’esport
d’elit ja no s’han posat d’acord i l’esport d’elit és una mostra de
què vostès no s’han posat d’acord. 

El tema de la fundació ha estat un tema de discrepància i
estam parlant d’esport d’elit, clar Presidència diu: “no és que
resulta que la Conselleria de Benestar Social va vincular en el
pressupost la creació de la fundació i per la seva culpa no han
pogut pagar”, això és el que estan dient entre els mateixos
membres del Govern. I amb això del tema de les seleccions
esportives les negociacions no les ha duit vostès, aquí s’han
duit negociacions per crear la selecció esportiva de futbol, i no
les ha duites vostè, s’han duit des de la Conselleria de
Presidència i jo supòs que a vostè no li ha agradat, Sra.
Consellera. Jo crec que amb allò que deia la proposició no de
llei, tal vegada vostè hagi fet alguna cosa, això ho hem de
reconèixer, però en el contingut del debat de la proposició i crec
que en l’esperit de la proposició, vostè no ha fet absolutament
res.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor per la seva intervenció en nom del
Grup Popular. La Sra. Consellera té 5 minuts per tancar. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri Sr.
Pastor, jo li suggeriria que proposés vostè una altra proposició
no de llei, perquè allò que és obvi és que la proposició no de
llei que es va aprovar feia referència als termes explícits que jo
li he mencionat abans. Per tant, si vostè el que vol és una
proposició no de llei que insti el Govern i altres administracions
autonòmiques, o únicament el Govern per considerar el futbol

i en categories absolutes, com a únic esport que pot donar les
senyes d’identitat de la nostra comunitat autònoma, jo li
suggeriria que fes una proposició no de llei explícitament sobre
això, perquè si hem de complir la proposició no de llei que es va
aprovar fa dos anys, ho sent molt, però es tracta de donar
suport, no de crear òbviament, jo no he dit que el Govern hagi
creat, però hem donat suport a allò que són seleccions
esportives de diferents categories i diferents modalitats
esportives. 

Si el que vol és considerar el futbol com a l’únic esport
nacional i com a l’únic esport que pot donar senyes d’identitat,
jo crec que aquest Parlament es mereix que sigui suficientment
explícit, perquè allò que és obvi és que en el sentit d’aquesta
proposició no de llei el Govern ha fet moltíssimes coses i ha fet
moltíssimes coses des de la idea de potenciar les selecciones
esportives de diferents modalitats esportives i diferents
categories i no únicament mirar cap a una banda, perquè és
obvi que per a nosaltres, per a aquest Govern, totes les
persones que estan lligades al món esportiu en categories, com
la petanca, realment sí representen i sí ens sentim representats
com a comunitat autònoma quan participa a tornejos o quan
representa les Illes Balears. Al cap i a la fi és cert que el futbol
és un esport de masses, que compta amb més de 20.000
esportistes federats, però no hem de deixar de banda que la
petanca compta ara mateix amb 6.000 i que és el tercer esport en
nombre d’esportistes federats.

Per tant, jo crec que si a més a tot això unim la qüestió que
no tenim problemes de caràcter jurídic, ni problemes de caràcter
econòmic per tal de donar suport a aquestes modalitats i
aquestes selecciones esportives, crec que el Govern ha complit
amb allò que és l’objectiu d’aquesta proposició no de llei.
Òbviament jo li recoman que faci una proposició explícita i que
no embulli la troca i no digui que el Govern no ha donat suport
a les seleccions esportives, quan vostè el que vol és únicament
que el Govern doni suport a una modalitat esportiva i dins una
sola categoria.

Respecte el tema de la fundació, jo no sé a què es refereix,
no ens hem entès. Jo crec que no s’ha assabentat de què la
fundació ja està en marxa, òbviament..., es va crear fa dos
mesos i està en tràmits, però lògicament es cobrarà i cobraran
molts d’equips que no cobraven abans, perquè no eren
considerats equips subjectes a allò que és un suport per part
del Govern de les Illes. Jo ja li he contestat diverses preguntes
parlamentaries, Sr. Pastor i el que és cert és amb fundació o
sense ella, però en aquest cas amb fundació, els equips que
participen en lligues nacionals i per tant, equips que
representen a la comunitat autònoma de les Illes Balears, ara
són més de 14 els que reben suport del Govern de les Illes  i
abans quan vostès governaven només era un i m’atreveixo a dir
1 i mig. Per tant, Sr. Pastor, jo crec que la diferència és
considerable i el Govern en aquest cas ha ben complert
l’objectiu d’aquesta proposició no de llei. En tot cas, li torn a
recomanar que sigui més explícit i així no estarem enganyats
amb la seva retòrica.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Amb la
seva intervenció queda substanciada la seva compareixença
davant el plenari de la cambra.

IV. Debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu, RGE
núm. 2140/02, presentada pel Grup Parlamentari  Popular, al
Projecte de llei RGE núm. 1724/02, pel qual s'autoritza la
modificació del nivell d'endeutament de la comunitat autònoma
de les Illes Balears  a 31 de desembre del 2002 i  es modifica la
Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2002.

Passam al següent i darrer punt de l’ordre del dia, que és el
debat de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu 2140,
presentada pel Grup Parlamentari Popular al projecte de llei
1724, pel qual s'autoritza la modificació del nivell d'endeutament
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre
del 2002 i es modifica la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2002. Per defensar l’esmena a la totalitat té la
paraula la Sra. Cabrer durant 15 minuts. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Hisenda, li ho dic sense cap ànim d’ofendre i amb
tota sinceritat, ens digui en què vol gastar els 20.000 milions de
pessetes d’endeutament, ens digui les partides pressupostàries
concretes allà on volen generar crèdit, a la qual cosa hi tenim
dret constitucional i ara mateix li demanam al President del
Parlament aturar el plenari i miram d’arribar a un acord. Sí o no
Sr. Conseller? Prefereix que continuï? Idò endavant. 

Senyores i senyors diputats, aquesta comunitat autònoma
per desgràcia va patir el mes de novembre un temporal de pluja
i vent, amb desgràcies personals i destrosses individuals i
colAlectives. Tots els partits polítics vàrem anunciar la
necessitat que el Govern fes front a aquesta situació, tal i com
es va fer front l’any 89 amb les inundacions de setembre. En
aquell moment, el novembre del 2001, s’estaven tramitant en
aquest Parlament els pressuposts per a l’any 2002 i ja vaig tenir
ocasió de debatre amb vostè, a la Comissió d’Hisenda, les
possibilitats per arreglar aquesta situació. Vostè i el seu Govern
varen anunciar que tramitarien una llei de crèdit extraordinari en
el Parlament i mentre farien ús de la possibilitat establerta a
l’article 49 de la Llei de finances, és a dir, una estreta de
tresoreria de 7.900 milions de pessetes, que la Llei de finances
autoritza un cop ja s’hagi iniciat un expedient administratiu de
crèdit extraordinari, que després ha d’aprovar per llei el
Parlament. Jo ja li vaig dir que tal volta no era necessari cap
estreta de tresoreria, que la llei de crèdit extraordinari la podríem
presentar el gener i quedar aprovada en un mes, vostè va dir
que no, que bestreta de tresoreria de 7.900 milions de pessetes.
Per cert Sr. Conseller, ens podria dir què s’han gastat d’aquests
7.900 milions de pessetes?

Dia 29 d’abril d’enguany, més de sis mesos després del
temporal, vàrem presentar en aquest Parlament el projecte de llei

que ara debatem, un projecte de llei sense cap valoració de
danys. Per cert Sr. Conseller, ens podria explicar les valoracions
dels danys? Els portaveus socialistes i els director general de
relacions institucionals varen demanar al Grup Parlamentari
Popular que si podíem renunciar a demanar període d’ampliació
d’esmenes, per tal de no retardar l’aprovació de la llei i el Grup
Parlamentari Popular va dir que sí, que tenien tota la nostra
colAlaboració per no retardar més les ajudes. Vostès han estat
més de sis mesos per presentar un projecte de llei, sense cap
valoració econòmica, amb una pedrada de 20.000 milions de
pessetes i nosaltres no podem disposar de 10 dies més
d’esmenes. Però ja dic, cap problema, perquè nosaltres ja hem
vengut denunciat que s’havien de pagar les ajudes el més aviat
possible. 

Idò bé, quan el Grup Parlamentari Popular agafa aquest
projecte de llei per estudiar-ho és troba amb la sorpresa d’un fet
insòlit, no és una llei de crèdit extraordinari, sinó que és una llei
de modificació de la Llei de pressuposts per elevar
l’endeutament autoritzat per a l’any 2002, amb 20.000 milions de
pessetes més. I aquests doblers es podran gastar en qualsevol
despesa del pressupost, hagi o no hi hagi consignació
pressupostari. La proposta del Govern és aquesta, 20.000
milions per a endeutament i no diuen per a què, ni tan sols
posen cap partida pressupostària. Davant aquesta situació,
repetesc, insòlita jo diria que a nivell mundial, el Partit Popular
va fer tres coses. Va presentar un text alternatiu per la mateixa
quantitat que vostès ens proposen, encara que sabem que és
una pedrada a l’aire sense cap valoració, acceptam també que
sigui a càrrec d’endeutament, però amb unes regles de joc que
marca qualsevol democràcia, les partides de despeses, que són
per les pluges i fins i tot per a municipis amb risc de futures
inundacions i amb dos controls parlamentaris iguals als de la
Llei del 89, compareixença mensual del conseller en aquest
Parlament i que sigui la Comissió d’Ordenació Territorial
d’aquest Parlament la que fixi les prioritats de les inversions en
municipis amb risc d’inundacions.

Al mateix temps que vàrem presentar aquest text  alternatiu,
vàrem solAlicitar informació als Serveis Jurídics d’aquesta
cambra sobre la constitucionalitat d’aquesta llei, per tres raons
fonamentals. La primera i sense cap dubte més important, és
que la Constitució espanyola i la Llei de finances obliguen que
qualsevol pressupost o llei de crèdit extraordinari sigui
autoritzat per llei del Parlament, amb la totalitat d’ingressos i
amb la totalitat de despeses, amb partides a nivell orgànic,
funcional, econòmic per a programes i territorial. La segona és
que mitjançant aquesta modificació del pressupost es
desquadraven i desequilibraven els pressuposts aprovats, fins
i tot, entraven en contradiccions internes perquè vostès només
modifiquen un article, l’article 15 i en canvi l’article 1 i l’article
2 el deixen igual. Amb la qual cosa els pressuposts estan
desquadrats, fins i tot,  l’article 2b) diu que l’endeutament serà
de 34 milions d’euros i a l’article 15 dirà que l’endeutament és
de 152 milions d’euros. I la tercera raó és que, com que no es fa
una llei de crèdit extraordinari, per salvar la bestreta de
tresoreria que exigeix una llei de crèdit extraordinari han de fer
un frau de llei, dient que una modificació de pressupost és com
si fos un crèdit extraordinari. I la tercera cosa que va fer el Partit
Popular és fer públic als nostres ciutadans que els 20.000
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milions de pessetes no eren només per a les pluges, que vostès
aprofitant les desgràcies d’un temporal es volen aprofitar per
endeutar els nostres ciutadans per a altres coses i aquestes
altres coses són coses ocultes que no ens ho volen explicar.

Davant aquesta situació, la reacció d’aquest Govern ha
estat la desqualificació personal, la demagògia i acusar de
mentir aquesta diputada que els parla, tot perquè aquesta
diputada ha fet públic el que vostès duien ben amagat, volen
20.000 milions de pessetes sense dir per a què. I això em sap
greu dir-ho Sr. Conseller, no és possible a una democràcia, a
altres sistemes polítics sí és possible, però a una democràcia
no. De moment una cosa està clara i vostès ja ho han hagut de
reconèixer, els doblers no són per a les pluges, la nota de
premsa que varen fer dijous ho diu ben clar, aquestes reserves
nodriran les quantitats no utilitzades per atendre els danys i les
pèrdues causades pels temporals del mes de novembre. Ja hem
avançat en alguna cosa, el Partit Popular no mentia quan va dir
que aprofitant els temporals, vostès volien doblers per a altres
coses, cosa que vostès no varen dir quan varen aprovar el
projecte de llei a Consell de Govern. Per tant, això ha de quedar
ben clar, perquè els nostres ciutadans tenen dret a saber-ho, el
Partit Popular vol que s’aprovi d’una vegada una llei per pagar
les ajudes del temporal i això és el que estan esperant els
nostres ciutadans. En canvi el Govern del Sr. Antich vol
mitjançant aquesta llei, doblers per gastar-los amb el que
vulguin i ni tan sols ens vol dir en què, el Govern del Sr. Antich
vol treure profit de les desgràcies dels nostres ciutadans i
aquesta és la diferència fonamental entre el seu projecte de llei
i el nostre text alternatiu, el del Partit Popular és exclusivament
per a les ajudes del temporal, el text del Govern no.

I entram ara, un cop aclarida aquesta circumstància que
vostès mateixos han hagut de reconèixer quan ho va denunciar
el Partit Popular, en les qüestions de constitucionalitat i ho dic
ara, aquesta llei del Govern del Sr. Antich pot posar en perill el
pagament de les ajudes del temporal, perquè si hi ha dubtes de
constitucionalitat, la llei corre perill i a més un perill innecessari
si féssim des d’un inici el que hauríem de fer, una llei de crèdit
extraordinari per a les pluges. Sr. Conseller, qualsevol despesa
pública ha de dur els ingressos i les despeses, el Parlament
cada any és l’únic legitimat per aprovar la totalitat d’ingressos
i la totalitat de despeses del poder executiu. Aquest és un
principi constitucional que es recull a totes les lleis de finances,
concreten que el detall de la despesa haurà de ser a nivell
orgànic, funcional, econòmic per a programes i territorial.
Davant aquesta situació, quines han estat les explicacions del
conseller, davant una nota de premsa de dijous? Són les
següents: primer és una còpia de característiques similars en el
fons de contingència que ha creat l’Estat amb la Llei
d’estabilitat pressupostària, molt bé, analitzem la Llei
d’estabilitat pressupostari i veurem si això és així. La Llei
d’estabilitat pressupostari, que no modifica cap llei de
pressupost de l’Estat, crea efectivament un fons de
contingència pressupostària i ens diu que cada any en el
pressupost de l’Estat hi haurà una secció pressupostària amb
el nom de fondo de contingencia de ejecución presupuestaria,
que serà d’un 2% del límit anual de la despesa del pressupost.

Per tant, hi haurà una secció pressupostària a part amb unes
partides per un import del 2% i per què servirà aquest fons?
Aquests fons servirà per a necessitats no discrecionals i no
previstes inicialment en el pressupost i a canvi de crear aquest
fons el Govern de l’Estat, el Govern de Madrid, no podrà fer ni
incorporacions de crèdit, ni ampliacions de crèdit, ni crèdits
extraordinaris, ni suplements de crèdit i afegeix més, el que
sobri anualment d’aquest pressupost mai es podrà incorporar
a l’altre exercici. I així a la exposició de motius de la Llei
d’estabilitat pressupostària ens diu: “ en segundo lugar
constituye una condición inexcusable para la eficacia del
nuevo procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria
del Estado el establecimiento de un fondo de contingencia de
ejecución presupuestaria, con el que se atenderán
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el
presupuesto inicialmente aprovado que puedan presentarse
a lo largo del ejercicio. Esta medida constituye un importante
instrumento al servicio de la disciplina de la política fiscal
que evita la tendencia expansiva del gasto a través de la
aprobación de modificaciones de crédito”.

Vegem ara el fons de similars característiques que ens diu
el Sr. Mesquida que crea el seu projecte de llei: “es crea un fons
de reserva per a contingències amb la finalitat d’atendre
despeses per a les quals no hi hagi consignacions inicials en el
pressupost, o aquesta resulti insuficient. Aquest fons es
materialitzarà a càrrec de l’endeutament dels 20.000 milions de
pessetes. Sr. Conseller, on està la previsió de fer incorporacions
de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris o
suplements de crèdits? Quantes n’ha fetes vostè
d’incorporacions de crèdit o ampliacions d’aquest pressupost?
On està la impossibilitat d’incorporar el que sobri d’aquest
fons? On és que sigui només per a imprevists i no per a
partides existents? On estan els seus fons que formen part de
les despeses però no a càrrec d’endeutament? Sr. Conseller,
vostè realment s’ha llegit la Llei d’estabilitat pressupostària?
Vostè creu que una Llei d’estabilitat pressupostària amb aquest
nom significa nou endeutament sense control de la despesa?

Miri Sr. Conseller, em sap greu haver-li de dir, el seu fons no
té cap característica semblant al de l’Estat i no només això, és
que és totalment el contrari d’allò que pretén la Llei d’estabilitat
pressupostària, que de fet fa gràcia que vostè va votar en
contra d’ella i ara diu que la copia. Miri l’argument de la Llei
d’estabilitat pressupostària amb la seva nota de premsa va ser
el primer intent de justificar el que no es pot justificar, de voler
intoxicar els mitjans de comunicació. Segon argument de seva
nota de premsa, que l’any 2001 el Parlament va fer el mateix
quan va sortir la sentència d’inconstitucionalitat d’ISIQUIEMA
i va fer una modificació de la Llei de pressuposts. Sr. Conseller,
efectivament es va fer una modificació de la Llei de pressupost,
però no té res a veure amb allò que ara debatem, per dos
motius. Primer motiu, perquè en aquell cas no s’autoritzava
nova despesa, sinó que s’havia de cobrir una despesa ja feta
amb uns ingressos que després s’anulAlaven, però la despesa
ja l’havia autoritzada partida per partida aquest Parlament a
cada un dels pressuposts aprovats. Es tractava de cobrir unes
despeses ja fetes, encara que nosaltres ja li vàrem dir que amb
el superàvit acumulat de tresoreria que el Partit Popular li va
deixar, vostè ja tenia els doblers, però bé vostè es va voler
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endeutar, però era per una despesa ja feta i autoritzada pel
Parlament, no per a despesa futura. 

Segon motiu, l’endeutament de l’any 2000 amb la
modificació de la Llei de pressuposts, tothom sabia el motiu, era
per a ISIQUIEMA, la finalitat de l’endeutament no estava ocult,
era per a ISIQUIEMA. Per tant, la modificació del pressupost
que es va fer res té a veure amb la proposta d’ara, ara sí que és
per a despesa nova, despesa futura i per tant, sí necessita
l’autorització per concretar les partides que no volen posar. A
ISIQUIEMA era per a despesa passada i per tant, autoritzada i
a més tothom sabia la finalitat concreta, amb la proposta d’ara
és per a despesa nova i ningú no sap el motiu i li repetesc que
tenim dret constitucional. Per tant, aquest segon de la seva
nota de premsa és nou intent d’intoxicar els mitjans de
comunicació.

Passem al tercer argument de la seva nota de premsa, una
llei de la comunitat autònoma de Madrid, de 14 de desembre de
2001, ara hem d’anar a Madrid a estudiar les seves lleis. La llei
de Madrid suposa un crèdit extraordinari per a determinades
obres i amb partides pressupostàries concretes i detallades, tot
el contrari del seu projecte de llei. I la llei de Madrid suposa
també una modificació de l’endeutament, 10 abans de tancar
l’exercici pressupostari i per a una finalitat concreta, cobrir part
del dèficit pressupostari acumulat des de fa anys. Per tant, en
aquest segon aspecte la llei de Madrid és com ISIQUIEMA, per
a despesa ja feta i ja autoritzada pel Parlament i a més amb un
objecte definit, palAliar el dèficit pressupostari. La seva llei, Sr.
Mesquida, em pot dir amb quines coses es sembla a la de
Madrid? En el crèdit extraordinari per a despeses concretes?
Està clar que no, amb l’endeutament per al dèficit acumulat
pressupostari? També està ben clar que no. Per tant, Sr.
Conseller és el tercer intent de voler intoxicar els mitjans de
comunicació i de voler justificar el que és injustificable.

Per acabar, a la nota de premsa ens diu que cal recordar que
trimestral el Govern remet al Parlament la documentació que
exigeix la Llei de finances. Sr. Conseller, només faltaria, però jo
li record que això no significa que vostè no necessiti
l’autorització prèvia del Parlament per aprovar un pressupost,
per aprovar la despesa i les partides vostè necessita una llei
prèvia i després trimestralment ha de remetre determinada
documentació. Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, si els
arguments que vostè avui em donarà són aquests, els de la
seva nota de premsa, només li deman que sigui ètic i digui la
veritat de cadascun d’ells, no a mitges com fins ara ho ha fet. Jo
i el meu grup avui li demanam serietat i rigor, li demanam que
ens digui els números, li demanam que ens expliqui per a quina
finalitat aquesta comunitat autònoma s’ha d’endeutar en 20.000
milions de pessetes, és una xifra suficientment respect able
perquè vostè passi comptes. Sap que el Partit Popular està
d’acord amb la xifra i amb l’endeutament, està en les seves
mans i les d’aquest Govern imposar la disciplina pressupostària
que exigeix la nostra Constitució, si vostè no ho fa, aquesta llei
suposarà, posar en perill les ajudes que esperen els nostres
ciutadans, que aquesta llei passarà a la història i serà objecte
d’estudi a la Universitat com la llei del despropòsit
pressupostari.

Sr. Conseller, se’n pot anar de vacances, no cal que ens
presenti cap pressupost el mes d’octubre, no cal que ens faci
perdre el temps estudiant i debatent el pressupost partida per
partida, basta que presenti una llei de pressupost com aquesta,
tant de pressupost i per allò que jo vulgui. Això és el que vostè
avui ens presenta i aquí té damunt aquesta taula la proposta del
Partit Popular, 20.000 milions d’endeutament per pagar les
ajudes del temporal, l’any 89 el Partit Popular no ho va tenir tan
fàcil, tot i això vàrem present ar una valoració, tot i que el
president es va entrevistar amb tots els grups parlamentaris,
cosa que vostès no han fet, vostès no varen aprovar un crèdit
extraordinari de 10.000 milions amb una partida concreta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, vagi acabant per favor. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí ja acab, Sr. President. En aquell moment vostès varen dir
que bastaven 6.000 milions i que més era un taló en blanc sense
control parlamentari i això que hi havia partida de despesa,
compareixença cada 15 dies del vicepresident i determinació de
la prioritat de les inversions per a la Comissió d’Ordenació del
Territori del Parlament, jo supòs que el Sr. Quetglas en el
Consell de Govern que va aprovar aquest projecte de llei va
votar en contra. Per cert, la Llei de crèdit extraordinari de l’any
89 es va aprovar un mes després del temporal. En definitiva si
allò de l’any 89 era per a vostès un taló en blanc, Sr. Conseller
què és això que ara ens presenta? Demanam per tant, una
rectificació seriosa i li dic que té tota la nostra colAlaboració per
aprovar, fins i tot, per lectura única un crèdit extraordinari per
a les pluges, però per a les pluges. Sr. Conseller, amb la seva
rectificació demostrarà la seva saviesa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer per la seva intervenció. El
Govern vol obrir un torn incidental i el 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. Avui
debatem una esmena a la totalitat al projecte de llei, en el qual
es modifica el nivell d’endeutament de la comunitat autònoma.
Aquesta llei, tal i com es recull, té una doble finalitat, per tant,
no amaga res i després veurem, al llarg de la meva
argumentació, com hi ha una espècia de mala consciència en les
paraules de la portaveu del Grup Parlamentari Popular, perquè
critiquen precisament el mateix que ells varen fer. Per tant, té
una doble finalitat, no hi ha cap labor d’investigació i és per
una banda, fer front a les necessitats de disposar de recursos
econòmics per tal de respondre als importants danys i pèrdues
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de diversa naturalesa a conseqüència de les tempestes de pluja
i vent del mes de novembre passat. 

Diu la diputada que és una pedrada, exactament li podria dir
que els 10.000 milions de pessetes de l’any 89 varen ser també
una pedrada, no hi havia cap estudi econòmic, es varen posar
10.000 milions de pessetes i fins i tot, el President de la
comunitat autònoma va dir que segurament en sobrarien,
després veurem si en varen sobrar o no. Per tant, té aquesta
doble finalitat, permet de la mateixa manera que la Llei de
pressupost el control i fiscalització d’aquest Parlament, per tal
de conèixer el destí dels recursos i és una solució, l’ampliació
de la quantia màxima d’endeutament, utilitzada a altres
comunitats autònomes i després també li demostraré i se’n
donarà compte que no ens estudiarà ningú, perquè no és una
solució nova. És la segona vegada que hem d’acudir en aquest
Parlament per solAlicitar una ampliació de l’endeutament per
causes externes a la voluntat del Govern, causes luctuoses, la
primera, com molt bé ha recordat, la declaració
d’inconstitucionalitat de l’impost ecològic. El Govern va
respondre ràpidament per tal d’organitzar les ajudes als
damnificats, es va dictar un decret, es va obrir un cens
d’autodeclaracions fins dia 20 de desembre i es va donar un
termini, del 20 de desembre fins al 21 de febrer, per solAlicitar
ajudes, per tant fa tres mesos i quatre dies que ha acabat el
termini. El procediment és complex i això me du a poder
demostrar una certa demagògia del Partit Popular, que diuen:
donarem suport si paguen vostès en el termini d’un mes.
Vostès varen tardar tres anys en pagar 4.600 ajudes; se n’han
solAlicitat 10.700 i nosaltres, la nostra intenció, és que abans del
31 de desembre aquestes ajudes, tota la gent que tengui dret  a
cobrar aquestes ajudes hauran cobrat; de les 10.179 solAlicituds
4.567 corresponen a Agricultura; 2.083 a Medi Ambient; 2.386
a Habitatge. En aquests moments s’han revisat ja més del 65%
de totes les solAlicituds. Perquè se’n facin una idea, aquests
expedients suposen que en aquests moments aproximadament
50 persones es dediquin a fer feina en aquest tema, perquè
molts d’expedients són incomplets, falta la documentació
acreditativa de la personalitat del solAlicitant, de la titularitat del
bé; s’ha de telefonar la gent, se li ha d’enviar un escrit per tal
que la completin. En aquest moment n’hi ha 2.520 complets;
4.155 estan pendents d’aportar documentació.

No els cansaré amb la forma de pagament i amb el
procediment abreujat, la realitat és que quan es parlava que
s’havien de pagar en un mes, doncs, lògicament, a un li sorprèn
que es facin aquestes afirmacions quan hi ha aquesta memòria,
que un pot treure, per veure que a aquestes 4.768 solAlicituds es
varen tardar quasi tres anys. El primer pagament ordinari que es
va fer en el cas de l’any 89 varen ser set mesos després. Si
aplicàssim la mateixa analogia ens aniríem al juliol de l’any 2002
el primer pagament, i ja es fan els pagaments. Per tant, en
aquests moments hi ha aproximadament més de 850 expedients
que estan pendents de la justificació de l’interessat. Si demà se
justifica per part de l’interessat que ha fet la reparació dels
danys, passat demà podrà cobrar sense cap problema.

La nostra ...

(Manca de so a causa de problemes en el subministrament
elèctric)

EL SR. PRESIDENT:

Provi ara, Sr. Mesquida.

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

Ara. Puguin fer-ho, com deia, abans de dia 31 de desembre.
Quan es parlava d’una pedrada, doncs miri, perquè es faci una
idea la Sra. Diputada, autodeclaracions de particulars, 101, 5
milions d’euros; danys públics comunicats pels ajuntaments,
35,8 milions d’euros; expedients d’IBANAT urgent s per
retirada de pins, 3,6 milions d’euros; expedients de carreteres
urgents, 1 milió d’euros. Hi ha més conceptes i només amb
aquests sumen 142 milions d’euros, solAlicitam una ampliació de
119 milions d’euros.

Però també, com deia abans, el projecte preveu un fons de
contingència pressupostària per atendre necessitats no
previstes o amb consignació insuficient. Per tant, pareix que tot
el debat pot estar en aquesta part, que pugui suposar com a
romanent de les quantitats que hipotèticament no es dediquin
a les pluges. Per tant, la solució adoptada pel Govern és
factible, no es fa amb frau de llei, és constitucional; jo esper
que aquesta llei no tengui un recurs d’inconstitucionalitat que
pugui paralitzar -m’ha preocupat aquesta amenaça vetllada de
la diputada del Partit Popular-, que pareix ser que hi pot haver
un recurs d’inconstitucionalitat que podria suposar la
suspensió automàtica, esper que això no sigui així. I és una
solució similar adoptada per la comunitat autònoma el desembre
de l’any passat. I si me permeten me vull detenir un moment en
aquest tema.

És la segona vegada que el portaveu del Grup Popular
m’acusa de mentir. Jo vull que sàpiga que baldament m’insulti
o me desqualifiqui el respect i el seguiré respectant, però no
vegi en aquesta actitud una debilitat o una manca d’arguments,
sinó tot el contrari. El més fàcil seria tornar un insult a un altre
insult, segurament un queda més ple, però no és el meu estil, i
crec que amb sis anys que duc en aquest Parlament mai no he
fet ni de la desqualificació ni de l’insult el meu discurs. I dic que
és la segona vegada perquè, si recorden vostès, la primera
vegada, derivada d’una petició d’informació d’execució
pressupostària, vaig contestar que hi havia hagut un problema
informàtic i que la intervenció deia que la informació no era
viable. No ha servit de res, a més, vaig manifestar que la
informació solAlicitada d’execució pressupostària se li aniria
entregant així com l’anàs tenint; em vaig comprometre amb el
màxim de 15 de desembre que tendrien tota la informació, i no
ha servit de res que dia 3 de novembre li enviassin setze
solAlicituds de documentació, que dia 10 de novembre n’hi
enviassin 12; que dia 16 de novembre n’hi enviassin 6; que dia
24 de novembre n’hi enviassin 19; que dia 30 de novembre n’hi
enviassin 4 i que dia 14 de desembre, abans de dia 15 de
desembre, haguessin rebut tota la documentació. Tampoc no va
servir de res en aquell moment entregar una carta d’informàtica
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del Corte Inglés, on es reconeixia un error informàtic i
demanàvem disculpes.

Per tant, amb aquesta segona vegada que se m’acusa de
mentir, els explicaré a vostès, perquè jo crec que no hi haurà
cap tipus de rectificació, sinó tot el contrari, quin és el tema que
va fer la comunitat autònoma de Madrid? La comunitat
autònoma de Madrid, que, per cert, crec que nosaltres vàrem
ser els que vàrem entregar la Llei 10/2001, que després es diu
que s’ha trobat, diu que se concedeix un suplement de crèdit,
un crèdit extraordinari i s’autoritza la modificació de
l’endeutament, són tres coses el que fa la comunitat autònoma
de Madrid. El portaveu del Grup Parlamentari Popular deia que
una de les proves que jo havia mentit era que a l’annex hi havia
una distribució, també ho ha repetit la diputada del grup
parlamentari que ha parlat, que a l’annex es distribuïen els
recursos. Sumin, si sumen el suplement de crèdit i el crèdit
extraordinari li sortiran 120.000 milions de pessetes, l’increment
d’endeutament de la comunitat autònoma a Madrid no són 120,
són 247.000 milions de pessetes. Per tant, hi ha un increment,
un plus d’endeutament de 128 milions de pessetes que bona la
faríem si nosaltres diguéssim en aquest Parlament que ho
dedicarem a finançar dèficit pressupostari, ja era el darrer que
esperava sentir de vostè de la incoherència en aquest tema. I
aquí ho diuen ben clar, a què es destinarà aquest increment
d’endeutament: “Se destinará a amortizar parcialmente el
remanente de Tesorería”. Per tant, parcialment el que els doni
la gana.

Quan es parla de control parlamentari, miri, aquesta elevació
del nivell d’endeutament, lògicament no és operatiu si no va
acompanyat d’una modificació de crèdits, per tant, en el
moment que s’aprovi el pressupost de l’any 2002 es modificarà
a ingressos en la quantitat de 20.000 milions de pessetes
addicionals, amb les corresponents partides.

Per tant, tendrà el Parlament la mateixa capacitat de control
i fiscalització que qualsevol modificació pressupostària, que
qualsevol tema relacionat amb l’execució. Per tant, per què hi
han de tenir un plus especials aquests 20.000 milions de
pessetes? Però és que, a més, Sra. Diputada, si féssim el mateix
que varen fer vostès amb el crèdit extraordinari, ningú, ni
vostès tenen cap garantia de que gastaríem aquests doblers en
les pluges. Perquè quan, casualment un diu, bé, idò anem a
veure com varen gastar ells els 10.000 milions de pessetes,
10.000 milions de 20.000 que era el pressupost ordinari de la
comunitat autònoma. És a dir, 10.000 milions de 20.000, facin
l’analogia i veuran quina quantitat els surt. La nostra sorpresa
va ser que la partida creada l’any 89, Secció 31, 66701, reparació
daños catastróficos, Ley de crédito extraordinario el 89, el 89
varen gastar 108 milions de pessetes. El normal, el procedent
hagués estat que a l’any 90 el que no s’havien gastat ho
incorporassin al pressupost. La sorpresa és que no incorporen
els 9.892 milions de pessetes, n’incorporen només 7.894;
desapareixen 2.000 milions de pessetes diluïts dins el
pressupost, amb què, segurament qüestions inconfessables.

I perquè no me digui que mentesc: certificat del
Viceinterventor, si ho vol ho té aquí, jo ja hauré de començar a
funcionar així, certificat del Viceinterventor on es diu que la

incorporació de romanents no va ser per 9.892 sinó que es
varen incorporar 7.894, incomplint, per cert, la llei.

Però és que a més la sorpresa no arriba aquí, hi va tornar
haver unes altres pluges l’any 90 i es va dur a aquest Parlament
una nova autorització d’endeutament, per valor de 2.000 milions
de pessetes addicionals. Ja li puc assegurar que tots els temes
de rigor, de discussió parlamentària, no sé què parlava de
saviesa, queden desmuntats amb aquesta operació. Dia 6
d’abril entra en vigor el suplement de crèdit de l’any 91 de 2.000
milions de pessetes addicionals; vostè sap quan es varen
comptabilitzar? El normal hagués estat comptabilitzar-los dins
l’any 91; ah, no, es varen comptabilitzar el 6 d’abril en els
pressuposts de l’any anterior, perquè clar faltaven aquests
2.000 milions de pessetes i s’havien de tapar. Però és que això,
a part també d’un altre certificat de la viceinterventor ho va
posar de manifest el Tribunal de Comptes: “Se incluye
irregularmente en la liquidación del ejercicio un suplemento
de crédito para reparación de daños por lluvias
torrenciales”, de 2000 milions de pessetes. Què ens diria, Sra.
Diputada, si agafàssim aquests 20.000 milions de pessetes i els
comptabilitzàssim en els pressuposts de l’any passat, ortodòxia
pressupostària? Això sí que és infringir la llei, article 61 de la
Llei de finances.

Per tant, senyores i senyors diputats, la proposta que avui
debatem és necessària per fer front als pagament s derivats dels
danys de les pluges de novembre de l’any 2001, permetran per
tant poder abonar als particulars i a les empreses les quanties
a què tenen dret i que el Govern va posar al seu abast per
palAliar la desfeta del temporal; permetrà també dur a terme la
reparació de les infraestructures danyades conveniant amb els
ajuntaments ajudes públiques; i permetrà un marge a través
d’aquest fons de contingència per finançar aquelles despeses
sense crèdit o amb crèdit insuficient. És una operació, com no
podia ser d’altra forma, que quedarà subjecta al control i
fiscalització, com totes les operacions de modificació
pressupostària i d’execució del pressupost.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i renou a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda, per la seva
intervenció. La Sra. Cabrer té cinc minuts per replicar.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, li dic seriosament, no té arguments.

(Rialles)

No, no, li dic seriosament, crec que és molt trist que avui el
Partit Popular, els 28 diputats del Partit Popular que
representam molts més ciutadans que cadascú individualment
d’aquest partit, li diguem 20.000 milions de pessetes
d’endeutament, sí, sí. És el nostre text  alternatiu, 20.000 milions
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de pessetes per a endeutament, sí, vostès a l’any 89 no volien
els 10.000, sense cap valoració, no ens ha aportat cap valoració;
ens fiam de vostè, ens ha dit unes quantitats que diu que
encara, que faltaran i després diu que sobren. Per favor, no ens
ha presentat unes valoracions, no ens ha dit que duen gastat
a la (...) Tresoreria, però ja li dic, no és aquest el debat de la
quantitat, perquè el Partit Popular 20.000 milions d’endeutament
sí, els té aquí damunt, però per a les pluges, Sr. Conseller, per
a les pluges i per a inversions a municipis que tenguin risc de
futures inundacions, amb una partida pressupostària concreta.
Jo crec que més fàcil no ho pot tenir un Govern perquè avui
encara surti aquí defensant el que és i es coneix doctrinalment
com totalitarisme pressupostari, que és que no figuri cap
partida pressupostària de despesa on s’imputaran aquests
20.000 milions d’endeutament. Jo, la veritat, Sr. Conseller, que
crec que tot el que vostè i els arguments que vostè utilitza és
que, precisament, no en té d’arguments. De la Llei d’estabilitat
pressupostària ja no diu res, ja no diu res perquè el ridícul era
monumental, dir que la Llei d’estabilitat pressupostària (...)
significa un fons per al que vulgui amb endeutament, això està
clar. 

De l’ISIQUIEMA tampoc no ho diu perquè estava clara la
finalitat, i me xerra de la comunitat autònoma de Madrid, si jo
m’he llegit el debat fins i tot que hi va haver de la llei
d’endeutament de la comunitat de Madrid; i jo li he dit: era una
llei de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb partides
concretes d’inversió futura, i després era una llei on es
modificava el nivell d’endeutament per fer front a aquest crèdit
extraordinari, per fer front al suplement de crèdit i per fer front,
en ares a la Llei d’estabilitat pressupostària, al dèficit que hi
havia de Tresoreria. Vostè no en té de dèficit, va generar dèficit
però el Partit Popular li va deixar 11.000 milions de superàvit;
ara, l’any passat ja va tancar amb un dèficit de 2.300.

(Remor de veus)

Vostè no té el problema que tenien a la comunitat autònoma
de Madrid que si llegim el debat, el dèficit que tenien venia
acumulat d’altres governs, tal com es va produir el debat. Per
tant, a la comunitat autònoma de Madrid era despesa feta, un
dèficit de Tresoreria significa despesa feta i autoritzada pel
Parlament. I segon, tothom sabia pel que era, tothom sabia que
era per a aquesta finalitat, que es comparteix o no es comparteix
políticament, perfecte, però tothom coneixia perfectament la
finalitat de la llei. Nosaltres aquí la crítica més grossa que li
feim, Sr. Conseller, és, primer, que vostès no varen dir que
aquesta llei no era només per a les pluges, això ho diuen ara
perquè el Partit Popular ho va denunciar, perquè el Partit
Popular ho va fer públic i vostès varen dir que nosaltres
mentíem i enganyàvem la gent; no, nosaltres no enganyam la
gent, vostès varen aprovar un projecte de llei en el Consell de
Govern i no varen dir que seria per d’altres coses. Per tant, el
Partit Popular no va enganyar, el Partit Popular els va agafar, Sr.
Conseller, els va agafar, i li vaig dir, ho vàrem fer públic, cap
p roblema. Vostè reconeix que si sobren serà per a aquest fons...

(Més remor de veus)

Vostè reconeix que serà per a aquest fons aquesta situació,
per tant, primera qüestió que ja tenim: que aquests doblers no
són només per a les pluges, que aquest Govern, aprofitant que
hi ha les pluges, ens endeutam amb més quantitat i tenim així
doblers. Molt bé, i per a què són aquests altres doblers, Sr.
Conseller? Sr. Conseller, el debat més important per a mi
d’aquesta llei ja no és que no sigui només per a les pluges, és
que vostès no ens volen dir les partides pressupostàries
concretes on s’imputarà aquesta despesa. Jo li he dit, Sr.
Conseller, vostè a l’octubre no dugui aquí el pressupost, no
ens faci perdre el temps als 28 diputats que estam partida per
partida amb cada conseller, a cada compareixença discutint
cada partida pressupostària controlant el Govern. Ja li he dit
que pot anar de vacances, si vostè avui, però què és això tan
ocult que duen que no ens poden posar unes partides
pressupostàries? La veritat, Sr. Conseller, que vostè ha duit
informes, certificats, el viceinterventor, jo, la veritat Sr.
Conseller, me passi tota la documentació perquè si els aquests
arguments són iguals de creïbles que els de la seva nota de
premsa de la comunitat autònoma de Madrid està manipulat. I
per tant, en el 89, me pot treure la quantitat, en el 89 hi havia
una partida pressupostària per a inversions, amb control
quinzenal del vicepresident, qui compareixia en aquest
Parlament i amb una Comissió d’Ordenació del Territori del
Parlament que determinava (...), hi havia una partida almanco de
seguiment.

Jo li dic que aquesta llei té risc d’inconstitucionalitat i, per
cert, jo m’he llegit la seva normativa de pluges, el Decret de 7
de desembre, vostès deien: Els recursos econòmics per a les
ajudes del temporal procediran de la bestreta de Tresoreria
aprovada a aquest efecte pel Consell de Govern, sense perjudici
de la tramitació en el projecte de llei de concessió de crèdit
extraordinari. I per què si el Decret de desembre deia que hi
hauria un crèdit extraordinari, no fan un crèdit extraordinari?
Però després vostè va dictar una ordre, vostè va dictar una
ordre per a tot el tema de la comptabilització i va dir: Ordre del
Conseller d’Hisenda per la qual s’aproven els models
d’instàncies i s’estableixen els procediments per a la tramitació
d’expedients, i vostè diu, vostè, una ordre del conseller, una
vegada aprovat pel Parlament de les Illes Balears el projecte de
llei de crèdit extraordinari, que no el tenim, per al finançament
de les ajudes regulades pel Decret 133/2001, la unitat de gestió
econòmica de la Conselleria d’Hisenda tramitarà d’ofici a la
partida o partides pressupostàries aquelles a les quals s’hagi
d’imputar la despesa; per què vostè el desembre deia que hi
hauria una llei de crèdit extraordinari amb partides on
s’imputaria aquesta bestreta de Tresoreria.

Ja li dic, Sr. Conseller, bàsicament el següent: aquesta
comunitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, ha d’anar acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sr. President. Aquesta comunitat autònoma es
podia endeutar tranquilAlament per a les pluges perquè el
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govern del Partit Popular va deixar una comunitat autònoma
molt ben sanejada, per tant no hi havia cap problema que
aquesta comunitat autònoma fes front a aquestes pluges.
Vostès ens duen aquí un projecte de llei de 20.000 milions
d’endeutament, no sabem per a quina finalitat, i jo li dic, Sr.
Conseller, que vostè està obligat constitucionalment a introduir
partides de despesa concretes.

Jo crec que avui és un dia molt trist, perquè vostès, si el
Partit Popular no ho hagués denunciat, haurien enganyat els
nostres ciutadans dient que aquests doblers eren per a les
pluges, quan ja ha quedat demostrat que no; però sobretot és
un dia molt trist perquè una llei que es podria aprovar per
unanimitat de tots els partits polítics, perquè aquest partit del
Grup Parlamentari Popular no li discuteix ni l’endeutament ni la
quantitat, no es podrà aprovar, amb una vulneració total dels
principis democràtics d’aquest Parlament.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Sr. Conseller d’Hisenda, per tancar la qüestió
incidental.

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

Gràcies, Sr. President. No agafi com a descortesia el fet que
no surti, que a jo, a més, m’agrada sortir a xerrar des d’allà, però
és que no hi ha hagut cap argument addicional, no hi ha hagut
cap contra-argument; si se n’adona, tota la majoria d’arguments
els he emprat a la meva primera intervenció per evitar que no me
digués ara m’ha dit no sé què, que després no me pot replicar.
Per tant, he complert una cosa que no és molt habitual en la
història d’aquest Parlament , per tant, bé, jo no he vist cap
argument addicional.

Home, vostè ens parlava d’una comunitat autònoma
sanejada, devia ser abans de la sentència d’inconstitucionalitat,
de l’ISIQUIEMA, d’aquests 24.000 milions de pessetes.
Esperem a veure què passarà amb el cànon de sanejament, en
el meu primer debat pressupostari vaig dir que havien deixat
dues amenaces importants, el cànon de sanejament; primer,
Isiquema -desgraciadament es va complir-; segona, cànon de
sanejament, que vostès saben que varen fer un cànon mal fet,
insuficient per finançar els temes relacionats amb
l’endeutament. Vostè ha seguit insistint que la valoració era
una pedrada, miri, dels 10.700 expedients n’hi ha molts que no
estan valorats. Per tant, en record un que diu que se li varen
morir vuit porcelletes de fred i res més; s’ha de calcular el que
valen les vuit porcelletes. N’hi ha un altre que diu que s’ha
espatllat una paret, què val això? S’ha de calcular. El Batle de
Llucmajor i el d’Algaida demanaven fa poc que se’ls arreglàs
uns desperfectes del Santuari de Gràcia, derivat de les pluges,
van sortint coses. Per tant, pot ser que tots aquests doblers es
dediquin al temporal, pot ser, però tampoc no amagam res. I si

després gastam doblers d’aquests 20.000 milions de pessetes
en altres coses, doncs ja li avanç, no han descobert res, si això
ho hem dit nosaltres, això ho diu la llei.

Miri, jo, ja per acabar, li dic una cosa: nosaltres seguirem
fent el pressupost com toca amb responsabilitat de Govern; si
nosaltres haguéssim fet el mateix i diguéssim: no importa,
senyors del Govern, que facin el pressupost perquè tanmateix
després fan el que els dóna la gana; quan aprovaven el
pressupost, als dos dies, modificaven la Conselleria de Medi
Ambient li llevaven 2.000 milions de pessetes i les passaven a
una altra conselleria, però quedava molt bé dir que es gast aven
molts doblers en medi ambient. Per tant, no me digui això
perquè nosaltres seguirem presentant, en la mesura que aquest
conseller tengui les seves forces intactes, presentarem un
pressupost com toca, en temps i forma, per tenir un instrument
a partir de l’any que ve. I no se preocupi, vostè tendrà en
aquest tema com en qualsevol altre, això suposarà una
modificació del pressupost, ja li he explicat, i aquesta
modificació del pressupost podrà ser fiscalitzada perfectament
amb l’article 103 de la Llei de finances. Per tant, total control i
fiscalització per aquest Parlament.

I bé, jo crec que hauria d’aclarir això, si vostès estan
disposats a presentar un recurs d’inconstitucionalitat per
paralitzar les ajudes. Això no m’ho ha respost i li puc assegurar
que és el que més m’ha preocupat de la seva intervenció, tota
la resta m’ha interessat poc, però això sí que m’ha preocupat,
dir-los als ciutadans que per ventura per aquest tema no podran
cobrar les ajudes. Supòs que no serà així, esper del seny del
Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i renous)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Grups que vulguin
intervenir amb un torn en contra? Sr. Diéguez, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Efectivamente, como se ha dicho ya aquí, en el mes de
noviembre de 2001 un temporal de lluvia y viento causó graves
daños en propiedades públicas y privadas en estas islas. De
inmediato el Govern se puso a trabajar sobre el asunto y acordó
una serie de medidas urgentes el 12 y el 16 del mismo mes de
noviembre, y se aprobó un adelanto de Tesorería de más de 47
millones de euros. El Gobierno de Aznar (...) seis meses en
reaccionar, hasta el mes de mayo de 2002, y en ese momento el
Ministro de Interior, D. Mariano, comunica al Govern de las
Illes Balears que la ayuda que se destinará a esta comunidad
autónoma ascenderá a la cantidad de 2.067.300 euros,
añadiendo, no sin cierta ironía, cito textualmente: confiamos
que contribuyan sustancialmente a paliar en lo posible los
importantes daños sufridos; 2 millones de euros tienen que
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contribuir sustancialmente a paliar los que se reconocen
importantes daños sufridos.

Una ayuda que nadie sabe cómo llegará, ya podemos
empezar a sospechar que cuando se pregunte al Gobierno del
Estado qué pasa con la ayuda prometida, nos diga que se la ha
gastado exterminando moluscos en Banyalbufar. Pero esa
inactividad y el abandono habitual del Gobierno del Estado nos
deja una vez más reducidos a nuestro esfuerzo, y ante ese
abandono, eso sí, el Partido Popular de Balears guarda un
silencio que le convierte en cómplice de una actitud política
deshonrosa para con nuestra islas cuando menos. Las
necesidades se acercan a los 20.000 millones de pesetas, nos ha
dicho el conseller incluso que pueden llegar cerca de los 24.000
millones de pesetas, y Aznar López nos envía 300, mejor dicho,
dice que envía 300, porque de momento son virtuales. Eso, por
supuesto, no parece ni ilegal, ni incoherente, ni
antidemocrático, y no sólo no se explica ese silencio a los
ciudadanos de Baleares, sino que se trata de impedir que este
Gobierno autonómico solucione los problemas, y se llegan a
atrever a presentar esta enmienda a la totalidad a una ley
inevitable si se quieren compensar los daños del temporal y
evitar daños en un futuro.

En su enmienda a la totalidad presentan un texto alternativo
al del Gobierno, vamos a ver cuáles son las coincidencias y
cuáles las divergencias: las coincidencias entre la enmienda  a
la totalidad y el texto del Gobierno están en lo más importante,
aceptan ustedes, como no puede ser de otra manera, que la
solución al problema está en el endeudamiento; me alegro que
se hayan superado otras formulaciones más folclóricas para la
obtención de recursos, como lo fue en su momento por parte de
otros consellers de Hacienda que le precedieron en el cargo,
como era la compra de lotería. Efectivamente, no sé si
recordarán ustedes que el anterior conseller de Hacienda,
cuando buscaba soluciones para cooperar en la financiación de
la Universiada, propuso como solución más inteligente, en
lugar de entregar una cantidad de millones a la Fundación,
comprar una cantidad millonaria de lotería a dicha Fundación
porque de ese modo se ingresaba dinero en la misma y además
podía haber suerte para la comunidad autónoma, si le tocaba
algún premio. Me alegro, Sr. Conseller, de que no opte por
participar en el sorteo de la Cruz Roja ni en cosas semejantes.

Así pues, olvidadas estas brillantes alternativas, están de
acuerdo en recurrir al endeudamiento, también están de acuerdo
en la cantidad, unos 118 millones de euros, no se ha discutido
esa cantidad; desde luego es una cantidad aproximada, puede
resultar más de lo que es preciso o puede resultar menos de lo
que es preciso, tal como está el presupuesto en este momento.
También están de acuerdo en que se concierte una operación
de crédito a largo plazo, en esto también hay coincidencia.
¿Dónde están las diferencias, pues? En lo esencial ya hemos
visto que prácticamente estamos de acuerdo, ¿dónde están las
diferencias?

En primer lugar, el artículo 2.3 de su enmienda a la totalidad
dicen que si la comunidad autónoma recibe subvenciones de
otros entes públicos o privados para atender a gastos del
temporal, los fondos que se reciban se destinarán a la

amortización anticipada del préstamo solicitado. Ahora lo
traduzco, ¿qué entes públicos nos pueden subvencionar, el
Estado, un ayuntamiento, una empresa pública? De momento
sólo parece que el Estado en esos 200 millones, todo esto es
puro ejercicio de ilusionismo, pero entremos en hipótesis: lo
que nos sugieren es que si el Estado nos subvenciona en los
miserables 2 millones de euros que asegura, lo que nos sugiere
el Partido Popular es que, en vez de destinar dicho dinero a
atender pagos de perjudicados, se dediquen a reducir el importe
del crédito solicitado. Es esto, esto es lo que dicen, los fondos
que se reciban se destinarán a la amortización anticipada del
préstamo solicitado, esto es lo que ustedes dicen; desde luego
es una tontería, en la increíble hipótesis de que Aznar López
enviara (...) euro en efectivo metálico, yo no me lo creo, sólo lo
haría para su entrega a destinatarios finales y jamás para que el
Gobierno de esta comunidad autónoma redujera deuda.

En cualquier caso, olvidémonos del supuesto, Aznar López
destinará los 2 millones de euros más que probablemente para
que su ministro pedáneo extermine moluscos y duplique las
posibilidades hamaqueras en nuestras playas, como se está
haciendo en la actualidad. Por otra parte, ¿creen que realmente
es posible que la comunidad autónoma reciba subvenciones de
entes privados para la reconstrucción de los daños del
temporal; alguien cree que es posible, siquiera en hipótesis?
¿De quién lo va a recibir? ¿De la Federación Hotelera, tal vez?
No se me ocurre nadie más. Miren, el artículo 2.3 se puede
considerar un detalle simpático, una forma como otra de relajar
la actividad legislativa, pero no es serio y por tanto no
podemos apoyarlo ni muchísimo menos.

Sigamos con las diferencias entre la posición de su
propuesta y la del Gobierno, vamos a otro apartado, su artículo
3. Su artículo 3 solicita que el crédito se dedique tanto a tareas
de reconstrucción y reparación de los daños causados por el
temporal como a la mejora de infraestructuras deficientes que
no se hayan visto afectadas, pero que en caso de lluvias
semejantes puedan verse afectadas. Hasta aquí de acuerdo,
pero no se quedan aquí, sino que pretenden que la
determinación de qué zonas son prioritarias se discuta y
determine por la Comisión de Ordenación Territorial del
Parlamento. Como, copiando esto de lo que sucedió en otra
ocasión, veamos la experiencia; la experiencia no fue una
experiencia especialmente buena ni muchísimo menos, esto lo
que haría sería retrasar el máximo posible estas obras, ya que
añade un trámite especialmente largo como es la discusión y
aprobación parlamentaria, una discusión que fundamentalmente
tendría que ser de carácter técnico y no política. Considerar que
el Parlamento es el que determina las infraestructuras en las que
se debe de actuar de forma prioritaria, se deduce que se
considera que la elección de tales infraestructuras es una
cuestión política y no técnica, y eso puede ser peligroso. No se
puede convertir la selección de zonas prioritarias de actuación
en cuanto a sus infraestructuras en base a criterios políticos,
que son los que fundamentalmente rigen y deben de regir en el
Parlamento. Se trata de una cuestión sobre todo técnica: la
necesidad de actuación en una zona u otra ante un hipotético
riesgo de catástrofe natural no debe ser consecuencia de un
debate político sino de un debate técnico, no se puede pedir
que la seguridad colectiva quede subordinada a un qué hay de
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lo mío. Así que, por dilatorio y con tacto al recto entendimiento
de lo que deben de ser las cuestiones políticas y por la
experiencia que hubo al respecto, no es aceptable esa solicitud
de intervención de esa Comisión de Ordenación Territorial.

El artículo 4 de su propuesta tampoco tiene mucho
desperdicio, sostiene el Partido Popular que su propuesta de
crédito extraordinario es más transparente que la simple
modificación de endeudamiento que prevé el Gobierno. Sin
embargo, en el artículo 4 exponen que para garantizar un
máximo control democrático de los fondos públicos, cada mes
deben comparecer en el Parlamento el vicepresidente del
Gobierno o el conseller de Hacienda para informar acerca de las
inversiones, gastos, etc. Bueno, en principio creíamos que
bastaba que se escogiera la fórmula del crédito extraordinario
en lugar de la fórmula que se ha escogido de modificación
presupuestaria para que fuera todo más transparente, pero
parece ser que la fórmula no es el problema. Se escoja una
fórmula o se escoja otra se deben poner elementos
complementarios de control, o sea, la fórmula es irrelevante. Es
la primera conclusión a la que podemos llegar. 

En cualquier caso, y por experiencia que se tuvo en su
momento, no parece muy necesario que cada 30 días haya una
comparecencia de un miembro del Govern para leer una pedrea
de subvenciones; más de 10.000 están previstas. Imaginémonos
que estén pagadas en aproximadamente cinco meses, cada
comparecencia de miembro gubernamental serviría para que
tuviera una tarea “sanildefonsina” de leer como unas 2.000
concesiones de subvenciones. Me parece que es un poco una
boutade. Creo que merece la pena una reflexión y pensar que
basta solicitar la documentación; si no dispone de la
documentación, ¿para qué tener a un miembro del Gobierno
explicándoselo o leyéndole toda esa documentación? Basta
disponer de la documentación, se estudia y se controla lo que
haga falta.

Además me ha asombrado ver las observaciones que ha
hecho el conseller de Hacienda acerca de que ese control, en su
día, cuando se hizo el crédito del año 89, sirvió para bien poco,
puesto que por lo que veo, mucha comisión que se hizo, mucho
control que se pretendía llevar, etc., y aún así 2.000 millones de
pesetas pasaron de un sitio a otro, que la riada, o de las lluvias,
etc., pasaron a destinarse a compensar un déficit vulgar de
Tesorería incluso un año después de que estuviera cerrado el
presupuesto. Es esto lo que se ha dicho aquí, lo cual me
maravilla y me indica que todos esos controles no son
bastantes cuando hay una voluntad, no sé si preordenada o
consecuente, de alterar lo que deben ser las normas.

El objetivo central del aumento de endeudamiento, con total
claridad se especifica que es dotar presupuestariamente los
gastos derivados del temporal, así como crear un fondo de
contingencia según la Ley 18/2001, 12 de diciembre, general de
estabilidad presupuestaria, y es que el dinero que se destina a
dotar presupuestariamente los gastos del temporal, como ya
hemos dicho, puede ser insuficiente o excesivo. En caso de que
resulte algún exceso, cosa poco probable pero puede resultar,
naturalmente, ya que las estimaciones actuales nos indican que
incluso puede ser insuficiente, pero si hay un exceso se creará

un fondo de contingencia. ¿Para qué sirve?, para aquellas
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el
presupuesto inicialmente aprobado, no discrecional, dice la ley.

¿Crear un fondo de contingencia es peligroso,
antidemocrático, fraudulento, incoherente y oscuro? Pues llame
a Aznar López y dígaselo. No creo que le llame porque al
Parlamento lo respetan menos, pero a la autoridad... No servirá
para publicidad, ni para estudios, ni para financiación de
campañas, ni cosas de estas, ni historias de estas que nos está
diciendo. Para lo que pueden estar seguros de que no servirá
este fondo de contingencia es para lo que le sirvieron al
gobierno del Partido Popular 2.000 de los 10.000 millones de
endeudamiento que asumía en 1989, en teoría para paliar los
perjuicios de las lluvias de aquel año.

Otro comentario que se ha hecho por parte del Partido
Popular, y ya dejo las diferencias y las coincidencias, otro
comentario que se hecho por el Partido Popular acerca de la ley
que presenta el Gobierno, y atención porque esto es verdad y
así ha sido publicado, no se alarmen, es que se trata de una ley
ilegal. No puede acabar esta intervención sin pedir, aunque
sólo sea por decoro y respeto el buen sentido, que no se
vuelva a decir que esta ley, ni que ninguna otra, es ilegal,
porque sostener que una ley es ilegal es una paradoja y al
derecho, al que todos nos debemos en esta cámara, le repele la
paradoja porque el derecho es o debe ser en buena medida
sentido común. No existe ley ilegal, y si me permite un momento
de humilde magisterio le explicaré que una ley puede ser
contraria a la Constitución o, más extensamente, contraria al
llamado bloque de constitucionalidad, pero jamás ilegal, porque
en la propia sustancia de cada ley está diferenciar lo legal de lo
ilegal, resultando por tanto las leyes autosuficientes para
marcar los límites de lo acorde a derecho. Ahora bien, si una ley
no respeta los principios constitucionales, bien sea por razón
de la competencia en la materia regulada, etc., entonces será
contraria a la Constitución o al bloque de constitucionalidad,
pero jamás podemos predicar de ella que resulta ilegal.

Sentado, pues, cuanto antecede, le debo reconocer que al
menos no han sostenido que la ley es anticonstitucional, hasta
este momento; ahora ya se empieza a plantear si la ley puede
ser inconstitucional o no, lo cual nos preocupa por la facilidad
que existe por parte del Gobierno central a interponer recursos
de inconstitucionalidad contra las leyes de Baleares, y nos
preocupa especialmente por la materia tan delicada que hay
detrás y nos gustaría que se aclarara si esa es la voluntad del
Partido Popular.

En definitiva, les quisiéramos pedir que, aclaradas ya todas
estas cuestiones de forma exhaustiva, especialmente por la
intervención del conseller, colaboren con el Gobierno y con el
resto de grupos parlamentarios para que se resuelvan cuanto
antes los problemas de los ciudadanos afectados por el
temporal, y no conviertan la desgracia de los afectados en
trampolín de ambiciones políticas. Gracias, Sr. Presidente. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diéguez. Para contraréplica tiene la
palabra la Sra. Cabrer. Para réplica, perdón.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diéguez, ha començat amb n’Aznar López, com vostè anomena
el president del Govern de la Nació. Jo només vull dir un tema,
jo només vull deixar una cosa clara, a part que vostès, com
sempre, utilitzen la demagògia, no diuen les inversions del
Ministeri de Medi Ambient. Quan vulgui tenim un debat de les
inversions de Madrid, període socialista, període del Partit
Popular; quan vulgui feim aquest debat. Tothom sap en
aquesta cambra qui sortirà perdent d’aquest debat, tothom ho
sap, sempre ho he dit. Els partits polítics, els altres partits
polítics poden fer el victimisme que vulguin, però el Partit
Socialista no té dignitat per pujar aquí a fer victimisme. Li ho dic
així sincerament i quan vulgui feim aquest debat. 

(Petit aldarull a la sala)

Segon tema. Parla..., jo és que, clar, és que per a mi és tan
obvi aquest debat que em resulta incomprensible la situació a
què ha arribat aquest parlament. Que si faltaran doblers perquè
el conseller ha donat una xifra..., el conseller ha donat una xifra
dels mals, però no se subvencionen al cent per cent els
ciutadans, això tothom ho sap. Ell ha dit una tècnica (...) aquí
per defensar la seva quantitat de 20.000 milions perquè no li he
demanat quant duien pagat de la (...) de tresoreria, no ens ha
contestat, i li he demanat una valoració que l’any 89 es va fer,
encara que el conseller digui que no, i ha fet una quantitat i ha
inclòs tots els mals, però tothom sap que no se subvencionen
al cent per cent, els particulars. El problema és que la seva llei
ja diu que en sobrarà, la seva (...) llei ja diu que en sobrarà; per
tant vostès ja han hagut d’admetre aquesta situació un cop ho
va denunciar el Partit Popular, ja li dic, un cop ho va denunciar.

Després vostè se’n riu del text alternatiu que ha presentat
el Partit Popular. Se’n riu, per exemple, del fet que en el cas que
es percebessin subvencions d’altres ens públics o privats
aquests fons es destinarien a l’amortització avançada del
préstec. Miri, aquesta frase està copiada de la Llei del 89, i sap
per què està copiada?, perquè la varen votar tots els grups
polítics, el seu partit va votar això del que ara se’n riu vostè;
idò l’any 89 es va votar per unanimitat per tots els partits
polítics. Per tant no se’n rigui d’un text alternatiu que és un text
seriós presentat pel Partit Popular.

Estan molt preocupats pel tema de la inconstitucionalitat. Jo
també hi estaria, preocupada, jo també estaria preocupada
perquè aquesta llei té molts de dubtes de constitucionalitat, i
aquí ningú no m’ha contestat, i el que és més greu és que hi ha
dubtes de constitucionalitat innecessaris, perquè amb la Llei de
la paritat política, bé, hi ha dubtes de constitucionalitat però és
una aposta d’aquest govern, que li és igual informe del Consell
Consultiu o no, però aquí hi ha una via alternativa, Sr.
Conseller, hi ha una via alternativa: fer el que toca, fer una llei
de crèdit extraordinari, amb aquest import, amb aquest

endeutament, però amb partides pressupostàries. Ja no li
demanam que la partida sigui només per a les pluges, posi les
partides que vulgui, però almanco aquest parlament, aquesta
democràcia i el dret constitucional exigeixen que hi hagi unes
partides pressupostàries. Això ho exigeix la Constitució
espanyola, Sr. Diéguez, i li he de dir més, l’Estatut d’Autonomia
i la Llei Orgànica de finançació de les comunitats autònomes,
que forma part del bloc de constitucionalitat, diuen que
l’endeutament a les comunitats autònomes obligatòriament ha
de ser per despeses d’inversions, i aquest projecte de llei no ho
diu. 

És que a mesura que vaig estudiant el projecte de llei hi trob
més coses. En els pressuposts, quan s’aproven i s’aprova
l’endeutament, es diu que serà pels capítols 6 i 7, es diu, en el
pressupost. Aquesta llei diu que el fons que es nodrirà amb el
capítol 9 serà per a qualsevol despesa del pressupost, ni tan
sols diu que sigui per a despeses d’inversions. No, Sr.
Conseller, pot llegir el paràgraf, pot llegir el paràgraf del fons
que crea i que és càrrec d’endeutament. 

Ja dic que el problema de la inconstitucionalitat no és un
problema del Partit Popular; jo no ho sé, si es recorrerà o no la
inconstitucionalitat, jo dic que a una democràcia, a uns
pressuposts on s’autoritza una despesa hi ha d’haver unes
partides pressupostàries d’ingressos, ho mana la Constitució
espanyola, i si vostès estan preocupats aprovin el nostre text
o facem un text  conjunt de lectura única, però, per favor, no ens
diguin que el Partit Popular posarà en perill les ajudes. Qui posa
en perill les ajudes és aquest govern perquè precisament vol
amagar..., és que ja no sabem per què seran aquests doblers, és
que és un tant preocupant, eh?, aquesta situació. 20.000
milions, sí, per a les pluges però en volem per a nosaltres del
que sobrarà, un fons que serà pel que vulguem. I em parla de la
Llei d’estabilitat pressupostària? Sr. Diéguez, vostè tampoc no
ha llegit la Llei d’estabilitat pressupostària. Si volen copiam la
Llei d’estabilitat pressupostària, la copiam i posam que no es
podran fer incorporacions de crèdit, ni ampliacions de crèdit, ni
crèdits extraordinaris... No diguin coses que no són veritat, Sr.
Diéguez, la copiam, feim una esmena in voce i copiam
exactament el que diu la Llei d’estabilitat pressupostària. Vostè
realment creu que la Llei d’estabilitat pressupostària, amb
aquest nom, significa 20.000 milions d’endeutament per al que
jo vulgui? Per favor!, és que aquesta situació arriba a ser un
tant ridícula.

Per tant jo els dic que és un dia trist. Només vull deixar clar
avui, perquè crec que és de justícia que quedi clar en aquest
plenari i per a les futures generacions, que el Partit Popular avui
ha presentat una alternativa legal, una alternativa seriosa, una
alternativa objectiva i una alternativa raonada que té per
finalitat clarament donar solucions als problemes individuals i
colAlectius que varen ocasionar les pluges del mes de
novembre. El seu projecte de llei no té aquesta finalitat pública,
sinó que encobreix altres finalitats ocultes i gens transparents.
La nostra proposta és una proposta en defensa dels valors
democràtics... 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sr. President. ...dels principis constitucionals, i
sobretot de la transp arència dels doblers públics. Aquest
projecte de llei és un projecte de llei de república bananera, Sr.
Conseller, i s’estudiarà a les universitats.

Ja per acabar, perquè encara no hi ha l’aprovació definitiva
de la llei, si volen els doblers per les pluges, aquí els tenen.
Nosaltres els aprovam, i crec que els nostres ciutadans,
sobretot els afectats, mereixen aquest consens de tots els grups
parlamentaris que estan d’acord en la quantitat i estan d’acord
en l’endeutament. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. 

(Remor de fons)

El Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista, contrareplicarà
i tancarà el debat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Ya lo echaba de menos, echaba
de menos algún que otro insultito y ha empezado diciendo que
no teníamos dignidad y digo: “Ahora, ahora”. No la reconocía
con las intervenciones anteriores, no la reconocía en las
anteriores y ha empezado a decir eso de que no tienen
dignidad, etc. No voy a competir con el tema de insultos y esas
cosas. Esté segura... 

(Remor de veus)

No encontrarán en ningún acta muchos insultos que haya
dicho este diputado en la Cámara. Los votos que consiga a
base de insultos no se los vamos a disputar, todos suyos.
Mientras usted insulta el Gobierno solucionará el problema de
las indemnizaciones. 

Mientras tanto nos dice usted que sobrará dinero. Es
posible que sobre, ojalá sobre, pero no ojalá sobre porque eso
pueda ser bueno para el Gobierno, que pueda disponer de un
dinero más, etc., sino porque eso servirá para decirnos, por lo
menos, que los daños que han sufrido los ciudadanos han sido
menores de lo que nos parecía. Ese es el único consuelo que
puede haber en que sobre el dinero.

Nos dice una vez más, nos viene a hablar de leyes de lectura
única, que hagamos una ley por lectura única. Mire, aquí no
hemos querido hacer una ley por lectura única. Se les ha dado
trámite parlamentario, cosa que ustedes no hacen nunca.
Cuando se aprobó la ley en el 89, de crédito extraordinario, la
quisieron llevar por lectura única. Lo que pasa es que no les
dejaron. La de Madrid por lectura única. Aquí ustedes han

tenido trámite para decir lo que les ha parecido, para poner sus
enmiendas sin más problemas y abandonando todo el tema de
la lectura única. 

Luego ha empezado con esas cosas de que si no hemos
leído la ley de estabilidad, etc., que copiemos la ley aquí. Que
es, ¿que en cada ley que se haga se han de copiar todas las
leyes? Cada ley es aplicable por si misma, cada ley tiene su
ámbito de aplicación. No hemos de coger, cuando hagamos una
ley de dos o tres puntos, y copiar todas las leyes aplicables
aquí dentro.

Luego nos viene con esa serie de premoniciones agoreras
de desgracias que pasarán, una serie de cuestiones un poco
apocalípticas, como prediciendo..., haciendo afirmaciones un
poco gratuitas, y desde luego como adivinadora del futuro no
le ha ido muy bien, normalmente. Yo recuerdo cuando le decía
al Sr. Costa, al conseller, le llamaba el 8 de marzo del 2000
cobarde, dictador, impresentable, le llamaba..., decía que tenía
una actuación casi fascista, etc., etc... ¿Recuerda todo aquel
problema, aquella plataforma de interinos que amadrinaba
políticamente?, y que acabó resultando ser, según dijeron los
tribunales, que aquella plataforma había actuado con mala fe y
temeridad, con mala fe y temeridad, y que el procedimiento
regulado que tanto criticaba asegura el principi de convocatoria
pública e igualdad en el acceso de la función pública,
escasamente respetado en el sistema derogado. Estas son las
afirmaciones de futuro que se hacían y el resultado; aquí va a
pasar exactamente lo mismo. Sra. Cabrer, usted siempre se
equivoca. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, per la seva intervenció. Amb la
seva intervenció queda substanciat aquest debat i procediríem
a la votació de l’esmena a la totalitat plantejada pel Grup
Popular.

Les senyores i els senyors diputats poden procedir a la
votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 28; vots en contra,
30. En conseqüència queda rebutjada l’esmena a la totalitat amb
text  alternatiu presentada pel Grup Parlamentari Popular al
Projecte de llei 1724.

Aquesta presidència ha de posar en coneixement de la
Cambra que, segons el previst a l’article 178 del Reglament del
Parlament, la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, va
designar, a proposta de la Presidència, a la seva reunió de dia
29 de maig del 2002 els diputats Hble. Sra. Sofia del Carme
Hernanz Costa i Hble. Sr. Antoni Alorda Vilarrubias per a la
defensa en el Congrés dels Diputats de la presa en consideració
de la Proposició de llei RGE núm. 659, de modificació de l’article
471 de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial, davant del
Congrés dels Diputats, aprovada a la sessió plenària de dia 28
de maig proppassat, la qual cosa, com he dit, pos en
coneixement de la Cambra a efectes reglamentaris.

I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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