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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
corresponent al dia d’avui i com és habitual començam amb el
torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2207/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici  del servei de menjador escolar als colAlegis públics de
Petra i Vilafranca.

La primera és la 2207, relativa a l’inici de serveis de
menjadors escolars als colAlegis públics de Petra i Vilafranca,
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. Des del
Partit  Popular volem insistir en les preguntes respecte als
serveis de menjadors escolars, una adjudicació d’un contracte
per part  de la Conselleria d’Educació. I m’agradaria que ens

expliqués com és possible que en el ColAlegi Públic de’s Cremat
de Vilafranca i Juníper Serra de Petra, una empresa de l’home de
la seva directora general comencés a donar aquests serveis de
menjadors escolars abans de signar-se el contracte? Com
explica això el conseller d’Educació?

Gràcies.

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, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, un cop adjudicat un contracte aquest ja ha quedat
legalment perfeccionat i si em permet, li llegiré l’article 53 de la
Llei de contractes que diu: “los contratos se perfeccionan
mediante la adjudicación realizada por el órgano de
contratación competente,  cualquiera que sea el



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 98 / 11 de juny del 2002 4215

 

procedimiento la forma de adjudicación utilizado”. Un cop
perfeccionat ja no hi ha cap impediment legal perquè es pugui
iniciar la prestació del servei i si es tracta d’un servei essencial,
com són els menjadors escolars, és evident que no seria
justificable que es pogués retardar només per qüestions
formals.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Resulta que vostè, Sr. Conseller,
perfecciona el contracte i firma el contracte a finals d’octubre,
29 d’octubre, però és que un mes i mig abans, en el mes de
setembre i abans de perfeccionar el contracte aquesta empresa
de l’home de la seva directora general, ja estava donant aquest
servei de menjador i no s’havia perfeccionat el contracte i això
Sr. Pons, li agradi o no li agradi és una irregularitat, és una
irregularitat. A més les bases del seu concurs, les bases que
vostè va publicar diuen: “una vegada signat el contracte,
aquesta empresa té 15 dies per començar a prestar els serveis”.

Nosaltres des del Partit  Popular el que no entenem és com
una empresa, abans de signar un contracte per part de vostè i
abans de reunir-se la mesa de contractació, vostès ja saben
quina serà l’empresa adjudicatària i quina casualitat, justament
és l’empresa de l’home de la seva directora general. Com explica
tot  això el conseller? Això és, si m’ho permet, una “xapussa”,
amb això vostès han estat uns incompetents, Sr. Pons, és una
negligència i jo comprenc que no li agrada que li diguem això
des del Partit  Popular, però és molt mal d’entendre com una
empresa a més que no pot contractar amb l’Administració
pública perquè es tracta d’una comunitat de béns i vostès
abans de reunir la mesa i abans de signar el contracte ja li
havien adjudicat, a dit, a l’empresa de l’home de la seva
directora general els menjadors escolars. Sr. Pons, això és una
irregularitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La veritat és que la Sra. Salom ha fet
algunes afirmacions que no sé d’on les ha tretes, evidentment
intenta centrar la qüestió en dos menjadors escolars i com va
quedar molt clar a la reunió de la Comissió d’Educació de dijous
passat, per explicació dels membres de les meses de
contractació, a causa de les presses, a causa que és un servei
que no representa cap despesa per a l’Administració, de

caràcter social de la prestació dels servei de menjadors, la
voluntat d’atendre des del primer dia el servei de menjadors. Per
ventura es prioritza el servei que la formalització documental del
servei, però això passa des del 98-99, amb Administració PP i
p assa actualment perquè les possibilitats del servei de recursos
humans així ho fan necessari.

Ara bé és vertaderament increïble el mesurador que utilitza
la Sra. Salom per valorar les coses, tant de rigor en aquest
aspecte i en canvi li sembla bé que l’Estat transferís l’educació
a les Balears amb una dotació de 10.000 milions de pessetes
inferior a la que ens corresponia, li sembla bé que el Govern del
Sr. Aznar perjudiqui a totes les Balears negant-se a aplicar la
Llei de règim fiscal especial, li va semblar bé que el Sr. Cañellas
contractés una empresa per construir el Túnel de Sóller que era
diferent a la que li havia proposat la mesa de contractació. A
una persona que té unes creences molt sorprenents, com són
aquestes, no és d’estranyar que no li sembli bé que comenci a
prestar-se el servei de menjador coincidint en les necess itats
que en tenen els alumnes, el primer dia de curs i una vegada ja
produïda l’adjudicació.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.2) Pregunta RGE núm. 2208/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a presentació de tota la documentació requerida per
part d'ACO, CB.

Passam a la segona pregunta la 2208, relativa a presentació
de tota la documentació requerida per part  de ACO Comunitat
de Béns, que formula l’Hble. Diputat 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, demostra un gran valor utilitzant la darrera
intervenció de la pregunta anterior, per parlar d’un munt de
temes que han estat notícia en aquest Parlament durant molt de
temps, però avui la notícia en aquest Parlament, amb aquest
Govern que havia de canviar les coses, és que s’han adjudicat
els menjadors a una empresa que és de l’home d’una directora
general de la seva conselleria...

(Alguns aplaudiments)

I aquests són els fets, veurem si s’ha actuat de forma
correcta o no, però aquests són els fets i respecte aquests fets
hi ha moltes sospites, sospites que ja s’han dit en aquesta
cambra i respecte a les quals jo avui li faig una pregunta ben
concreta. Havia presentat  ACO CB, és a dir Sa Creu, en
definitiva l’empresa de l’home de la Sra. Catalina Bover,
directora general, la documentació requerida abans de la
signatura del contractes d’adjudicació de dia 30 d’octubre del
2000?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
la notícia realment important en relació als menjadors escolars
i aquests tres anys de gestió de la conselleria per part de
l’actual equip és que s’ha augmentat en 21 menjadors escolars
l’oferta de menjadors escolars públics a les Illes Balears, això sí
que és una notícia important, molt important, la subratlli.

Vostè, Sr. Fiol, no va assistir a la penúltima sessió dels
màsters en menjadors escolars que es va realitzar en aquest
Parlament dijous passat, sota la direcció del Sr. M anuel Jaén,
per això jo em permetré llegir-li un fragment de l’acta de la
reunió que va fer la mesa de contractació el passat 30 de maig.
Diu textualment, escolti bé, escrit i signat pels cinc membres de
la mesa de contractació, “quant els documents que havia de
presentar l’adjudicatari, juntament amb la seva proposició i que
figuren en el plec de clàusules administratives, tots foren
presentats abans de signar el contracte”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, nosaltres pensam que no és exactament així, que hi
va haver documentació que es va presentar posteriorment a la
data d’adjudicació, l’assegurança de responsabilitat civil i altres
documents sembla ser que varen ser presentats posteriorment ,
fins i tot  sembla ser que les actes que es remeten a l’oposició
no coincideixen exactament amb les actes que figuren al propi
expedient. Del conjunt de tota aquesta qüestió, la veritat és que
s’aixeca la sospita que aquest tema s’ha resolt d’una forma
manifestament irregular. Per dir tot  això, no és necessari assistir
a cap màster, ni escoltar el Sr. Jaén, que a més ho explica molt
bé, basta fer un seguiment mínim dels esdeveniments. 

Els fets són els que són, per cert aquesta Llei de contractes
de l’Estat que avui du aquí, vegi a veure si s’ha complit
exactament, el plec de condicions que per dir com s’havia
d’interpretar vostè em va explicar un dia que va dictar una ordre
de conseller, una ordre de conseller interpretant un plec de
condicions i després tot  un seguit d’irregularitats que fan
sospitar a qui li parla i molta altra gent, que d’alguna manera
aquest contracte s’ha produït  com un contracte de favor i això
a nosaltres ens sembla una irregularitat intolerable. Respecte les
qüestions que vostè citava anteriorment, ja li he dit que el tema
d’interès avui en aquest Parlament és allò que fa aquest

Govern, el Govern del qual vostè en forma part, naturalment que
poden haver fet més menjadors i poden haver incrementat el
servei, però de què serveix que s’incrementin i es millorin els
serveis si no actuen dins la legalitat i si no actuen correctament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem
pogut sentit  la veu del Sr. Jaén dient “mentida, mentida”, o
sigui mentida, o sigui diu mentiders als cinc membres de la
mesa de contractació, que varen fer unes afirmacions a l’acta i
rubricaren l’acte assumint aquestes afirmacions, aquí tenc
l’acta, l’he enviada a tot un seguit de diputats, als mitjans de
comunicació i a més la vaig llegir textualment dijous passat a la
sessió de la Comissió d’Educació. Però és que aquesta acta, Sr.
Fiol, també afirma tot  un seguit de coses, jo no sé si el Sr. Fiol
els diu mentiders, ho ha dit el Sr. Jaén, ho hem pogut sentit
tots. Repetesc, afirmen un parell de coses més, ho llegiré
textualment, extretes de les dues actes.

“Volem deixar molt clar que no hem estat sotmesos a cap
tipus de pressió en la nostra actuació”. Segona cosa que diuen
molt clar, “volem deixar molt clar que reconeixem i afirmam que
totes i cada una de les signatures que consten en l’acta de la
mesa de contractació, la de dia 27 de juliol i dia 4 d’octubre,
corresponen a cada un dels membres que integram la mesa i que
no hi ha cap falsificació de cap signatura”. Aquestes són les
coses essencials, si falta un paper o en falta un altre, si un
arriba dos dies tard o dos dies prest, tot  això forma part
d’aquests errors materials determinats per les presses i voluntat
de prestació d’un servei des del primer dia de curs...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cult ura el seu
temps està exhaurit.

I.3) Pregunta RGE núm. 2203/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a menús als menjadors escolars.

Passam a la tercera pregunta la 2203, relativa a menús dels
menjadors escolars que...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén i Palacios, què vol?
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Intento llamar la atención de usted, veo que también la de
los miembros de la Mesa. He sido aludido en dos ocasiones y
creo que tengo derecho a un turno de alusiones.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, ha estat mencionat en dues ocasions. 

(Aldarull a la sala)

 No ha estat qüestionada la seva honorabilitat. Per tant, no
em demani un torn d’alAlusions, vostè sap perfectament que no
li correspon per les mencions que s’han fetes.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Discrepo de la presidencia y acepto esa decisión tan
imparcial que hace. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

De res, Sr. Jaén i Palacios.

Com deia, tercera pregunta la 2203, relativa a menús als
menjadors escolars que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu
Crespí i Plaza del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Aprofitant la conjuntura que els
menjadors escolars que han esdevengut com les estrelles de les
sessions parlamentàries d’aquests darrers temps. A mi
m’agradaria, aprofitant això, treure un tema que sí preocupa als
pares i mares d’alumnes que utilitzen aquest servei i és que els
seus fills i filles rebin l’alimentació adequada a la seva edat,
amb els requeriments energètics, calorífics que permetin el seu
desenvolupament físic i intelAlectual necessari perquè
l’educació tengui els efectes que volem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí, la seva pregunta que és la número 16 de la sèrie de
menjadors escolars, pens que és l’única que de veritat té interès
per als pares i mares... 

(Aldarull a la sala)

...Dels alumnes dels 121 menjadors escolars que hi ha a les
Illes Balears, per cert 21 menjadors més que tot just fa tres

cursos. Evidentment no només es tracta d’incrementar l’oferta
quantitativa de menjadors escolars, sinó que es tracta
d’intentar garantir la seva màxima qualitat, per això enguany
durant aquest curs escolar es va celebrar una jornada específica
sobre menjadors escolars, amb participació de la Conselleria
d’Educació i la Conselleria de Salut, amb representants dels
ajuntaments, dels directors dels centres, responsables de
menjadors escolars dels centres, representants de les empreses
concessionàries i es va parlar sobre la qualitat de l’alimentació
i a la vegada també sobre el sentit  educador de l’adquisició
d’uns determinats hàbits durant l’acte del menjar.

També li he de dir que conjuntament amb la Conselleria de
Salut, tenim un acord per dur endavant sobre hàbits alimentaris.
Juntament amb Agricultura es fa una altra iniciativa destinada
a promoure la coneixença dels productes frescos autòctons i a
la vegada hi ha un acord amb IBATUR per tal que l’Escola
d’Hoteleria també es doni a conèixer als alumnes de les escoles
de les Illes Balears, que voluntàriament hi vulguin anar,
qüestions relacionades amb la gastronomia. A més, dins les
matèries transversals, per dir-ho d’alguna manera, una d’elles
és la promoció de la salut i una de les coses que es tracten dins
la promoció de la salut és el tema dels hàbits alimentaris i una
iniciativa emmarcada dins aquests hàbits alimentaris, per
exemple és dedicar un dia al consum de fruita fresca que fa que
als alumnes els resultin familiars determinats productes que a
edats primerenques en principi poden rebutjar.

Els licitadors que presenten la seva opció en els menjadors
escolars han d’oferir els menús diaris, a més d’una manera
rotativa per setmanes i es procura lògicament que hi hagi una
introducció de productes diversos, per exemple verdures que
costa una mica de pena que s’hi vagin acostumant i que siguin
menús equilibrats en proteïnes, hidrats de carboni i vitamines...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, el seu temps està exhaurit. Sr.
Crespí, té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si puc ser tan rotund com
vostè, que aquesta sigui l’única pregunta que tengui interès,
però en qualsevol cas és l’única pregunta que té una resposta
que sí afecta a la salut dels nostres alumnes. I en relació a les
(N-1 altres), jo li puc dir i li he de dir que crec que des de que
conec com funciona l’administració educativa, les
administracions públiques no han tengut una voluntat de
facilitar els procediments adients per a la contractació d’un
servei d’aquesta complexitat.

Per tant, jo li podria dir que si vostè fa treure els arxius del
Ministeri d’Educació, des dels anys que vulgui, passant pels
administradors de la Unió de Centre Democràtic, del Partit
Socialista, del Partit Popular, trobarà expedients en totes i cada
una de les irregularitats que han estat esmenades en aquests
dies que hem hagut de resistir. Però el més important i allò que
al final agraeixen pares i mares, és que els menjadors comencin
a funcionar dia 1 d’octubre, als centres públics i als centres
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concertats i els menús que es donin siguin adequats a l’edat
dels nins.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí per la seva intervenció que tanca
aquesta pregunta.

I.4) Pregunta RGE núm. 2200/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari  PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a avantprojecte de la llei de
qualitat a l'educació.

Passam a la següent la quarta que és la RGE núm. 2200,
relativa a avantprojecte de la llei de qualitat de l’educació, que
formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Bosco Gomila i Barber del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista que té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Davant la proposta de llei de qualitat
de l’educació que ha fet el Govern de l’Estat, nosaltres volíem
saber quina opinió li mereix al Govern de les Illes, que és el que
realment té les competències en educació a la nostra comunitat
autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila. 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.
Bosco Gomila, em serà molt difícil respondre només amb 3
minuts a la seva pregunta, però intentaré contestar-li ben igual
que si li enviés un telegrama.

És una llei feta sense un diagnòstic previ que estigués
contrastat i compartit per tota la comunitat escolar, els
professionals experts en avaluació i per les administracions. És
una llei que no neix del diàleg entre les administracions
autonòmiques, en la majoria de casos són les competents en
exclusiva en política educativa i el ministeri, sinó que és un acte
d’imposició i d’autoritat del Govern del Sr. Aznar per tal de
marcar una jerarquia de comandament polític enfront de les
comunitats autònomes, pròpia, aquesta conducta, d’un estat
centralista i uniformista. És una llei que per autojustificar-se ha
creat un estat d’opinió catastrofista sobre el sistema educatiu,
contribuint sobretot a fer perdre legitimitat social a l’educació
pública. És una llei que demagògicament ha presentant tot  un
seguit de solucions simplist es a unes situacions escolars que
es caracteritzen per la seva complexitat. És una llei
profundament centralista i antiautonòmica perquè el Govern de
l’Estat normativitza qüestions que corresponen als governs
autonòmics. 

A l’exposició de motius, com exemple, s’esmenta Espanya
i l’Estat en 23 ocasions i només una vegada les comunitats
autònomes, hi ha la intenció de convertir el governs
autonòmics en poca cosa és que en simples delegacions
provincials. És una llei que com ja ens té acostumats el PP del
Sr. Aznar, atribueix al Govern de Madrid el dret a prendre les
decisions i als governs autonòmics el deure de pagar el cost
que l’aplicació d’aquestes decisions implicarà. És una llei que
no guanyarà el premi Nóbel de qualitat en legislació educativa,
el que es mereix és una bona dutxa de recursos
d’inconstitucionalitat i encara podríem continuar una bona
partida d’hores aquesta lletania.

Gràcies. 

(Aldarull a la sala)

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Bosco
Gomila? No vol intervenir. Es nota la proximitat del final del curs
polític, teòricament és avui.

I.5) Pregunta RGE núm. 2210/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a publicació en el BOIB de la part del Pla hidrològic amb
contingut normatiu.

Cinquena pregunta, la 2210, relativa a publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears de la part  del Pla hidrològic
amb contingut normatiu, 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 veure que el deteriorament d’aquest Govern és en el carrer
i és palès aquí dins, els nervis hi són i després vàrem haver de
veure ahir la consellera de Medi Ambient fent renous als altres
perquè no compleixen presentant els papers. Jo li deman a la
consellera de Medi Ambient si, per favor, ha publicat o no ha
publicat la part  de contingut normatiu del Pla hidrològic de les
Illes Balears que han demanat a Madrid que s'aprovàs aprovat,
a veure si ell ha complir amb la feina que li tocava.

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. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Font, el Reial Decret 378/2001, de 6 d'abril, pel
qual es va aprovar el Pla hidrològic de les Illes Balears va
establir, a l'article 2, que "atès el caràcter públic dels plans
hidrològics, d'acord amb el que disposa l'article 38.3 de la Llei
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29/85, d'aigües, i l'article 115 del Reglament de l'administració
pública de l'aigua, de la planificació hidrològica, aprovat
mitjançant el Reial Decret 927/88, de 29 de juliol, qualsevol
persona pot  consultar el contingut del Pla hidrològic de les Illes
Balears i obtenir-ne còpies o certificats, d'acord amb el que
disposa l'article 37 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú". Així mateix pot  accedir-ne al contingut de
conformitat amb el que preveu la Llei 38/95, de 12 de desembre,
sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient.
No obstant això, s'ha de tenir en compte el suggeriment
específic del Consell Nacional de l'Aigua, a l'informe al Govern,
relatiu als plans hidrològics, de caràcter intercomunitari, que
desaconsellava publicar íntegrament tots els documents de
cada pla, ja que a causa de la manera en què es conforma la
documentació que els integra, colAleccions de gràfics, làmines ,
plànols, estadístiques, bases de dades, taules, etc., amb
aquesta publicació no s'acompliria l'objectiu de facilitar al
ciutadà el coneixement de les determinacions normatives que el
puguin afectar.

Per això, a fi de millorar l'eficàcia dels mecanismes existents,
perquè totes les persones interessades puguin conèixer el
contingut essencial del Pla hidrològic de les Illes Balears, la
Conselleria de Medi Ambient va considerar convenient publicar
al BOIB, de forma sistemàtica i homogènia, el contingut
normatiu del pla, tenint en compte, a més, el caràcter insular de
la comunitat autònoma. I així ho farà en els propers dies. A més,
és del tot  erroni, Sr. Font, considerar, com sembla que dedueix
la seva pregunta, que la publicació de contingut normatiu del
Pla hidrològic de les Illes Balears, és un requisit per la seva
eficàcia i vigència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. A vostès els molesta quan els diuen
que no fan les coses bé, ha bastat veure el conseller
d'Educació. Aquí s'acaba de constatar que no està publicada la
part  normativa del Pla hidrològic de les Illes Balears, la qual
cosa és una ilAlegalitat total i absoluta, i 'és fals el que acaba de
dir la consellera, sobre que no importa que es publiqui. Tots els
plans hidrològics que s'han aprovat a Madrid, de distintes
conques de tot l'Estat, han publicat la part normativa, l'única
que no ha estat publicada és la del pla de Balears, i s'han pres
acords en base al Pla hidrològic de les Illes Balears que afecten
empreses, treballadors, inversions, perquè a la consellera
Rosselló li va bé fer-ho així. I vostès no han d'actuar com els va
bé, és com el que toca fer. Ningú no li discutirà temes de
sobreexplotacions, i en parlarem a la propera pregunta, però,
Sra. Rosselló, vostè ha de saber que la vigència i executorietat
dels plans requereixen l'íntegra publicació, de mode que no
basta l'aprovació de l'acord d'aprovació definitiva, per totes les
sentències del Tribunal Suprem de dies 11 de juliol i 22
d'octubre del 91, 3 de febrer, 20 de maig i 8 de juliol del 99.

Sra. Consellera, vostè actua ilAlegalment, vostè actua en
base a un pla hidrològic que no és vigent aquí, en aquesta
terra. Se'n recordar els dos anys passats les castanyes que
donava la Sra. Rosselló perquè a Madrid no li aprovaven el
pla?, el té aprovat fa un any, i els seus deures, la seva feina, la
seva (...), les ganes de sortir només pegant el Partit  Popular i el
nostre president de partit, Jaume Matas, el ministre, fa que
s'oblidi de la seva responsabilitat. Vostè mateixa ha reconegut
aquí que no ha publicat el pla i que ho farà d'aquí a un parell de
dies. Aquest pla no publicat ja té conseqüències, Sra. Rosselló,
torni enrera tot  el que ha fet durant aquests sis mesos que no
podia fer perquè no tenia publicat el pla amb la seva normativa.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció. Sra.
Consellera de Medi Ambient, té la paraula i 25 segons de temps.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, no entén mai res del que li
contesta aquesta consellera. LI he dit i li he repetit no sé
quantes lleis i no sé quants de decrets. Miri, és molt clar que no
es fa res que no sigui el que toca fer, i, per tant, Sr. Font, vagi
molt alerta amb aquestes qüestions de què està parlant i amb
les quals tilAla la consellera de Medi Ambient. I, a més, Sr. Font,
miri, això està contestat per Madrid, dient que el que feim i el
que li he dit està ben fet, i, si no, li puc donar ara mateix.

Li he de dir ...

EL SR. PRESIDENT:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 2211/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a existència d'una instrucció interna de la Direcció General
de Recursos Hídrics disposant la prohibició d'autorització de
nous aprofitaments hídrics.

Passam a la sisena pregunta, la 2211, relativa a existència
d'una instrucció interna de la Direcció General de Recursos
Hídrics, que disposa l'autorització de nous aprofitaments
hídrics, que formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, com que ha quedat clar que era obligat tenir
publicada la normativa com han fet les altres comunitats i els
altres organismes, és ver que vostè té una instrucció interna
basada en el Pla hidrològic de les Illes Balears, i a partir
d'aquesta instrucció interna vostè ha decidit no donar més
pous a ningú, llevat dels que es dóna vostè el mateix dia?
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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. Font, en primer lloc, vostè du aquí
qüestions que crec que són molt perilloses, perquè no
s'incompleix cap llei, li ha de quedar clar a vostè i a tots els que
són aquí presents que no s'està incomplint cap llei, que el Pla
hidrològic de les Illes Balears és absolutament i totalment
vigent, i així ho ha dit el mateix ministre de Medi Ambient, a
través d'aquest escrit que ens ha enviat el cap d'àrea pertinent.
Després el pot veure i el pot fermar.

En segon lloc, li vull dir, Sr. Font, que aquest pla hidrològic
de les Illes Balears el feren vostès, jo crec que varen més una
cosa més o menys ben feta, i, per tant, a partir d'aquí, com sap
perfectament vostè, Sr. Font, sap quines són les quantitats i els
cabals que deia el Pla hidrològic, eren els límits que hi podia
haver d'aigua i a partir del qual no es podien donar més
concessions, i, per tant, aplicant rigorosament el que diu el Pla
hidrològic de les Illes Balears i, per tant, una normativa que
vostès varen fer, nosaltres l'únic que hem fet és complir, perquè
les normatives estan per complir, i no pel que feien vostès, que
no complien bàsicament res.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu, consellera, vostè fa
coses ilAlegals. Vostè arrabassa alzines per fer pous a la
conselleria, no, no, tranquils, hi ha fotos fetes, eh?, el
SEPRONA també hi ha anat. Deixi de xerrar, de mentides aquí i
cenyeixi's a les preguntes que li fan els diputats, que, si no, no
ho podem aclarir. Vostè fa coses ilAlegals, vostè.

Sra. Consellera, vostè té una instrucció interna, quan diu
que vol aplicar el que diu el Pla hidrològic de les Illes Balears,
vostè té una instrucció interna, que no ha estat capaç de fer
una normativa o un decret i dur-lo al Consell de Govern, i que
la gent, quan vostè els denega un pou, que tenguin (...) dins
aqüífers classificats i no classificats, vostè hauria de tenir
alguna cosa on la gent es pugui emparar, perquè vostè els
denega el pou. I dins aqüífers classificats, d'aquests que estan
en perill, vostè es dóna tres pous de més de 150 metres de
profunditat, quan vostè sap que només en pot fer 90, arrabassa
alzines i, en canvi, als altres que tenen empreses, treballadors,
els han de tirar al carrer, i vostè pot fer el que li doni la gana.
Aquest bròquil, s'ha acabat, sí, sí, s'ha acabat. El que no pot ser
és que els ciutadans d'aquesta terra tenguin menys drets que
els ciutadans que són consellers d'aquest govern. Aquest tema
s'ha acabat, i jo li deman, Sra. Consellera, després d'aquests

senyors que són aquí, que han demanat hora al president i no
els rep, que amb vostè varen fer un acord de mínims que crec
que és important, que actuàssim dins els aqüífers no
classificats, en lloc de 700 metres cúbics l'any, 250, ... li hem dit
que els reguli, la gent li demana poder continuar fent feina per
poder pagar les inversions i els treballadors tenir feina, vostè es
pot  oposar ... Això és un govern progressista? Això és un
govern progressista? Això és una gent que només mira per a la
seva panxa, per a la seva panxa, no per al seu cap, per a la seva
panxa.

Els deman que el president del Govern rebi aquests senyors
que són aquí, i, Sra. Consellera, agafi la proposta, que també
està d'acord aquesta gent que els aqüífers estan tocats i no es
pot  treure més aigua, i aquests estan d'acord amb vostè, li hem
fet una bona proposta, i dic a tots els partits, a Unió
Mallorquina, al PSOE i al PSM  que també són responsables del
que fa la Sra. Rosselló, no es vulguin apartar del tema i després
fer polítiques a part.

Moltíssimes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

He de confessar que, per error de la Presidència, hauré de
donar el mateix temps a la consellera, perquè he esborrat el
temps a la primera pregunta i realment el rellotge no era de fiar.

(Intervenció inaudible. Rialles)

En aquest torn, Sr. Font, ha usat dos minuts i deu segons.
En el primer torn no ha usat 27 segons.

Sra. Consellera de Medi Ambient, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, ens té massa acostumats als
seus alarmismes i a la seva manera de fer demagògia respecte
del tema de l'aigua. Miri, Sr. Font, si aquí s'ha fet alguna cosa en
temes d'aigua, ha estat aquest govern qui ho l'ha feta, si algú ha
posat  les coses clares en temes d'aigua, ha estat aquest govern
i aquesta conselleria de Medi Ambient, si algú ha aplicat la
normativa existent, ha estat aquesta conselleria d'aquest
govern, si algú ha cregut i ha fet que l'aigua fos, a més de ser
un recurs escàs, ha cercat tots aquells mecanismes possibles
perquè els ciutadans i les ciutadanes poguéssim tenir aigua
com cal i, a més, poder-ne tenir cura, ha estat aquest govern.
S'ha acabat el temps de malversar l'aigua, s'ha acabat el temps
de fer tot un seguit d'actuacions i de negocis en temes d'aigua,
i precisament aquesta conselleria continuarà actuant de la
manera que creu i aplicant les normatives vigent.

Li he dit i li torn a dir, Sr. Font, que precisament moltes
coses que no va fer el Partit Popular abans, les hagués pogut
fer, només aplicant la llei que ja tenia, i el que nosaltres feim és
aplicar el Pla hidrològic de les Illes Balears, aplicant el Pla
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hidrològic de les Illes Balears, com vostè sap perfectament, Sr.
Font, es determinen clarament quins són els excedents pels
quals a partir d'aquest moment s'han d'aplicar mesures per no
poder continuar extraient aigua. A partir d’aquí, i tenint en
compte que aquests excedents s’han passat -perquè li he de
recordar que la dada de referència del Pla hidrològic de les Illes
Balears fins a la seva entrada en vigor el passat 12 de maig del
2001 supera àmpliament aquests excedents-, una vegada
superats aquests excedents el que ha de fer una administració
pública que ha de vetllar pel benefici colAlectiu de la gent i no
només pel benefici d’un parell, el que ha de fer és començar a
aplicar aquestes mesures, i és el que ha fet la Conselleria de
Medi Ambient, fent, evidentment, una instrucció que més que
anar pou per pou ha fet una instrucció generalitzada a totes
aquelles unitats hidrogeològiques, que ja sap molt bé vostè
que, pous, n’hi ha molts, per tal d’evitar que es fer un
malbaratament d’aquesta aigua i, per tant, pous que no es
podien dur a terme perquè se sobreexplotaven els aqüífers. 

Com vostè sap, Sr. Font, aquest govern i aquesta
conselleria són els que d’una vegada, després de 16 anys de no
fer res, han fet alguna cosa... 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.7) Pregunta RGE núm. 2212/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a serveis mínims.

Pregunta número 7, 2212, relativa a serveis mínims, que
formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta queda
formulada en els seus propis termes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d’Interior, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Huguet, he de dir que una vegada convocada la vaga per al dia
20 de juny, el Govern de les Illes Balears ha començat a realitzar
contactes amb els diferents sindicats de les Illes Balears a fi de
després fixar i establir els serveis mínims a la nostra comunitat
autònoma. Li he de dir que el Govern de les Illes Balears, com
no pot  ser d’altra manera, exercitarà d’una forma correcta i com
ha de ser perquè els treballadors públics que vulguin realitzar
el dret a la vaga el puguin realitzar, i els treballadors que
vulguin treballar puguin treballar.

Quant a quins seran els serveis mínims, el Govern de les
Illes Balears entén, i així ho està expressant en els fòrums que
abans li he esmentat, que la seguretat dels edificis, la
presentació de documentació, és a dir, recepció i registre de
documents, i l’assistència sanitària i altres qüestions que, si
vol, després li concretaré.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sr. Huguet i Rotger,
té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies. Jo no tenc cap dubte de la seva
responsabilitat i que vostè farà tot el possible perquè dins
l’administració els treballadors públics puguin exercir i
combinar aquests dos drets, el dret a la vaga i el dret a la feina.
D’açò no en tenc cap dubte. Aquesta pregunta, però, tampoc
no ha de tenir cap dubte que va més relacionada amb els altres
treballadors, amb els treballadors no públics, on la
responsabilitat del Govern, del conseller de Treball, el Govern
en ple ha de garantir també aquests dos drets, el dret a la vaga
i el dret a la feina per a aquell que en vulgui fer.

Quina relació hi haurà respecte als possibles piquets que
s’estan anunciant? Què pensen fer vostès d’aquesta discussió
que hi ha avui damunt la taula en què els sindicats pretenen un
tipus de serveis mínims i el Govern sembla que no hi està prou
d’acord, però tampoc manifesta que farà tot  el possible perquè
aquests serveis mínims de transport discrecional, etc., etc., es
mantenguin? Aquestes són les qüestions que preocupen de
cara a la vaga i aquestes són les qüestions que preocupe n  a
una comunitat autònoma com les Illes Balears on el 89%, per no
dir quasi el 95% de la seva producció, del seu producte interior
brut, ve relacionat amb el sector serveis. Aquesta és una
responsabilitat que cau de ple damunt aquest govern i aquests
són els serveis mínims que vostès han de garantir perquè
l’activitat en aquestes illes i l’activitat laboral dels treballadors
que ho vulguin fer no es vegi alterada, igualment que no es pot
veure alterat el dret a la vaga, que tots reconeixement des de la
Constitució fins al darrer.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Li he de dir, Sr. Huguet, que allà on es
prendran les mesures és en el que afecta als serveis essencials
dels ciutadans de les Illes Balears. Per tant hi haurà serveis
mínims pel que fa a sanitat, energia elèctrica, (...) de benzineres,
transports i ensenyament. 
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Li he de dir que evidentment s’actuarà d’una forma clara i
garantint aquests drets i, com no pot ser d’altra manera, amb la
colAlaboració que correspon i amb les comunicacions que
realitzaran a l’Administració general de l’Estat per dir-li quins
són els serveis mínims que es realitzaran per part de la
comunitat autònoma. No els ha d’estranyar i no es preocupin,
que el Govern de les Illes Balears complirà amb el marc i amb les
seves obligacions. Donarem la talla, no com altres comunitats
autònomes que, quan es governava, no complien la legalitat.
Faig una referència clara a n’Aznar López, se’n recorda?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.8) Pregunta RGE núm. 2213/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Gru p Parlamentari  Popular,
relativa a expedients oberts als denominats "manteros".

Passam a la vuitena pregunta, 2213, relativa a expedients
oberts als denominats “manteros”, que formula l’Hble. Diputat
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, una
notícia apareguda al Diario de Mallorca fa unes setmanes
cridava l’atenció respecte del fet que el Tribunal Superior de
Justícia de Balears confirmava una multa que havia posat  el
govern anterior a una empresa de “manteros”, 48.000 euros, 8
milions de pessetes, a Amorini Internacional Sociedad Limitada,
i això em va fer reflexionar perquè em va fer recordar que aquest
és un dels leit motiv de l’anterior legislatura; els que eren aquí
recordaran algunes intervencions, especialment del Sr. Sampol,
tronant aquí d’una forma enfadada de certes connivències que
ara es demostren no tan connivències. Però, en qualsevol cas...,
fins i tot  me’n record que un reportatge emès per TV3 va donar
lloc al fet que aquest que els parla interposàs una denúncia al
Tribunal Superior de Justícia que la Fiscalia va considerar que
no era necessari que prosperàs perquè no s’havia comès un
delicte. Me’n record molt bé d’aquells dies i de tot aquell
conflicte. Vostè se’n recordarà i alguns altres que estan aquí
asseguts que també se’n recorden, perquè va ser un tema que
va generar gran debat.

I feta aquesta petita introducció, clar, això em va dur a
demanar, clar, la pregunta és escarida i concreta i demana
quants d’expedients sobre “manteros” s’han obert; naturalment
s’espera una resposta un poc més àmplia, si em donen només
quantitat concreta poc sabrem. M’agradaria saber quin és
l’estat de coses en aquest tema dels “manteros”, que ha
desaparegut dels mitjans de comunicació, i jo voldria que fos
perquè ha desaparegut realment de la vida quotidiana, que és
un fet que s’ha aconseguit eradicar perquè és un fet
tremendament negatiu. En fi, m’agradaria que el Govern ens
explicàs quin és l’estat de coses respecte a aquest tema.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, quant a expedients oberts per la
Conselleria de Turisme s’han fet 88 controls a agències de
viatges que han acabat en 28 expedients sancionadors. S’han
controlat 511 autocars i 96 expedients sancionadors. I quant a
establiments turístics s’han controlat 63 establiments i s’han
obert 5 expedients.

Quant a Transports, no tenc el nombre de controls efectuats
perquè és altíssim, però sí que s’han obert 143 expedients
sancionadors, i s’han immobilitzat durant el 2001 -no tenc els
antecedents perquè encara no es duia l’estadística- s’han
immobilitzat 17 autocars, que després a més això significa que
el passatge ha de baixar, aquesta és la mesura dissuasiva més
important, i que després dóna lloc a expedient sancionador.

I quant a Consum, de 30 reclamacions 27 han acabat amb un
acte de conciliació i s’han obert 3 expedients sancionadors.

Per tant, no li diré els expedients oberts, que són molts, però
sí que li diré que s’han obert des de l’1 d’agost del 99 fins a
l’actualitat 275 expedients sancionadors. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies per la informació. De totes maneres li
demanaria, si ho pot dir avui, si algun d’aquests expedients
sancionadors ja ha finalitzat, quines quanties més o menys de
les sancions, i naturalment em preocupa l’elevadíssim grau de
conciliació dins el tema de consum, en una matèria en què
realment la conciliació en principi és difícil que es produeixi. I
en qualsevol cas, també, m’agradaria que ens explicàs aquestes
immobilitzacions de vehicles, si és realment una paralització del
vehicle, o si llavors el vehicle l’endemà torna a circular i a fer
noves excursions. 

I ressaltar que, tal com pensàvem des d’aquest grup, el fet
dels “manteros” és un fet viu que desgraciadament no s’ha
aconseguit fer desaparèixer; és a la nostra societat, encara que
els mitjans de comunicació per ventura no ho recullen amb tant
vehemència com es va recollir aquells anys i amb el nivell de
conflicte que hi va haver aquells anys, que segurament... 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, el seu temps està exhaurit. Sr.
Vicepresident del Govern, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. No em negarà que hi ha hagut una
activitat inspectora i sancionadora molt important, i de fet, si hi
ha arbitratges, molt millor per als consumidors que no el fet
d’haver de litigar. És a dir, que si aconseguim que l’empresa
que ha venut el producte i al comprador que es penedeix de la
compra del producte, a aquella persona li tornen els doblers, jo
crec que objectiu complert i no haver d’anar als tribunals. 

Ara, efectivament aquesta activitat continua. Jo precisament
fa unes setmanes denunciava que fins i tot s’han estès
aquestes promocions cap a les associacions de Tercera Edat de
Mallorca, i feia una crida a les juntes directives perquè
vigilassin molt bé aquest tipus d’excursions. Ara, l’únic que li
p uc dir és que no sé si s’eradicarà, però que els inspectors
estan vigilants i tenen instruccions concretes d’aplicar la llei
amb duresa, la tenen, i s’ha creat una comissió
interdepartamental per revisar tota la normativa i intentar
endurir totes les sancions per ser més dràstics.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.9) Pregunta RGE núm. 2204/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reducció de l'IVA.

Passam a la pregunta número 9, 2204, relativa a reducció
d’IVA, que formula l’Hble. Diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Voldríem fer una pregunta avui que
crec que, com a mínim, afecta el 50% de la població i que segur
que serà d’interès per a totes les ciutadanes i per a tots els
ciutadans. És relativa a una proposta que es va veure fa poc a
les Corts Generals, del Grup Socialista, en què es demanava la
reducció de l’IVA per als tampons i les compreses. Sabem que
a l’Estat espanyol les dones cada any gasten 40.000 milions de
pessetes en aquests productes, dels quals 6.500 milions de
pessetes s’ingressen directament a l’Estat en concepte d’IVA.

Com tots sabem els articles estan classificats entre els que
paguen el 4%, que són de primera necessitat, s’anomenen, com
el pa, les farines, la llet...; els que paguen el 7%, que són els
aliments en general, les flors, les plantes, les entrades a teatres
i espectacles, les perruqueries...; i els del 16%, on entren
precisament els tampons i les compreses. És evident que

aquests articles no són articles purs de cosmètica, sinó que és
una qüestió de primera necessitat per a la dona, derivada,
evidentment, del seu cicle biològic. Per tant nosaltres volem
saber l’opinió que té el Govern, concretament la consellera de
Benestar Social, sobre la proposta realitzada de la disminució de
l’IVA del 16 al 4%, i també, com no dir-ho?, la negativa del Grup
Popular, el vot en contra del Govern del Sr. Aznar, amb aquesta
política que des del Govern de les Illes Balears sí que es du,
ferma i sensata, d’igualtat d’oportunitats, i ja en aquest cas
d’una clara igualtat de justícia envers les dones, la negativa, per
tant, del Govern del Sr. Aznar al fet que aquesta reducció sigui
possible.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Armengol, sembla que en aquest 50% de la població a la qual
interessen els temes referits a la dona o a la igualtat
d’oportunitats de les dones no es troben gran part dels
diputats del Partit  Popular de les nostres illes, perquè aquesta
pregunta sembla que no té cap importància per a ells. 

Miri, jo pens que la negativa del Partit  Popular a acceptar la
reducció de l’IVA demostra que la seva política en matèria
d’igualtat entre les dones i els homes es basa en paraules
grandiloqüents, però que a l’hora de la veritat ni és capaç de
defensar polítiques actives concretes i reals, i ni tan sols és
capaç d’acceptar coses concretes i que podrien ser purament
simbòliques a passar que tenguin un efecte real sobre les
dones, com molt bé vostè ha explicat. 

La política d’igualtat, de la suposada igualtat entre homes
i dones del Partit  Popular, jo crec que és ben sabuda, és nulAla.
Jo li mostraré cinc exemples: La reforma fiscal, per exemple, jo
crec que sens dubte perpetua el model tradicional mitjançant
ajudes que condemnen la dona a la subordinació mitjançant
ajudes per un temps determinat però que els donen
l’oportunitat de tenir el que garanteix de veres la igualtat, que
és la plena autonomia econòmica. Quant a la paritat, un altre tret
fonamental de la política del Partit  Popular és la lluita contra la
paritat, sembla, ja que s’aferren al tòpic que la que vale llega,
quan és un tòpic sexista, sens dubte, ja que és fals en tots els
àmbits: la que vale no llega si se parte de una situación de
desigualdad; la que vale llega y el que vale llega partiendo
de situaciones de desigualdad si se les da igualdad de
oportunidad a partir de polítiques actives i de polítiques de
discriminació positiva.

Les mesures de conciliació laboral també són pura retòrica,
perquè les dones que treballen a l’empresa privada no se’ls
permet de veres defensar aquestes mesures i posar-les en
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pràctica. La reforma laboral farà que les dones encara siguin les
més vulnerables en el mercat laboral. I com... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. El seu temps està exhaurit.
Sra. Armengol, no vol intervenir?

I.10) Pregunta RGE núm. 2205/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Institut Balear de la Dona.

Passam a la pregunta número 10, 2205, relativa a Institut
Balear de la Dona, que formula l’Hble. Diputada Francesca Lluc
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. En vista al fet que dia 17 de juny, crec
que és, es presenta la memòria de l’Institut de la Dona i crec
que la consellera de Benestar Social demà compareix a la
Comissió de Drets Humans per explicar la memòria d’aquests
dos anys del recentment creat Institut de la Dona, crec que
seria interessant, encara que sé que de forma molt resumida, la
consellera pogués deixar palès en aquesta cambra el treball que
s’ha fet intern de l’Institut Balear de la Dona, i ho deman en
aquesta cambra, en aquest parlament, en aquest ple, perquè
arrel del debat de la Llei de paritat que vàrem tenir fa unes
quantes sessions parlamentàries, la diputada del Partit  Popular
insistia en diferents ocasions en què no s’havia fet res des del
Govern de les Illes Balears, i concretament res des de l’Institut
Balear de la Dona. Nosaltres, com a Grup Parlamentari
Socialista, estam totalment en contra d’aquestes afirmacions de
la diputada del Partit  Popular, i sabem que la feina que s’ha fet
és intensa i com mai en la història de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. 

Tot i que els diputats i les diputades del Partit Popular no
tenen cap tipus d’interès en les polítiques d’igualtat
d’oportunit ats, en el debat de la dona i en el debat general, en
aquest cas, de l’Institut  Balear de la Dona, nosaltres volem que
quedi palès almanco en el Diari de Sessions. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sí,
efectivament, Sra. Armengol, compartesc amb vostè que
almanco s’han fet moltes més coses de les que havia fet el Partit
Popular en la seva legislatura, en les seves legislatures, per
suposat  que sí. Per començar es va crear l’Institut Balear de la
Dona, que funciona des del setembre del 2000 i que és el

vertader òrgan que propicia les polítiques d’igualtat a la nostra
comunitat i és un referent.

A la presentació d’aquesta memòria, que jo convid els
diputats i les diputades tant dels partits del pacte com del partit
de l’oposició a ser-hi presents per veure que, efectivament,
s’han fet moltes coses, hi ha -diguem-ne- set línies fonamentals,
però jo, per tal de no privar el Sr. Rotger del millor que jo tenia
per a l’altra pregunta, li diré que sí, que realment el primer tret
fonamental en el qual s’ha treballat molt decididament, molt
clarament i amb polítiques concretes des de l’Institut  Balear de
la Dona i des del Govern, ha estat la lluita contra la violència
cap a les dones, contra la violència domèstica i contra
l’assetjament sexual. Realment és vergonyós, fa vergonya a
totes les dones sentir com el Partit Popular, davant el trist “cas
Nevenka”, ha fet que la moral imperant i dominant continués
com la moral que s’havia de tenir; en un cas d’assetjament
sexual s’han convertit la víctima en culpable i s’ha justificat i
s’ha aplaudit l’agressor una vegada condemnat. Això és una
vergonya per a una societat democràtica, això és una vergonya
per a totes les dones i això hauria de ser una vergonya per a
tots els militants del Partit  Popular, que no han fet sentir ni una
sola veu en defensa d’una militant seva.

En aquest sentit el Govern de les Illes Balears s’ha mostrat
ben distint, ha fet una política clara i prioritària respecte a la
lluita contra la violència posant en marxa tota una xarxa de
centre d’acollida i posant en marxa tot el que és un servei de
suport jurídic i psicològic a les dones maltractades.

Una altra línia important i que d’alguna manera completa,
aquesta és la informació i l’assessorament, que s’ha fet
possible no únicament reforçar el centre d’informació de les
dones de Mallorca, sinó posar un centre d’informació a
Menorca... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social; el seu
temps està exhaurit.

I.11) Pregunta RGE núm. 2206/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i  Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a campanyes de promoció.

Pregunta número 11..., Sr. Marí Serra, em demana la paraula?

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President, només per anunciar que retiram
aquesta pregunta. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Marí Serra.
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I.12) Pregunta RGE núm. 2170/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inversions previstes en matèria de suport a l'extensió i
millora del transport públic a les illes d'Eivissa i Formentera.

Passam així a la pregunta número 12 i darrera de la sessió
d’avui del torn de preguntes, que és la 2170, relativa a
inversions previstes en matèria de suport  a l’extensió i millora
del transport  públic a les illes d’Eivissa i Formentera, que
formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els
seus termes que havia presentat. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Buades, el conjunt d’inversions previstes pel Pla
director sectorial de transports pel que fa a matèria de carreteres
a l’illa d’Eivissa és de 5.404.000 euros, i unes despeses anuals
per a programes de reordenació de serveis, informació als
usuaris i modernització de material de 902 milions d’euros
anuals addicionals.

Del programa d’infraestructures crec que destaca i és
important, i supòs que és el sentit  de la pregunta, el programa
d’ in f r ae s t ruc tu r e s  i n t e rmoda l s .  En  e l  p rog rama
d’infraestructures intermodals el pla preveu la construcció
d’una estació intermodal a Eivissa capital, a Vila, més una
estació de segon nivell a Sant Antoni i una altra a Santa Eulàlia,
a més d’una tercera a l’illa de Formentera, al port de la Savina.
En conjunt en infraestructures de transport intermodal està
prevista la inversió a les illes d’Eivissa i Formentera per un total
de 2,5 milions d’euros, en tant que a Menorca n’estan prevists
2,1 i a Mallorca 4,5. Vol dir que la participació d’Eivissa és
proporcionada també a les seves mancances.

És veritat que determinades posades a disposició de
terrenys i de possibilitats d’intervenció permeten avançar
actuacions, per exemple les ja fetes de les estacions de Palma i
Inca, la que està ja molt avançada a Menorca perquè existien ja
els terrenys i la mateixa estació i l’ajuntament ha posat a
disposició de la conselleria els terrenys i s’està avançant l’obra,
així com a Manacor, on ja també es posen en marxa les
estacions, però en qualsevol cas les estacions d’Eivissa estan
programades, estan pressupostades, estan previstes en el
programa d’inversions del mateix pla, així com les de Sant
Antoni, Santa Eulàlia i la Savina.

En conjunt el total d’inversions, incloent el programa
d’infraestructures més la renovació i senyalització d’aturades,

més el nou sistema tarifari, més les innovacions tecnològiques
a l’illa d’Eivissa suposarà un conjunt de 5,4 milions d’euros al
llarg dels quatre anys que té prevista la durada del Pla de
transports.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports. Sr. Buades, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, en primer lloc vull agrair les informacions detallades que
ens ha avançat el conseller, però formular-li, arran del que ha
dit, una sèrie de preguntes i precisions. La primera és que
aquest pla director sectorial de transports no tenim cap
constància que es pugui aprovar enguany i que pugui donar
lloc a inversions concretes d’aquí a final de legislatura, i voldria
que ens precisàs més o manco quan pot  estar aprovat i, per
tant, poden fer-se efectives aquestes inversions. En segon lloc
ens ha parlat del fet que hi hauria, literalment, 902 milions
d’euros anuals a l’illa d’Eivissa. Jo crec que aquí hi ha
equivocació de concepte que ens ha d’aclarir, sobre els 5,4
milions d’euros llavors els hem convertit en 902 milions i
m’agradaria que ho aclarís. En tercer lloc, des del punt de vista
dels fets Palma, Inca, Maó han vist millores finançades pels
Serveis Ferroviaris de Mallorca o pel conjunt de la conselleria
balear de Transports, però a Eivissa i Formentera encara estam
a nivell de projectes. 

En resum, jo li agrairia que ens precisàs, primer, quan pot
estar en vigor aquest pla director sectorial; l’any 2002, com deia
la pregunta, què pensa invertir a Eivissa i Formentera, i tots
aquests projectes quina viabilitat tenen des del punt de vista
pràctic comparativament a altres illes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, per la seva intervenció. Sr.
Conseller, té 9 segons per intervenir.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. No puc predir l’aprovació del pla.
Quant a les xifres, les aclaresc: 5,4 milions d’euros d’inversió
més 902 milions anuals per a millora de freqüències i de
renovació de concessions. Quant... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El seu torn ha acabat.
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II. InterpelAlació RGE núm. 1386/02, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a desenvolupament del marc
general  de la política externa del Govern de les Illes Balears
en referència especial a la Unió Europea.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpelAlació 1386, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament del marc general de la política
externa del Govern de les Illes Balears, amb referència especial
a la Unió Europea. La Sra. Bennàssar, en nom del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula durant 10 minuts.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, amb
aquesta interpelAlació el Grup Parlamentari Popular vol analitzar
la política europea del Govern. 

En aquests moments a la Unió Europea bufen vents de
canvi importants que per a nosaltres, a les Illes Balears, ens
agafen en una bona encalmada. La Unió Europea està fent una
reflexió molt seriosa en relació al seu futur com a projecte polític
i democràtic: equitat nord sud, quina serà la seva estructura cap
a l’ampliació, la reforma de les institucions, la convenció que
prepara la futura constitució europea i moltes altres qüestions.

Aquestes illes fa molts d’anys que estan obertes a Europa
i, encara que cap de nosaltres som agents directes de la
construcció europea, tots en formam part. Partint de la
diversitat dels estats membres i dels països candidats, així com
de la pluralitat regional i de la singularitat local, tots nosaltres
i totes les institucions tenim el compromís de fer camí i,
malauradament, aquí, a les Illes Balears, amb aquest govern tan
descoordinat i amb tants d’interessos diferents, manquen dos
elements imprescindibles per fer camí i ser capdavanters a la
Unió Europea, i són la coordinació i l’entusiasme. Aquest
govern és un constant “sí però no” cap a Europa, no sap el que
vol perquè és una suma d’interessos, de negligències,
d’incompetències tan contradictòries que no ens permeten tenir
una imatge forta i definida; les divergències, senyores i senyors
diputats, sempre es converteixen en debilitats.

Al Sr. Antich, que pareix que no li interessa massa la política
exterior i, sobretot, la de la Unió Europea, jo li diria que
qualsevol govern és una qüestió d’estat, personal i
intransferible, del president, i el Sr. Antich l’ha cedida, bé per la
qüestió de repartiment de cadires, o l’hi han presa. Qui ha pres
al Sr. Antich aquesta responsabilitat és el PSM. El Sr. Sampol,
i amb tot el respecte per a aquesta formació i pel Sr. Sampol, he
de denunciar amb total contundència que el Sr. Sampol no ha
fet política europea per a tots els ciutadans de les Illes Balears,
només l’ha feta per als seus propis interessos, els del PSM, un
partit  que representa els seus 40.748 votants. El vicepresident
del Govern ha omplert moltes pàgines de diari, ha fet molts de
viatges a BrusselAles per demanar l’autodeterminació, la
independència fiscals, vol un concert econòmic com el del País
Basc; el Sr. Morro també ha pronunciat una conferència a
BrusselAles amb Euskadi. El Sr. Sampol vol seguir la via maltesa,
perquè diu que Malta disposarà d’una llengua amb estatut
oficial, però no diu que tots els maltesos parlen anglès, i d’això

a suposar que Malta pugui ser per a nosaltres un model a imitar
va un abisme, com va dir el Sr. Moll.

El Sr. Sampol i vostè, Sr. Antich, volen que la nostra política
europea estigui lligada a Catalunya, i jo li deman: això en què
ens beneficia?, què han fet els catalans per a nosaltres dins la
Unió Europea? Res de res, Sr. Antich. El Sr. Jordi Pujol no pot
venir aquí a dir que ni els catalans ni els balears compartim el
concepte d’Espanya que tenen la majoria d’espanyols. Quina
descortesia! Com pot el Sr. Pujol parlar en nom de la majoria de
ciutadans de les Illes Balears que no són catalanistes i que
volen continuar essent mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs? Vostès varen rebre el nostre suport  i el del
Govern de l’Estat per a la creació de l’Institut Ramon Llull, però
això no vol dir que el catalanisme obsessiu que vostès
practiquen hagi de capolar el mallorquí parlat des de fa més de
700 anys. Els interessos dels catalans a la Unió Europea no són
comuns als nostres. Moltes vegades ens fan la competència.
Podríem trobar partners més interessants.

Sr. Antich, agafi personalment les regnes de la política
europea i faci de president. Els socialistes europeus com el Sr.
Joan Colom tenen una visió europeista molt més ampla que la
del PSM. Passaré per damunt l’actitud i falta de cortesia del
Govern cada vegada que se celebra un esdeveniment important
a les Illes Balears; realment evidencien que les relacions
públiques internacionals no són el punt fort d’aquest govern.

Les polítiques de la Unió Europea són transversals i afecten
moltes conselleries. Com que tenc poc temps, començaré per la
Conselleria de Presidència, responsable d’una part del pastís
europeu. Varen crear molt d'enrenou a la Direcció General de
Relacions amb Europa, fitxaren un diplomàtic de categoria
reconeguda, en aquests moments en missió d’estat a
l’Afganistan, amb uns objectius de feina aparentment
ambiciosos, organitzar jornades, formalitzar convenis i acords,
difondre el dret comunitari, editar estudis i publicacions,
certament ha editat el treball de Patricia Dueñas, El tractament
de la insularitat en l’àmbit de la Unió Europea, però, han
editat qualque cosa més? La resta d’objectius semblen esser
virtuals o estar en excedència com el seu director. Per cert,
haguessin pogut nomenar director suplent el Sr. Josep Moll i
estalviar-se obrir una altra oficina a Berlín.

Parlaré molt ràpidament del Comitè de les Regions i de la
necessitat de convertir-lo en una eficaç institució de
representació regional que pugui participar en la presa de
decisions en la construcció europea. El president Zaplana és
optimista per dur endavant aquesta tasca, jo li deman al
president Antich que hi colAlabori; la colAlaboració i el consens
són el camí per arribar a conclusions vinculants dins la Unió
Europea.

Damunt la cooperació mediterrània ja li faré qualque
pregunta més endavant. He vist al diari que el Sr. Garcías ha
estat a Tunícia, ja ens contarà què pensen fer.

Avui no parlar, no puc interpelAlar el conseller d’Economia
i la seva responsabilitat en la gestió dels fons estructurals,
15.051 milions per al període 2000-2006 de l’Objectiu 2, ni dels
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fons europeus per a l’agricultura, però vull dir qualque cosa del
Fons social europeu, del Fons per a la formació i l’ocupació.
Què passa amb els favoritismes a l’hora de repartir els fons
provinents d’Europa? Quins criteris segueixen per donar a un
municipi com Calvià que, amb una mitjana de gairebé 1.000
persones a l’atur, reben 118 milions de pessetes, i el municipi de
Palma, per donar un exemple, amb una demanda de quasi 9.000
persones, sols rebin 150 milions de pessetes per a aquesta
finalitat? Jo crec que aquí es torna a donar un cas com el Sr.
Buades denunciava a Eivissa que un ciutadà eivissenc val més
que un ciutadà mallorquí o menorquí, i aquí resulta que un
ciutadà de Palma val menys també que un ciutadà de Calvià.
Poden explicar-nos, també, amb poques paraules, quins criteris
utilitza el seu Govern a l’hora de repartir els Fons per a la
formació? A la UGT, 400 milions; a la PIMEM, 400 milions; a la
CAEB, 500 milions, i a la l’Ajuntament de Palma que acull quasi
el 50% de la població total de les Balears sols rebi 25 milions.
Començ a pensar, Sr. Antich, que en aquest Govern no hi ha
criteris democràtics, hi ha sectarisme pur i dur.

En turisme, Sr. Alomar, ha partit, però havíem començat una
bona feina, interessant, innovadora amb les noves tecnologies
aplicades al turisme que vostès o no han sabut o no han volgut
continuar. Pensen fer qualque cosa?

Dins l’educació, tampoc no interessa l’educació a nivell
d’Unió Europea. Una vegada més ens topam amb els interessos
del PSM. Què ha fet aquest Govern per introduir la dimensió
europea dins l’educació? Què saben els nostres joves de la
importància per al seu futur que té la Unió Europea? Coneixen
quins són els factors, les raons històriques que han configurat
l’Europa actual? Bé, és trist, però em pareix que no, em consta
també però de la bona feina que han fet alguns centres dins el
marc del programa Comenius. I aprofit per felicitar els
professors que duen endavant aquestes iniciatives.

Parlem un poc de la Conselleria d’Hisenda, responsable del
Centre Balears a Europa a les Illes i del Centre Balears a Europa
a BrusselAles. Aquí sí que m’agradaria mostrar la nostra
decepció, i em sap greu dir-ho perquè em consta que el
conseller Mesquida és un bon europeista, com també ho és el
Sr. Quetglas, que no va poder dur endavant el seu programa.
Mai ens ha explicat per què. El centre no ha incorporat que
novetat destacable, sort que varen celebrar el Dia d’Europa,
però, Sr. Mesquida, una flor no fa estiu. El Centre Balears  a
BrusselAles, transformat en delegació del Govern, li han canviat
el nom i les funcions, o només el nom; quines competències de
Govern té? Què fa el delegat, de director del centre o de delegat
de Govern? Quins projectes importants ha aconseguit aquest
senyor per als ajuntaments o per als consells insulars? Jo no ho
sé, no crec que el batles que tenim aquí presents tampoc no
n’hagin tengut coneixement, no sabem el que fa i tampoc no
sabem el que ens costen tots els seus viatges.

Bé, Sr. Antich, quina tristor, una vegada més molt
d’enrenou i res més. Per acabar, m’agradaria dir-li que
l’anestèsia del canvi ja no fa efecte i els ciutadans perceben,
amb molta preocupació i perplexitat, canvis que ens duen de la
bonança i coherència a la inseguretat jurídica i econòmica. La
gent demana més seny, més energia, més ilAlusió i més

coordinació amb la política dins la Unió Europea i menys
sectarisme amb el repartiment dels fons. Jo li demanaria al Sr.
Antich que vagi a BrusselAles per fer balearisme, amb habilitat
negociadora, i no catalanisme reivindicatiu, com fa el Sr.
Sampol, per no dir europeisme de rondalla. Vostès, com va dir
qualcú a la premsa, estan al mateix govern, però no governen
junts, i això ens perjudica a tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar, per la seva intervenció en
nom del Grup Popular. El Conseller de Presidència té la paraula
per contestar la seva interpelAlació.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. La veritat, Sra. Bennàssar, que esperava molt més de
vostè, esperava molt més de vostè perquè, a més, vostè ha
començat dient que faria una reflexió damunt el nou moment
que viu Europa, i la veritat és que no ha fet res d’això, sinó que
ha fet un conjunt de retrets inconnexes, incoherents, això sí que
ho han estat, i per tant jo intentaré cenyir el debat al que hauria
de ser i el que ha de ser un debat aquí, en aquest Parlament, no
una vulgaritat de discurs com la que ha fet vostè.

Crec que, primer, quan vaig conèixer aquesta interpelAlació
me va produir dues sensacions, per una banda, una sorpresa,
és la primera vegada que durant aquest any de presidència
espanyola de la Unió Europea el Grup Parlamentari Popular
demostra interès pel paper de les Balears a l’exterior; i per altra
banda, satisfacció, ja que vull interpretar aquest interès com un
indici que el Partit  Popular de les Illes donarà suport a les
nostre reivindicacions davant el Govern central. Unes
reivindicacions que ja hem expressat per activa i per passiva i
que se centren a reclamar la participació de la comunitat
autònoma dins la delegació espanyola al Consell de la Unió
Europea quan aquest òrgan tracti temes que afecten les
competències autonòmiques.

Però anem per parts. L’objectiu polític prioritari del Govern
en matèria d’acció exterior és el d’impulsar i reforçar la
participació de la nostra comunitat autònoma en el procés
d’integració europea, en defensa dels nostres interessos
específics com a territori insular, europea, de la Mediterrània.
Aquests objectius s’articulen en torn de tres eixos bàsics:
primer, garantir la presència i la participació activa de les Illes
Balears a tots els processos decisoris de la Unió Europea;
segona, defensar el tractament específic que ens correspon en
funció del fet de la nostra insularitat, això tant dins l’àmbit de
l’Estat, desenvolupant la Llei de règim especial com dins la
Unió Europea, desenvolupant la normativa de (...) trenta annexa
al Tractat d’Amsterdam; i tercer, reafirmar la nostra dimensió
mediterrània, potenciant l’establiment de contactes i relacions
en els països veïns de la Mediterrània.
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Començaré per les actuacions duites a terme per garantir la
presència i la participació activa de les illes a tots els processos
decisoris de la Unió Europea. Actualment, el Govern de les Illes
Balears té la possibilitat, encara que molt limitada, d’intervenir
en el procés de construcció europea, mitjançant dos
instruments bàsics: la nostra delegació a BrusselAles i la nostra
participació al Comitè de les Regions. A més, el Govern ha
presentat  diverses iniciatives per tenir més pes en l’adopció de
les diverses polítiques europees: convertir la delegació a
BrusselAles del Centre Balears Europa en una delegació del
Govern de les Illes Balears ha estat una prioritat  d’aquest
Govern que hem duit a terme el passat mes de gener. Aquest
canvi es feia necessari, donat que l’estructura anterior del
centre no tenia competències formals per adreçar-se a les
instàncies europees en nom del Govern. Ara sí que podem
participar directament als diversos fòrums que tenen lloc
diàriament a BrusselAles.

Passaré ara a explicar les nostres iniciatives en el Comitè de
les Regions. Com tots saben, l’actualment únic òrgan europeu
en què les regions tenen veu i vot directes per poder intervenir
en el procés decisori de la Unió Europea és el Comitè de les
Regions. Dins aquest marc, el Govern de les Illes Balears ha
aprofitat al màxim aquesta eina i ho seguirà fent, per introduir
en el dictamen del Comitè aquelles orientacions que poden
beneficiar les nostres illes. Aquest any, l’any 2002, s’ha iniciat
el tercer mandat del Comitè de les Regions amb un nou
president i vicepresident, una nova estructura de les
comissions de treball; aquestes comissions s’han reduït a sis
i les Illes Balears s’han incorporat a la comissió una, de Cohesió
Econòmica i Territorial, i a la comissió tres, de
Desenvolupament Sostenible. A més, la nostra comunitat forma
part, en representació de la resta de regions espanyoles, de la
nova comissió encarregada de revisar parcialment el Reglament
intern del Comitè.

Quant a les sessions plenàries, hem de dir que al llarg del
2001 se n’han realitzat 5 i a l’any 2002 només se n’han realitzat
3. En aquests plens la nostra comunitat ha donat suport a
l’elaboració de nous dictàmens, com el presentat pel mes de
març pel Sr. Paleologos, sobre la problemàtica de les regions
insulars de la Unió Europea i les seves perspectives de cara a
l’ampliació. Igualment, hem presentat  esmenes a diversos
dictàmens en matèria de transports i de política regional per tal
que els problemes que pateixen els territoris insulars es tenguin
sempre en compte en l’elaboració de la normativa i qualsevol
tipus d’ajuda de la Unió.

Això no obstant, com tots vostès saben, el Comitè de les
Regions és un òrgan de caràcter consultiu, i per tant els seus
dictàmens no vinculen les decisions que adoptin finalment les
institucions comunitàries. I és en aquest context  en el qual vull
incardinar les reclamacions de les quals els parlava al
començament; les exigències que feim per aconseguir que les
Illes puguin fer sentir la seva veu dins l’àmbit de decisió de la
Unió Europea, les mateixes reclamacions que topen una i altra
vegada amb la negativa del Govern central, a pesar que són
moltes les comunitats autònomes, inclosa la gallega, que ho
demanen. El Govern de les Illes Balears, senyors diputats,
reivindica la participació de les comunitats autònomes en el

Consell de la Unió Europea, aquesta participació està prevista
a l’article 203 del Tractat de la Comunitat Europea, però el
Govern central, el Govern de l’Estat es nega a aplicar-la, a
diferència d’altres països com Alemanya, Bèlgica, Àustria,
etcètera. I és que la participació de les comunitats autònomes
en el Consell de Ministres de la Unió Europea és una qüestió
que depèn exclusivament de la decisió dels diferents governs
estatals i per tant correspon al Govern del Sr. Aznar adoptar
aquesta decisió.

Les Illes Balears, igual que altres comunitats autònomes,
consideram necessària aquesta participació en base a una major
transparència i democràcia en les decisions europees. I així ho
hem plantejat en diverses ocasions, intentant que el Govern
central reconsideri la seva postura contrària. Efectivament, en
aquest moment que es discuteix sobre el futur de la Unió
Europea, abordant temes com la distribució de competències
entre la Unió Europea i els estats membres, cal aplicar el
subsidiarietat, de manera que les decisions siguin preses de
forma més oberta i propera als ciutadans que sigui possible, i la
Comunitat Europea intervengui només en la mesura que els
objectius d’elecció pretesa no puguin ser assolits de manera
suficient a nivell nacional, regional o local. És a dir, tal com
vàrem plantejar la Proposició de llei, presentada en el Congrés
dels Diputats el 6 d’abril del 2001, les comunitats autònomes
espanyoles han de poder particip ar a les delegacions de l’Estat
en el Consell de la Unió Europea i en els seus òrgans auxiliars
quan es tractin assumptes que afecten les competències que els
atribueixen la Constitució i el respectiu Estatut d’Autonomia.
Consideram que les propostes  de Madrid que es limiten a
reforçar els quatre mecanismes que actualment permeten la
participació de les comunitats autònomes en la posició
espanyola davant la Unió Europea no satisfan les necessitats
de les autonomies espanyoles; és a dir, la participació
autonòmica prevista a l’informe de la llei de cooperació
autonòmica que el Ministre d’Administracions Públiques, Jesús
Posadas, va presentar al Senat, a finals del mes de febrer, és del
tot  insuficient. I això, senyors diputats, no només ho diuen les
comunitats autònomes socialistes, la de Catalunya i la del País
Basc, sinó també els dirigents del PP de Galícia, que demanen
que en les matèries de competència autonòmica que afectin
d’especial manera una o diferents comunitats autònomes
aquestes puguin ser presents en les negociacions a nivell de
Consell, juntament amb els representants del Govern central.

Seria interessant conèixer quina opinió té el Grup
Parlamentari Popular sobre aquest tema. I a més vull ressaltar la
resolució adoptada per la segona Conferència de Presidents de
Regions amb competència legislativa a Liège el passat  mes de
novembre, subscrita per 52 regions de la Unió Europea, entre
les quals es troben les Illes Balears, Aragó, Astúries, Canàries,
Catalunya, Navarra, Euskadi, Extremadura i Galícia, i en la qual
es feren arribar al Cap d’Estat i de Govern de la Unió Europea
les nostres pretensions. En concret, cal des tacar la reivindicació
que es replantegi el paper de les regions amb competència
legislativa en relació amb el poder legislatiu, executiu i judicial
de la Unió Europea. En aquest cas, es demana la possibilitat
que aquestes regions participin activament en el procés de
decisió i que puguin interposar directament un recurs davant el
Tribunal de Justícia Europea, en cas d’infracció de les seves
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competències, tot respectant cada Constitució nacional. Així
mateix, se solAlicita un major pes del Comitè de les Regions en
el procés decisori, ja que la seva actual no permet respondre a
les necessitats de totes les entitats que representa.

Ara passaré a explicar la postura i accions del Govern pel
que fa a la defensa del tractament específic que es correspon en
funció del fet de la nostra insularitat. El reconeixement de
l’especificitat insular a la Declaració 30 del Tractat
d’Amsterdam del 1997 no ha estat seguit fins ara d’un
desenvolupament normatiu adient, per això el nostre Govern ha
intensificat els esforços potenciant la defensa dels nostres
interessos específics com a territori insular, mitjançant diverses
iniciatives; entre aquestes podem esmentar, com vostè ha dit,
la publicació i difusió d’un estudi sobre el tractament de la
insularitat a l’àmbit europeu, que el President del Govern de les
Illes Balears va presentar el juliol del 2001 i jo mateix vaig
p resentar, també, dins l’àmbit europeu en el Centre Balears
Europa. D’altra banda, el Govern té interès a seguir potenciant
la cooperació interregional dins l’Associació de les Illes de la
Mediterrània Occidental (IMEDOC), a la qual es va incorporar
l’any 2001 Sicília, i s’espera que en un futur s’adhereixen altres
territoris insulars com Malta, Xipre o les illes gregues. Cal
mencionar que el President del Govern de les Illes Balears,
juntament amb els presidents de Còrsega, Sardenya i Sicília,
varen enviar una carta a principis de novembre del 2001 al
President del Govern de l’Estat, al Sr. Aznar, demanant que
donàs una atenció especial a la problemàtica de les regions
insulars durant el període de la presidència espanyola a la Unió
Europea. Lamentablement, aquesta carta no ha tengut cap
resposta.

A més de participar a l’IMEDOC, el nostre Govern és
membre de la Comissió de les illes de la CRPM, que és l’únic
fòrum existent a Europa, del qual formam part tots els territoris
insulars dels estats membres de la Unió Europea, fins i tot
alguns estats candidats a l’adhesió com és Malta. A més de ser
una eina útil per promoure la cooperació amb les altres regions
insulars dins àrees específiques, medi ambient, transport,
energia, cultura, turisme, etcètera, la Comissió de les Illes de la
CRPM actua com a lobby de promoció dels interessos insulars
davant les instàncies europees. A principi d’any, el president
de la Comissió de les Illes de la CRPM, el Sr. Baggioni, va
solAlicitar al president Aznar, com a representant de la
presidència espanyola de la Unió Europea, un encontre per
tractar diferents iniciatives a favor de les regions insulars; això
no obstant, el Secretari d’Estat d’Assumptes Europeus, el Sr.
Ramon de Miguel, va respondre que aquesta reunió hauria de
tenir lloc a partir de l’1 de juliol. És a dir que el Govern de l’Estat
no té cap intenció de desenvolupar, sota la presidència
espanyola de la Unió Europea, iniciatives que puguin afavorir
les illes.

També cal destacar que en ocasió de la celebració a Palma
del Consell Informal de Ministres de Medi Ambient de la Unió
Europea, el Govern de les Illes Balears va organitzar una
conferència sobre la problemàtica mediambiental a les regions
insulars. En el transcurs d’aquesta conferència el president
Antich va donar a conèixer la comunicació aprovada
recentment per les diferents regions insulars que integren la

Comissió de les Illes de la CRPM, que pretén que el Consell de
Ministres s’assabenti de les necessitats específiques de les
regions insulars. Constatam, doncs, que el Govern del Sr. Aznar
es desentén totalment de les diferents iniciatives impulsades
pels diferents organismes que representen els interessos de les
regions insulars de la Unió Europea, i no té cap sensibilitat cap
a aquests territoris.

El tercer punt, en el qual incideixen les accions exteriors del
Govern de les Illes, se centra a reafirmar la nostra dimensió
mediterrània, potenciant l’establiment de contactes i relacions
amb els països veïns de la Mediterrània. El Govern de les Illes
Balears dóna un caire prioritari a les nostres relacions amb els
països de la Mediterrània; així, a l’entrevista que el president
Antich va mantenir amb el representant de política exterior en
la seguretat de la Unió Europea, el Sr. Javier Solana, el passat
febrer a BrusselAles, va coincidir en la necessitat de dur a terme
iniciatives dirigides a diversos tipus de colAlaboració que
ajuden a calibrar les dues riberes de la Mediterrània i reforcen
les seves relacions. Per tant, es fan necessàries les ajudes a la
cooperació i al desenvolupament sostenible, participant en el
programa AZAHAR, els contactes amb d’altres universitats, la
divulgació de tradicions, dels diversos indrets de la
Mediterrània, etcètera. En aquest sentit, s’han duit a terme tot
un conjunt d’iniciatives, com és la colAlaboració del Govern de
les Illes amb la Generalitat de Catalunya per a una exposició
sobre la baixa edat mitjana, a l’any 2004, La Baixa Edat Mitjana
en el Mediterrani; també s’ha donat suport a la creació de
l’Observatori de la Mediterrània, constituït per Sa Nostra, la
Cambra de Comerç i la Universitat de les Illes Balears, per
analitzar la situació dels països de la conca mediterrània i
promoure relacions amb ells, i molts d’altres programes que
estam fent, com és el programa FARE de la Unió Europea per a
l ’ass is tència  tècnica  en  e l  procés  de  reformes
socioeconòmiques dels països de l’est d’Europa, s’hi ha
interessat projectes d’agermanament. El Govern de les Illes
Balears va solAlicitar al responsable del projecte poder ampliar-
lo a l’illa de Malta, atesa la seva importància geoes tratègica
enmig de la Mediterrània i el seu interès per diversos motius. En
primer lloc, des del punt  de vista polític, les relacions amb
Malta ens haurien de permetre reforçar el front de territoris
insulars de la Mediterrània.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant per favor.

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

Vaig acabant. En segon lloc, des del punt de vista
econòmic, pot haver possibilitat de cooperació dins els sectors
tan importants com el turisme o el medi ambient. La incursió de
Malta en el projecte va ser aprovada. Després de diverses
reunions amb responsables del programa a Espanya i amb les
autoritats de Malta, es va decidir realitzar el projecte
d’assessorament del Govern de Malta en fons estructurals i de
cohesió. En aquests moments, tècnics de les Illes Balears estan
desenvolupant aquesta tasca. Aquesta primera colAlaboració
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amb Malta constitueix un primer pas per poder dur endavant
futures iniciatives.

Exposades quines són les nostres prioritats en matèria
d’acció exterior i quins són els obstacles que ens trobam,
principalment radiquen en l’actual política del Sr. Aznar,
confiam poder comptar amb la colAlaboració del seu grup
parlamentari dins una tasca que no té més objectiu que
defensar els interessos de les Illes Balears davant la Unió
Europea.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència, per la seva
resposta a la interpelAlació. Grups que vulguin intervenir per
fixar posició? Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, jo pens que després de l’explicació prou
extensa que ha fet el conseller de Presidència, gairebé me
limitaré a les alAlusions que ha fet al nostre partit la Sra.
Bennàssar. I el primer que li volia dir, parlant dels fons
europeus, és que durant dos anys aquest Parlament ha tingut
una comissió no permanent d’estudi de com han afectat
aquests fons europeus a les Illes Balears, on ha tingut
l’oportunitat  d’interpelAlar i demanar a gairebé tots els
consellers d’aquest Govern, als consellers que duen els temes
de fons europeus dels consells insulars i als agents socials més
beneficiats d’aquests fons. Aquí se’ns ha acusat de fer un
balearisme de rondalla, jo pens que qui està fent aquest
balearisme de rondalla, Sr. Conseller, no és altre que el Partit
Popular, o més que balearisme de rondalla, diria europeisme de
rondalla; perquè, per una banda, volen que el Govern actuï a les
institucions europees, volen que presenti les seves propostes
a les institucions europees, però després ens neguen poder
participar allà on de ver es decideix, allà on de ver es prenen les
decisions importants que moltes vegades afecten les
competències que té el Govern de les Illes Balears, allà ens ho
neguen, no ens deixen participar, i vostè molt bé ho ha dit, en
el Consell de la Unió Europea on l’única decisió perquè les
comunitats hi puguin entrar és del Govern de l’Estat espanyol.

El PSM vos ser a Europa i hi vol ser amb tots els drets, per
poder fer sentir la seva veu, com a mínim amb les competències
que tenim en aquesta comunitat autònoma; perquè jo pens que
la millora, i crec que tothom hi estarà d’acord, siguin
nacionalistes, independentistes o centralistes, que la millor
manera d’estar dins la Unió Europea és ser un estat i, per tant,
poder estar en els òrgans de decisió, poder decidir i fins i tot
poder vetar determinades normatives que surten de la Unió
Europea. I aquesta és l’alAlusió que nosaltres fèiem respecte a
Malta, veure un estat amb manco població que les Illes Balears,
que serà membre de la Unió Europea i serà membre de ple dret,
no només per a les qüestions de llengua, sinó per a totes les
altres qüestions que podrà decidir Malta en el si de la Unió

Europea, i en aquests moments les Illes Balears no ho poden fer
i només ho poden fer mitjançant l’Estat.

Per altra banda, també, nosaltres creim que el tema de la
Unió Europea és un tema bàs icament econòmic i de suport  a les
nostres empreses que veuran com el mercat, que en aquests
moments té 300 milions d’habitants, s’ampliarà a gairebé 500. I
aquesta és la feina que ha fet aquest Govern, aquesta és la feina
que s’ha fet des de la Conselleria d’Economia, que fins a aquest
moment havíem vist com només les grans empreses sortien a
Europa i aquest Govern ha canviat aquesta manera de funcionar
i s’ha emportat els petits productors a les fires tant de l’Estat
espanyol com de la Unió Europea.

Miri, diumenge, vaig tenir l’oportunitat  de compartir una
estona amb un productor, amb un sabater de Ciutadella que feia
anys que volia anar a fires, però per la grandària de la seva
empresa no li permetia suportar aquesta despesa i veia com
havia d’acabar la temporada subcontractant feina a altres
empreses més grosses de l’illa de Menorca; doncs bé, amb
aquest Govern, ha tingut l’oportunitat  d’anar a fires, de mostrar
els seus productes als compradors de la Unió Europea i avui,
aquesta temporada, ven a França, ven a Bèlgica, ven a
Alemanya quan, fins a aquest moment, abans d’aquest Govern,
açò li era impossible. I jo pens que aquesta és la feina que hem
de fer amb les empreses de les Illes Balears, que surtin a
Europa, que surtin a les fires, però no només les grosses, sinó
que surtin també les petites per oferir els seus productes
perquè la competència dins la Unió Europea, i sobretot a partir
de l’ampliació amb els nous estats que han d’entrar, serà molt
gran. I per a açò és pel que han de servir els fons que ens
arriben de la Unió Europea, per fer més competents les nostres
indústries, per fer més competents les nostres empreses i que
puguin realment competir amb la resta de la Unió Europea.
Aquesta és la feina que s’impulsa des de la responsabilitat que
té el PSM  en el Govern de les Illes Balears, perquè creim que
aquesta és la línia, no només ho creim, sinó que en aquests
moments dóna resultats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Crespí, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Certament, quan vaig veure que el
Grup Popular havia presentat  aquesta interpelAlació, vaig
considerar que era un bon moment, una bona idea, de fer una
reflexió sobre quina era la posició d’aquesta comunitat en
aquest entorn; entorn que diré que no m’agrada que el Partit
Popular parli de política exterior, jo crec que Europa ja no és
una política exterior, el problema és que el Govern d’Espanya i
el Partit  Popular consideren que, en ser política exterior, és una
competència exclusiva. Europa ja és un poc ca nostra i no és el
mateix parlar d’Europa que parlar d’Estats Units, el Canadà o
d’altres països. Però dit això, i pensava quan he vist sortir la
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Sra. Bennàssar damunt aquesta tribuna que la seva experiència
com a eurodiputada durant una legislatura, doncs ens hauria
permès als altres diputats que no hem tengut encara aquesta
fortuna i tal vegada no la tendrem mai, doncs veure qualque
cosa dels seus coneixements, del que va adquirir amb el seu pas
pel Parlament europeu. Però certament, més que això el que
m’ha recordat és aquella cançó que devíem sentir ella i jo quan
érem més joves i que cantava Doménico Moduño, que deia allò
de parole, parole, parole; podia haver estat una intervenció
potent, perquè crec que la Sra. Bennàssar coneix bé els
mecanismes europeus, perquè ha estat allà i ho ha vist, i perquè
sé que va tenir molta activitat com a parlamentària, però no sé
per quines raons ha dedicat molta part de la seva intervenció a
altres temes més domèstics i jo diria que de més poca
importància i realment ens ha restat informació per poder
prendre posició en relació amb la seva postura.

Perquè miri, jo crec que parlar d’Europa no s’ha de fer amb
esperit olímpic, allò que deia el Sr. Coberten, de l’important és
participar; no, no, l’important és intervenir, l’important és
decidir, l’important és poder estar, encara que sigui entre
d’altres, en els òrgans de decisió europeus, i això, de moment,
i amb aquesta estructura que tenim no és possible. L’únic
instrument que existeix, que és el Comitè de les Regions, no és
un organisme decisori; l’organisme decisori és el Consell, i allà
és on hi hauríem de participar. I jo crec que no hi ha cap
president de comunitat autònoma, independentment del partit
que sigui, que no consideri que això és necessari, qualcú fins
i tot  ha fet declaracions bastant dures al respecte i no era,
precisament, un president socialista ni nacionalista, o almanco
nacionalista dels altres. Per tant, hi ha una actitud absolutament
obstinada front a la participació de les comunitats autònomes
en el grup espanyol que participa a la Conferència de Ministres.
I és una actitud pràcticament incomprensible que fractura de la
unitat espanyola, de la unitat d’acció, de l’eficiència de la
comissió; si aquesta s’hagués fet d’acord amb la Proposició de
llei que va aprovar aquest Parlament, no era absolutament
respectuosa amb les competències que té l’Estat en política
exterior al respecte? Jo crec que sí.

I el Partit  Popular vol llançar aquest debat com si fos una
disputa entre nacionalistes i no nacionalistes, no és això;
parlam d’eficiència política davant una institució i de
corresponsabilitat en decisions del Consell de Ministres de la
Unió. Per tant, jo crec que és una absoluta falta de visió política
que en aquest moment té el Govern espanyol i el Partit Popular.
I a més, a un moment on Europa s’ha plantejat, precisament per
l’allunyament que tenen les institucions europees dels
ciutadans, un canvi de model. I es debaten, i vostè ho coneixerà
perfectament, els documents que entorn del governament
circulen. I en aquesta línia, vol dir acostar i per tant utilitzar les
estructures polítiques properes perquè la comunitat europea
s’acosti als ciutadans, expliqui les decisions, es faci manco
virtual i més pròxim. Però vostès, el Partit Popular, no sé vostè
personalment que en pensa, però el Partit Popular no va en
aquesta direcció. I per tant, nosaltres podem obrir oficines a
tots els llocs i tot això està molt bé i ho hem de fer, però això és
participar, i nosaltres voldríem tenir la possibilitat de guanyar
qualque partit, a més de participar, perquè si un va a les

Olimpíades i no du una medalla realment els ciutadans pensen
que hem fet el colló.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sra.
Bennàssar, pot  contestar en torn de rèplica durant cinc minuts.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Garcias, per llegir aquest memoràndum prefabricat no feia falta
que m’insultàs. Ja ho va fer la darrera vegada que li vaig fer una
pregunta en comissió; després es va haver de disculpar perquè
qualque cosa li queda d’educació, supòs de quan era nin.
Vostès volen paritat, bé que ho diuen i ho prediquen; jo li
demanaria educació i respecte cap a les dones, Sr. Garcias... 

(Remor de veus)

...que se’n va de la llengua cada vegada que parla. Jo en cap
moment no l’he insultat. Li he parlat de la incompetència del
seu govern però no l’he insultat.

Les seves paraules només es poden entendre, sincerament,
com un sarcasme, perquè confusió, n’hi ha. Vostè ha llegit un
calendari d’activitats que tanta sort que les han fet, perquè es
varen trobar un comitè de les regions que ja funcionava, només
faltaria que vostè no hi assistís. Hi hauria d’anar el Sr. Antich
de tant en tant, perquè a nivell de la Unió Europea li diré que les
relacions personals fan molt; és més interessant que coneguin
el president que no un conseller, li dic ben seriosament, tenc
bastant experiència en això.

Només faltaria que no haguessin estat actius dins la
comissió d’illes de la Conferència de Regions perifèriques
marítimes; s’ho varen trobar, no podien renunciar a ser-hi
presents, només faltaria. De tot això que ha dit no hi ha res nou,
res nou, i vostè ha tengut i el seu govern ha tengut tres anys
per innovar; no han innovat, Sr. Garcias, no han innovat res, i
a la Unió Europea sense innovació no s’arriba enlloc; això ho
pot  escriure i ho pot  retenir, més interessant que ho retengui
que no que ho escrigui.

Per parlar, vostè ha parlat de la participació de les regions
en el Consell de la Unió Europea. D’això, n’hem discutit molt en
aquesta cambra i jo, per això, només li diria que el dia 23 de maig
del 2002 hi va haver a Catalunya una reunió bastant interessant,
per no dir molt interessant, del Sr. Felipe González, el Sr. Kohl
i el Sr. Jacques Delors, que varen descartar en aquest moment
la presència de les regions a les institucions de la Unió
Europea. Jo li diria que aquests tres senyors, aquestes tres
personalitats de la construcció europea, que qualque cosa
saben del procés de la construcció europea i de les seves
perspectives, es varen prendre la molèstia d’explicar les raons
per les quals en aquest moment no és oportú, i ho varen fer
molt clarament perquè varen dir, i va quedar ben clar, que la
Unió Europea en aquest moment té unes urgències i necessitats
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molt més peremptòries que resoldre i abordar aquesta qüestió,
diari La Vanguardia de Catalunya.

Si això no li basta li diré que el Partit  Socialista de Catalunya
aparca les seves propostes més nacionalistes a petició del
PSOE. També li diré que tanta sort que els seus dirigents a alt
nivell tenen seny, perquè em pareix que aquí en falta bastant. 

També li diria que basta de catastrofisme; ja ho vaig dir al
Sr. Sampol quan vàrem tenir oportunitat  de parlar dins una
comissió. Basta de catastrofisme. Les Illes Balears tenen un
futur brillant a la Unió Europea, no com vostès el presenten. A
la Unió Europea s’ha de saber negociar, i vostès només se
saben queixar, victimisme i catastrofisme, i això és el que
transmeten als ciutadans. A vostès no els interessa que hi hagi
dimensió europea, no els interessa la ciutadania europea, no els
interessa tot el que significa ser europeus, només els interessa
aquest catastrofisme.

Jo, per acabar, li diré que en el Partit Popular crec que hem
demostrat habilitat negociadora, perquè hem tret endavant els
fons estructurals amb moltes dificultats i fins a l’any 2006; el
Govern Aznar, tant que vostès l’insulten i li diuen, ho ha
negociat molt bé, i tot demostra que quan hi ha un bon
negociador les coses, les xifres surten, i si no ho pot dir el Sr.
Mesquida quan va negociar les transferències. Ell va sortir
content, de les transferències; bé, idò, potser si fos el Sr.
Mesquida que anàs a BrusselAles potser en trauria més profit.

Jo li diria que nosaltres estam per unes Illes Balears que
continuïn encoratjant les noves tecnologies. Aquestes illes
tenen tres punts, que són les xarxes transeuropees, on han de
fer molta feina, que són les noves tecnologies -les
telecomunicacions-, l’energia i els transports. Si vostès fessin
feina en això cregui’m que una altra cosa seria. 

També li diré que vostè no ha volgut explicar tota aquesta
confusió, però jo vull que els ciutadans se n’assabentin i per
això l’he treta.

Al Sr. Crespí li diria que si vol que parlem de política en deu
minuts, de política europea seriosament, ho podem fer, no en
deu minuts però ho podem fer en una altra ocasió. Li diré que
estic d’acord en moltes de les qüestions que el Partit  Socialista
Europeu té, en moltes, i això es va demostrar el dia que el Sr.
Joan Colom va venir a fer una conferència. Va parlar
d’educació, va parlar de moltes coses que tots vostès saben
que aquí no es fan. Aquell dia el Sr. Sampol no hi era, no ho sé,
potser era de viatge, no ho sé, però pareix que les activitats que
va muntar el Dia d’Europa la Conselleria d’Hisenda, el Centre
Balears Europa, al PSM  no li interessaven, no els vaig veure
enlloc; ells tenen uns altres interessos, els interessa administrar
els fons. Sí, això és un abandó del seu govern. 

No, no, no m’assenyali. Aquí hi ha un president absent que
és el responsable de tota aquesta política europea, i vostè, això,
no ho pot  negar. És una responsabilitat absoluta del president
del Govern. Que ell ha hagut de cedir els fons per temes de
cadires? Ho sabem, que ha estat per això, i sabem que el Centre
Balears Europa he quedat buit de contingut, això ho sabem... 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...i el Sr. Mesquida no pot  parlar però ho sap, i el Sr.
Quetglas va deixar el Centre Balears Europa perquè no va poder
dur endavant el seu projecte perquè el Sr. Sampol li havia llevat
tots els fons que podia utilitzar per fer polítiques europees. 

( Petit aldarull a la sala)

No! Miri, vostè és membre d’un grup parlamentari que
representa el Govern, o sigui que, miri... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Bennàssar, vagi acabant, per favor.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sr. Crespí, jo només li diré que quan vulgui podem parlar de
polítiques europees. A mi m’agradaria molt que vostè tengués
l’oportunitat. Potser hi pot anar de delegat del Govern de les
Illes Balears, si no hi pot  anar d’eurodiputat. A mi em sap molt
de greu. M’agradaria més que anàs d’eurodiputat. Potser el
PSOE qualque dia se’n recorda, de les Illes Balears, i posa un
eurodiputat en el punt  de sortida perquè pugui arribar al
Parlament Europeu. 

(Aldarull a la sala)

De moment no ho ha fet, a cap de les legislatures, i això
també demostra l’interès que el Partit Socialista té per aquestes
illes. En té molts, de diputats al Parlament Europeu, però cap de
les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Més aldarull i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Podem prosseguir la sessió? Sr. Conseller de Presidència té
la paraula per contrareplicar i tancar la interpelAlació, durant cinc
minuts. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Bennàssar, jo crec que vostè ho té tot un poc
confós. La veritat és que la clarividència del seu cervell..., li
costa colAlocar les idees... 

(Aldarull a la sala)

No, no insult, no insult, dic el que pens, Sr. Font dic el que
pens. Deixi’m dir perquè li explicaré el que li he de dir. Miri, jo
el que li puc assegurar és que tenc el mateix respecte per les
dones que pels homes, el mateix respecte pels homes i les
dones, ben igual, i a més li he de dir... 
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, guardin un mínim de
compostura. 

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

Miri, li puc assegurar que tenc el mateix respecte pels homes
que per les dones, ben igual, i els tract com a diputats o com a
diputades ben igual, no faig la diferència entre homes i dones,
ni a les dones els don un tractament diferent ni als homes, sinó
que faig el mateix. Una altra cosa és que aquest tractament sigui
un tractament que a vostè no li agradi, però serà vostè qui
subject ivament ho decidirà, no seré jo. El tractament és el
mateix.

A més, li he de dir que la veritat és que jo havia vengut amb
una intervenció, crec, tranquilAla per debatre el que eren, i el que
podien ser, i el que són la nostra participació, de les Illes
Balears, en tot  el que és Europa. Vostè ha fet un totus
revolutum i no ha parlat de res. La veritat és que a vostè sempre
la situen com una experta, però jo ja començ a tenir dubte que
en tengui idea. I li ho he de dir, sincerament, encara que el seu
grup tiri coces i faci el que vulgui; nosaltres ho respectam, la
diferència és que nosaltres no tiram coces, quan ells criden.
Nosaltres l’hem escoltada... 

(Continua la remor de fons)

...he escoltat tot  el que he dit i no es preocupi, l’he
escoltada perfectament i m’hagués agradat que hagués dit
qualque cosa que tengués interès per a aquesta comunitat
autònoma. Perquè nosaltres hem fet tota una tasca i hem tengut
un posicionament polític, un posicionament polític sobre un
tema clau, que és la participació d’aquestes illes, d’aquesta
comunitat autònoma dins Europa. 

Vostès no en tenen cap, vostès, l’únic posicionament del
Partit  Popular ha estat el que diu en un moment determinat la
llei del Sr. Aznar, perquè li vull dir que totes les comunitats
autònomes havíem arribat a un acord amb un document per tot
el tema de la conferència i per tot el tema de l’ampliació de l’any
2004, havíem arribat a un acord i les comunitats autònomes del
seu partit, perquè el Sr. Aznar quan va veure aquell document
no li va agradar, varen haver de tornar enrere, i dins aquest
document hi havia una participació que a més pareixia..., i a
més, i sap vostè que és un tema candent dins el seu partit, no
estan d’acord amb aquesta posició que manifesta el Sr. Aznar
i el seu govern, i concretament és el Sr. Aznar, perquè altres
ministres sí que ho accepten, la fórmula de participació de les
comunitats autònomes, que tenen competències legislatives
plenes. És molt diferent d’altres comunitats autònomes o altres
fórmules de descentralització que poden sortir a Europa; les
nostres tenen competència legislativa plena i a més és ben
lògic, com passa a Alemanya, com passa a Bèlgica, com passa
a Àustria, que puguin participar dins la presa de decisions, no
vol dir separats, sinó amb el Govern espanyol. Ni el PSM no ha
plantejat mai separar, tots hem plantejat amb el Govern
espanyol, perquè tenim coneixement del que és Europa i sí que

Europa per a nosaltres no és la política exterior, sinó que és
avançar cap a aquesta Europa que volem tots.

I després, bé, m’ha dit un conjunt de coses com si... Miri, jo
li vull fer una pregunta: demani al Sr. Ripoll quantes preguntes
ha fet per a Balears i quantes n’ha fet per a Múrcia i se
sorprendrà. El Sr. Ripoll s’ha interessat més per Múrcia que per
Balears. Això és l’exemple que li puc donar del seu gran diputat
que tenen i de la seva gran feina que ha fet, aquest diputat. És
a dir, que vostès posin a la llista un diputat  per Balears no
significa, o un eurodiputat per Balears, que aquest diputat es
dediqui a fer feina per la nostra comunitat autònoma, perquè no
n’ha fet ni pens que en continuarà fent, ni pens que en farà.

I després em confon tot. Miri, jo no sé si recorda
l’organització que tenia el Govern del Partit  Popular anterior a
aquest govern. Li puc dir que, per una part, tenia el Centre
Balear Europa, que no tenia fons estructurals de cap de les
maneres, ni tenia fons social europeu, no ho tenia, ja ho tenia
la Conselleria de Treball, tenia el fons europeu, i la Conselleria
d’Hisenda tenia els fons estructurals i, per altra part, tot el que
tenia relació amb Europa, que era allò polític, ho tenia un
institut. Això és la importància que vostès donaven al tema
europeu, i aquesta és la realitat. Per tant no me mescli aquestes
coses i ara vulgui dir que aquí hi ha incoherència. Si vostès
tenien..., nosaltres hem intentat donar coherència a aquest
discurs que no tenien vostès. Vostès sí que anaven per Europa,
a què?, a passejar-se. 

(Remor de veus)

Anaven per Europa a passejar-se. No!, era així. Sr. Font,
vostè no hi anava perquè vostè estava en el Senat amb mi i per
tant no hi anava, i anaven a passejar-se, perquè tenim tots els
documents, tenim tots els papers del que han fet vostès.

I després vostè diu que no dóna importància a allò
aconseguit per aquest govern, que hem aconseguit molt, i per
ventura aquests dies també els donarem la sorpresa d’una altra
cosa que hem aconseguit que la coneixerà aquests dies.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sra. Bennàssar,
per què em demana la paraula?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sr. President, una vegada més és increïble que tot  un senyor
conseller de Presidència insulti, una vegada més, una diputada.
Jo sincerament és que no sé com vostè l’ha deixat continuar. O
sigui, parlar de cervell aquí dins, jo no ho havia sentit a ningú,
eh? Si li dóna un poquet més de camp no sé de què parlarà
d’aquí a un parell de minuts, eh? Jo crec que vostè, Sr.
President, ha de tenir ben clar quan un conseller del Govern...

(Remor de veus i aplaudiments)
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...actua com a persona amb poca educació o quan actua com
a conseller del Govern. Aquí hi ha unes regles del joc que s’han
de respectar. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar. Estic segur que quan vostè
arribi a presidenta del Parlament tendrà aquest discerniment que
jo no he estat capaç de tenir.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 1392/02, presentada
pel Grup Parlamentari  Popular, relativa a modificació del
Decret 25/2001.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 1392, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació del Decret 25/01. La Sra. Cabrer
té la paraula en nom del Grup Popular per defensar la
proposició no de llei.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dia 16 de
febrer del 2001 es va aprovar pel Consell de Govern un decret
que va modificar l’exigència de coneixement de la llengua
catalana als procediments selectius d’accés a la funció pública
de l’Administració del Govern de les Illes Balears. En concret es
modificava el decret del 96, que va ser el primer decret que va
fixar com a requisit i no només com a mèrit l’exigència d’un
determinat nivell de català en funció del cos de pertinença per
accedir a la funció pública.

Així, el decret del 2001 pujava el nivell de català, tant per
opositar com per concursar, de tal manera que, pel que fa a
l’administració general, per als cossos A, B i C era necessari, o
és necessari, el certificat C de català, i per als cossos D i E el
certificat B de català. Aquest decret va ser informat pel Consell
Consultiu en compliment de la Llei del Consell Consultiu, que
exigeix que els decrets siguin informats preceptivament per
aquest òrgan, i aquest decret va entrar en vigor tot d’una, un
cop publicat en el BOIB, amb una excepció: la disposició
transitòria segona i tercera donaven, només per als funcionaris
del grup C, el cos d’administratius, una moratòria fins a dia 1 de
gener del 2002. És a dir, tothom a l’administració havia
d’acreditar el nivell de català exigit pel decret aprovat excepte
el grup C d’administratius, al qual es donava una moratòria de
quasi un any per poder assolir aquest nivell. Aquesta excepció
per a un cos determinat venia motivada perquè per a aquest
grup el requisit de català augmentava en dos nivells, i per això
es feia aquesta excepció d’un any, perquè si no hagués estat
així està clar que no s’hagués pogut fer cap distinció entre
grups, ja que hagués estat discriminatori.

Aquesta pujada de nivell va ser criticada pel Grup
Parlamentari Popular per un motiu: nosaltres compartim la major
exigència del nivell de català, però nosaltres creim, i així ho
vàrem manifestar en el seu moment, que aquesta pujada no
havia de ser sobtada, sinó que s’havia de donar un temps
prudencial d’adaptació perquè la gent es pogués formar i
examinar d’aquest nivell. De fet, a les oposicions i promoció

interna que es varen dur l’any 2001 moltíssima gent va quedar
fora per mor del català, i hem de tenir present que molts de
funcionaris de carrera de tota la vida no han tengut la
possibilitat d’aprendre català com té ara la gent jove, que
durant tot  el període escolar ha pogut aprendre català. Tenim
molta gent més gran que sap parlar perfectament el català i en
canvi té moltes dificultats per escriure’l correctament.

Per això el Grup Parlamentari popular va dir en el seu
moment que, pujar el nivell sense donar cap període de
transició, ho trobava injust. I el temps ens ha donat la raó. Dia
14 de març del 2002, cinc dies abans de convocar-se un concurs
de trasllat entre funcionaris de carrera, el BOIB va publicar un
acord de Consell de Govern molt i molt estrany i, a més, ilAlegal,
que el Grup Parlamentari Popular ha denunciat judicialment.
Aquest acord el que fa és concedir una nova moratòria de sis
mesos per al grup C o administratiu, és a dir, aquell grup que el
decret deia que no se’ls exigiria el nou nivell de català fins al dia
1 de gener del 2002, amb aquest acord es diu que s’amplia
aquest període fins a dia 1 de juliol del 2002, i tot això motivat
per un concurs de trasllat entre funcionaris de carrera que es
convoca dia 19 de març. El més simpàtic és que aquest acord es
publicàs dia 14 de març i, per tant, el gener, febrer, i meitat de
març, com que ja havia acabat la primera moratòria, se’ls exigia
el nou nivell i en canvi, meitat de març, abril, maig i juny tornen
a baixar els nivells. A tot això dia 12 de gener en el BOIB es va
publicar un altre acord molt estrany que va pujar el nivell de
català per als auxiliars, del B al C, i després dia 14 de març torna
a davallar. 

Ja dic que aquest acord de dia 14 de març, tan estrany i que
consideram que és ilAlegal, s’ha d’analitzar des de dues
vessants molt diferents: la política i la jurídica. Jurídicament
consideram que és ilAlegal per un aspecte senzill i elemental: un
acord de Consell de Govern mai no pot modificar un decret. Per
modificar un decret es necessita un altre decret, i si no es fa així
és ilAlegal. Això és un principi elemental i obvi del dret
administratiu, que en aquest cas no es respecta. Si un decret
diu que la moratòria per al grup C és fins a dia 1 de gener del
2002, per canviar això ho ha de dir un altre decret, no ho pot dir
un acord de Consell de Govern. Aquesta vulneració tan òbvia
del dret administratiu i del principi constitucional de jerarquia
normativa es fa, a més, de forma intencionada. Se sap
perfectament pel conseller que això és ilAlegal, i de fet ja vaig
tenir ocasió de reptar-lo a dur-nos un informe jurídic i no ho ha
fet perquè sap la resposta. De fet, aquesta diputada va demanar
còpia de l’expedient administratiu d’aquest acord de dia 14 de
març, i en aquest expedient no figura cap informe jurídic. 

I per què es fa una vulneració del dret constitucional tan
òbvia?, i per què no es fa un decret amb dictamen del Consell
Consultiu? La resposta només és una: la improvisació que hi ha
en matèria de política de personal. Com que s’ha de convocar
el concurs de trasllat i no hi ha temps de modificar el decret i
enviar-lo a Consell Consultiu, idò ens botam la legalitat i feim
un acord cinc dies abans de la convocatòria del concurs de
tras llat, i tot  perquè determinats funcionaris puguin concursar,
perquè si no no podrien concursar. Vostès se n’adonen d’on
són capaços d’arribar? Consider molt greu que vostès es botin,
tots, els principis constitucionals sense tenir cap vergonya.
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Són els reis, en aquest i en molts altres temes, en no guardar ni
les mínimes formes democràtiques, i per això els torn reptar que
qualcú em dugui un informe que digui que un acord de Consell
de Govern pot modificar un decret. 

I les explicacions que dóna l’exposició de motius d’aquest
acord fan realment rialles. Ens diuen que aquesta modificació
d’un decret es fonamenta en el fet que, per tal de donar una
major operativitat en el seu funcionament, l’administració creu
oportú determinar amb caràcter excepcional un període
transitori d’exigència del nivell de coneixement de català per a
determinats llocs de treball. Res més. Com que l’administració
ho creu oportú, idò ens ho botam tot i feim el que ens dóna la
gana. 

Però el debat jurídic, tan obvi, es complementa amb un
debat polític del tema del català molt més profund. Per què uns
sí i uns altres no, Sr. Conseller? Per què aquesta discriminació?
Mirin, l’any 2001 apugen els nivells i concedeixen una
moratòria per a un grup; molt bé, en aquell moment es
justificava aquesta moratòria del grup C d’administratius en
base al fet que es pujaven dos nivells de català. Perfecte. Dia 1
de gener del 2002 s’acaba la moratòria, tots els funcionaris ja
estan en condicions d’igualtat. Dia 12 de gener, per acord,
tornen modificar un decret i pugen un nivell, del B al C, per al
cos d’auxiliars, i dia 14 de març, dos mesos i mig després, es
torna a canviar per acord allò de dia 12 de gener i tornen
concedir una moratòria per a un grup determinat, el grup C, de
tres mesos i mig, i per als auxiliars es torna a davallar
transitòriament allò que es va apujar ilAlegalment. 

Per què aquests canvis tan estranys? Idò perquè cinc dies
després es convoca un concurs de trasllats entre funcionaris de
carrera, i perquè determinada gent, que supòs que els
interessava que no quedàs fora del concurs de trasllat, pogués
entrar, se’ls fa un vestit  a mida. I els altres funcionaris dels
altres grups que queden fora de poder concursar?, aques ts no
importen, Sr. Conseller? Mirin, aquesta és una situació injusta.
Estam parlant d’un concurs de trasllat on la gent pot assolir
places millors i amb més sou; parlam, per tant, d’una cosa tan
seriosa com és el sou dels nostres funcionaris i les famílies que
tenen darrere. Hi ha gent amb molts de mèrits que per no tenir
el nivell de català no podrà ni concursar. Parlam de funcionaris
de carrera de tota la vida, de gent més gran que no ha gaudit la
formació que ara es dóna a les escoles. No és just, per tant, que
per a uns sí hi hagi doble moratòria i, a més, aquesta segona
ilAlegal, i els altres no. O tots moros o tots cristians, però
excepcions a la carta consider que és bastant injust.

Vostès saben i sap el Sr. Conseller que hi ha moltíssima gent
sense el requisit del català, que hi ha autèntics drames
personals pel tema del català i que la gent no pot  ascendir i
millorar econòmicament encara que tengui molts de mèrits per
aquesta situació. Davant aquest drama, almanco tots haurien
d’estar al mateix punt de sortida, i no uns sí i uns altres no. Per
això ja dic que el temps ens ha donat la raó al Partit Popular; el
vàrem avisar, Sr. Conseller, que la pujada del català era
precipitada; li vàrem demanar una transitorietat; ho han hagut
de fer per a un cos determinat de funcionaris, i per què no els
altres?

Davant aquesta situació dramàtica presentam avui una
proposició no de llei clara i concisa, que es modifiqui el decret
de català no per abaixar nivells, ni molt manco, sinó per fixar
una transitorietat adequada on la gent pugui anar a cursos de
formació i examinar-se de català, però aquesta transitorietat
només serà adequada si és igual per a tothom, i només serà
adequada si es fa per decret de Consell de Govern. Crec que
estam davant una proposta seriosa i justificada, i per això
demanaria un suport  dels grups parlamentaris a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Grups
que vulguin intervenir? El Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Portaveu del Grup Parlamentari Popular, aquesta
proposició no de llei que vostès presenten avui davant la
consideració d’aquest parlament, l’hi podríem haver votat a
favor si l’haguessin presentada abans. Quan dic abans no em
referesc a dies , ni a mesos, a anys; naturalment, perquè puja
aquí com a portaveu del Grup Parlamentari Popular a reclamar
encara més que es retardi la implantació del català com a llengua
normal, corrent, ordinària, de totes les persones, dones i homes
que treballen a l’administració pública. 

Directament està apuntant a això, i des del nostre grup
parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista en començam a estar
cansats perquè, és clar, a nosaltres ens agradaria molt que es
recordàs que precisament va ser el Partit Popular que va
presentar a la consideració d’aquest parlament la Llei de
normalització lingüística, i això no fa un dia, ni fa mesos, fa
molts d’anys, i des del nostre grup parlamentari vàrem valorar
molt positivament aquella llei de normalització lingüística que,
vull recordar, era l’any 1986, cosa que vol dir que fa 16 anys;
entre parèntesi direm de transitorietat, de facilitar l’actuació
sobtada..., 16 anys, i, clar, des del moment que la llengua
catalana és l’única llengua pròpia d’aquesta comunitat
autònoma i d’aquest parlament, i que amb el Govern del Partit
Popular en compartir l’oficialitat amb la llengua castellana no va
compartir mai el mateix suport  governamental, és lògic que ens
trobem ara, 16 anys després, en una situació difícil per poder dir
que tots el funcionariat de la comunitat autònoma ja està en
condicions de poder complir aquesta llei. I també voldria
recordar que varen haver de passar quatre anys més, des del 86
fins al 90, perquè es concretàs una mica més aquest procés de
normalització lingüística amb el Decret 100/1990, de 29 de
novembre. 

Què vull dir, amb això? Que una cosa és legislar i l’altra és
fer complir les lleis vigents, i que el Partit Popular va saber
contribuir a fer la Llei de normalització lingüística, però que no
s’aplicà gens ni mica a fer-la complir, i d’aquelles decisions i
d’aquelles actuacions polítiques va néixer una situació que
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encara ara perdura. Si no s’apliquen els mitjans perquè les
persones que treballen a la comunitat autònoma, i això que es
compta amb un Institut Balear de l’Administració Pública
encarregat, entre d’altres coses, de dur a terme aquesta
activitat, si no es facilita això, què volen que surti?,
funcionàries i funcionaris que no coneixen prou la llengua
p ròpia d’aquesta comunitat autònoma i que, per tant, no la
poden utilitzar quan qualsevol ciutadana o ciutadà s’hi acosta
amb tot el dret del món a ser atès en aquesta llengua.

Llavors, quan la portaveu del Grup Parlamentari Popular feia
alAlusió al que ells consideraven requisits i consideraven mèrits
i que en aquest decret s'intenten pujar els nivells d'exigència del
coneixement del català per als cossos funcionarials, i feia tota
aquella alAlusió a la moratòria del grup C fins a l'1 de gener del
2002 i a la moratòria ampliada del grup C fins a l'1 de juliol del
2002, jo li he de negar que això sigui cap tipus de pujada de
nivell sobtada, no es pot  considerar sobtada una cosa que ja
s'hauria d'haver fet fa setze anys. Jo li he de negar que no hi
hagi hagut cap període de transitorietat, quants d'anys més hem
d'esperar per poder dir que la Llei de normalització lingüística ja
ha acabat el període de transitorietat i ja els funcionaris estan
en condicions de poder atendre com diu la Llei de normalització
lingüística. Que n'hem de posar deu més?, quinze més?, vint
més?

Ens sembla a nosaltres que setze anys de vigència de la Llei
de normalització lingüística són més que suficients perquè
tothom que ho hagi volgut s'hagi pogut posar al dia en
coneixements de llengua catalana per atendre adequadament la
població illenca que vol emprar aquesta llengua que és la
pròpia de les Illes Balears.

Vostè ha fet alAlusió a una anàlisi política i a una anàlisi
jurídica, si em permet no entraré en l'anàlisi jurídica, i no hi
entraré per una senzilla raó, perquè la meva anàlisi jurídica és:
es compleix la Llei de normalització lingüística, sí o no, en
aquesta comunitat autònoma? Es posen el mitjans perquè
aquesta llei de normalització lingüística sigui complerta, sí o
no? El govern del Partit  Popular durant els setze anys, va posar
aquests mitjans, sí o no? L'anàlisi jurídica meva va per aquí. Hi
ha una llei que no es compleix, quins mitjans volen vostès
posar perquè es compleixi aquesta llei? I des del nostre punt de
vista, creim que al govern progressista i nacionalista se li
podran discutir molts d'aspectes de la seva gestió, però l'esforç
per fer que la Llei de normalització lingüística s'avanci en el seu
compliment, em pens que no el podrà negar ningú. 

És una vulneració del dret constitucional? Vostè hi feia
alAlusió, jo faig la pregunta, és una vulneració de la Llei de
normalització lingüística no fer-ho. Llavors, m'agradaria molt
que en el debat que puguem tenir en aquesta cambra avui, es
tengués en compte també, també, aquesta aportació que volem
fer des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista,
perquè entenem que s'han de promoure tots aquells recursos
que són adients per incidir a una major optimització dels
recursos humans que són al servei de l'administració
autonòmica i per a la professionalització del funcionariat, un
aspecte dels quals és el coneixement que pugui tenir cada

funcionària i cada funcionari i l'ús que en pugui fer de la llengua
pròpia d'aquesta comunitat autònoma.

Creim que si no es fa així, no es pot  parlar de resultats
p ositius en una prestació de serveis i en una dignificació de la
figura de l'empleat públic. Creim que una funció pública de
qualitat és la millor garantia d'una més correcta acció de govern
i del millor instrument de què pot disposar l'administració.

I acabaria la meva intervenció, la intervenció que faig en
nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, dient i recordant,
en primer lloc, que a aquesta proposició no de llei, el nostre
grup no li donarà suport, per la raó senzilla que, des del nostre
punt  de vista, primer arriba massa tard, i segon no s'adiu amb la
realitat que vivim, no intenta solucionar el problema que
comporta el fet des del coneixement de la llengua catalana i de
la manca d'ús per part  del funcionariat, d'una part  del
funcionariat d'aquesta comunitat autònoma.

Nosaltres creim que l'actuació del govern del pacte de
progrés en matèria d'exigir coneixement de la llengua catalana
al personal adscrit a l'administració autonòmica, ve reflectida
fins i tot gràficament a matèria de política lingüística, a aquesta
campanya informativa publicitària també que es fa des de la
Conselleria d'Educació i Cultura, on apareix un home i una dona
que diuen: "oferiu-la", "demanau-la", la llengua catalana,
"oferiu-la", "demanau-la". Com pot el Govern de les Illes
Balears fer una campanya entre la ciutadania de dir "oferiu-la",
"demanau-la", si llavors, quan s'acosta a l'administració pública
no se li ofereix, i si quan se li demana no se li dóna?

Des del nostre punt de vista aquest és el bessó de la
qüestió i, com que creim que aquesta proposició no de llei no
el resol de manera satisfactòria, no hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Anunciar ja per endavant que no
donarem suport  a aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular, però és que tampoc no hem entès molt bé
què és el que pretén el Grup Parlamentari Popular amb aquesta
proposta, amb la defensa que ha fet d'aquesta proposició no de
llei, perquè jo he intuït en tota la seva intervenció,
contradiccions. Per una banda, sembla que es queixa que s'hagi
exigit un major nivell de coneixement de la llengua catalana per
accedir a la funció pública a la nostra comunitat autònoma, i per
una altra banda, critica que es facin determinades modulacions,
d'acord amb els sindicats, que és com s'ha plantejat en
l'aplicació d'aquesta normativa.

El que sí és clar és que el Govern de les Illes Balears ha
incrementat el nivell d'exigència del coneixement del català per
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accedir a la funció pública, com s'ha dit abans, en compliment
del mandat de la Llei de normalització lingüística aprovada el 86
per unanimitat, crec recordar, en aquest parlament.

El que potser ens hauria d'estranyar més és que a aquestes
alçades sorprengués que per a l'ingrés a la funció pública de la
nostra comunitat autònoma o per a la promoció de llocs de
treball, a determinats grups com el C i el D, se'ls exigeixi, se'ls
pugui exigir o se'ls hagi d'exigir el nivell de català C. Jo crec que
ens hauria de sorprendre que això estranyàs avui, això no vol
dir més que el Govern hagi hagut de donar aquesta passa
decidida en l'exigència del coneixement de la llengua catalana
com a requisit per accedir a la funció pública a la nostra
comunitat autònoma, que hagi hagut de donar aquesta passa
decidida, que sembla que estranya a algú, no vol dir més que
dúiem un considerable retard en l'aplicació d'una llei que,
insistesc, obliga les administracions públiques a fer el possible
per fer que l'ús de la nostra llengua sigui un ús normal dins de
la nostra comunitat autònoma, insistesc, llei que el mateix Partit
Popular que ara sembla que té dubtes sobre la interpretació o
l'aplicació que en fa el Govern en aquest moment, la va votar a
favor. Per tant, molt bé en el seu moment, però no tan bé, com
ja s'ha dit, en el desenvolupament d'aquesta llei que ara fins i
tot  sorprèn que a un moment donat es doni una passa decidida
per aconseguir un objectiu que fixa, que és un mandat que la
Llei de normalització lingüística dóna a les administracions,
també per suposat al Govern de les Illes Balears.

Però és que el Govern no ha fet només aquest esforç d'exigir
un major coneixement de la llengua catalana, un esforç que s'ha
de reconèixer que també es trasllada als funcionaris de la nostra
comunitat autònoma, el Govern també, en coherència amb
aquesta política, ha posat en marxa, ha fet un gran esforç i ha
posat  en marxa una àmplia oferta de cursos de formació en
llengua catalana a través de l'IBAP. Per tant, compartim els
objectius perquè els compartíem en el moment de l'aprovació de
la Llei de normalització lingüística, i a més hauríem de compartir
les passes que es donen per aconseguir aquests objectius, que
són per una banda exigir un major nivell de coneixement, i per
una altra posar a disposició dels funcionaris els instruments, els
mecanismes perquè puguin aconseguir aquest major nivell que
per una altra banda se'ls exigeix, sempre en benefici dels
ciutadans de les nostres illes i en aplicació de la llei que va
aprovar aquest parlament.

No només això, sinó que la mateixa Junta Avaluadora de
Català ha fet convocatòries extraordinàries per permetre que
aquests funcionaris que s'han de presentar als concursos de
trasllat puguin estar degudament formats i tenir la deguda
titulació, si és que s'han interessat a formar-se. El que passa és
que, arribats aquí, ... Bé, cal dir abans, en qualsevol cas, que tot
això, aquesta major exigència que vostè per una banda criticava,
després reconeix que ja aquesta modulació necessària està
introduïda en el mateix decret i que ara s'ha prorrogat, i aquest
és el quid de la qüestió, una pròrroga que, com sempre, vostè
no pot  evitar acabar la seva intervenció sense caure en aquesta
manera alarmista de fer les coses, i ja fa les sentències per
avançat, el que passa és que llavors els tribunals no acaben de
coincidir amb la seva interpretació judicial, però aquí ja ens ha
fet sentències d'ilAlegalitat, que jurídicament no se sustenta, que

ho tenen recorregut o denunciat jurídicament, doncs si ho
tenen denunciat jurídicament, els tribunals diran, i per
l'experiència que tenim anterior, no confiam que li donin la raó
a vostè, però si la hi donen, la tendrà.

En qualsevol cas, insisteix en aquesta actitud dramàtica i
parla d'una situació dramàtica per als funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma. Miri, no, si se'ls ha donat la capacit at de
formar-se, si s'han fet les convocatòries de la Junta Avaluadora,
la capacitat de formar-se l'han tenguda, i en qualsevol cas, si es
donàs aquesta situació dramàtica que diu vostè, aquesta
pròrroga aniria a favor dels treballadors, d'aquests funcionaris
p erquè tenguessin temps per poder-se preparar. Per tant, jo crec
que no fa falta donar-li moltes més voltes, si és als tribunals,
com vostè ha dit, els tribunals decidiran, una altra cosa és que
vostès ara pretenguin impedir que aquells funcionaris que s'han
preparat  i que tenen l'oportunitat de presentar-se no ho puguin
fer, perquè el tema sigui als tribunals. En qualsevol cas, si és
ilAlegal els tribunals ho diran, si no, és una modulació, una
pròrroga d'una modulació que vostès mateixos demanaven al
seu moment, i no entenc ara a què ve aquest alarmisme.

En resum, l'objectiu d'aquest govern és donar compliment
a la Llei de normalització lingüística, és fomentar, per tant, l'ús
del català dins la nostra societat i a la vegada aconseguir una
major i millor implantació del català dins l'administració. Per
tant, amb aquests objectius hauríem d'estar tots d'acord, amb
els instruments que s'estan usant, li assegur que des del Grup
Parlamentari Socialista hi estam d'acord i, per tant, no donarem
suport s la seva proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicent Tur, per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista. La Sra. Cabrer supòs que voldrà
intervenir en torn de contradiccions durant cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El debat
en què han intervengut per part del PSM i per part del PSOE no
és aquest, jo si alguna cosa tens és que procur ser clara en les
meves intervencions, i el debat no és ni la Llei de normalització
lingüística i la seva aplicació que, per cert hi ha moltes coses a
la Llei de normalització lingüística per desenvolupar, i vostès ja
duen tres anys, hi ha moltes coses que encara s'incompleixen;
i el debat no és el major nivell d'exigència del català als
funcionaris que el Partit  Popular ha dit que hi estava d'acord. El
debat no és aquest. 

El debat és, senzillament, dues coses: que es fa dia 22 de
febrer del 2001 un decret de Consell de Govern que puja el
nivell de català, puja el nivell de català per a tots els cossos de
l'administració general i especial, perfecte; hi ha una moratòria
justificada per al grup C, administratiu, motivada perquè se'l
pujava dos nivells, aquesta és la situació. Dia 1 de gener del
2002, tothom estava en les mateixes condicions d'igualtat, el
grup S, el B, el C, el D i l'E, tothom sabia el nivell de
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coneixement de català que s'havia d'assolir. Nosaltres estàvem
d'acord, el Grup Parlamentari Popular, que es pujassin els
nivells, consideràvem que s'havia de donar una transitorietat,
que el Govern no va voler, perfecte, així va quedar la situació.

Dia 12 de gener es publica un BOIB on es corrobora i es
diuen els nous nivells exactes per a tots els cossos, amb una
cosa simpàtica, que el grup d'auxiliars es troba que per a moltes
places necessita el nivell C, es fa una pujada un tant encoberta
per al cos d'auxiliars, i això comença a generar molts de
problemes. Davant de tots aquests problemes que té el
conseller ha de convocar un concurs de trasllat, i aquesta és la
realitat, s'inicien conversacions des del PSOE i des del PSM
que no es posen d'acord amb aquest tema del català, perquè el
conseller volia fer una transitorietat per al concurs de trasllat,
però per a tothom, això és el que volia fer el conseller, però hi
va haver baralles internes, i finalment es fa un acord, dia 14 de
març del 2002, un acord de Consell de Govern on per a un grup
determinat, el grup d'administratius, es davalla aquest nivell de
català que havia ja entrat en vigor dia 1 de gener. 

Aquesta és la situació tan caòtica, i aquí hi ha dos
problemes: un, un problema jurídic, que efectivament ho diran
els tribunals, efectivament, l'únic que jo he demanat al conseller
reiteradament és si em podia dur un informe jurídic que
informàs aquest acord de Consell de Govern, jo crec que al
Govern li podem demanar que almenys els seus acords de
Consell de Govern duguin un informe jurídic, ja no es tracta de
si els tribunals ho diran o no, es tracta que s'ha de demanar als
nostres governants que compleixin la normativa, i si jo
denuncio que crec que un decret, un acord de Consell de
Govern no pot  modificar mai un decret perquè això és obvi en
dret administratiu, i deman al conseller que em dugui un informe
jurídic que digui que això és possible i s'ha fet bé, per ventura
callaré i retiraré el contenciós administratiu, així de senzill, que
em dugui un informe jurídic, i retirarem el contenciós
administratiu que està en marxa.

I segon aspecte, i tal vegada per a mi més important, la
discriminació entre tots els funcionaris, la realitat, vostès que
diuen en drama, sí, hi ha un drama entre els funcionaris, clar
que sí, entre els funcionaris que són castellanoparlants, entre
els funcionaris catalanoparlants, gent gran que li costa molt
aprendre a escriure el català, gent transferida d'altres
administracions que no hem d'oblidar, que no hem tengut
competència cap a aquesta gent, hi ha autèntics drames, perquè
parlam dels sous dels funcionaris, parlam que la gent pot
assolir una plaça de cap de servei, de cap de negociat, de cap
de secció i pot  guanyar per ventura un milió o dos milions més
cada any, i parlam que aquesta gent, per mor del català, no pot
concursar, encara que tenguin molts de mèrits, perfecte; però
el que no és just, el que és discriminatori és que uns tenguin
una moratòria estranya i els altres no. 

És aquesta la situació, és aquest el drama, per tant, no
capgirin el debat, perquè jo el que crec és que hi ha una manca
d'arguments per explicar aquestes dues coses: una, que un
acord de Consell de Govern pugui modificar un decret, cosa
històrica dins l'administració; i dues, i per a mi la més important,
aquesta discriminació entre colAlectius de funcionaris on uns

han tengut de rebot la possibilitat de participar en el concurs de
trasllat per un acord que, ja dic, consider que és ilAlegal i, a més,
discriminatori, i els altres veuen totalment truncades les seves
expectatives perquè a ells no els ha tocat la mà divina del Sr.
Conseller. I aquest és el debat, i ja dic, cap dels dos portaveus,
ni el del PSM  ni del PSOE han volgut entrar seriosament en el
debat, se n'han anat per la tangent, perquè la realitat és que
quan un va carregat d'arguments i de raons, va carregat i no es
pot evitar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció. S'ha
substanciat el debat, per tant, passarem a la votació. Aquesta
presidència adverteix a les senyores i als senyors diputats que
des coneix si el sistema de votació electrònica funciona, avui
matí funcionava a estones sí i a estones no -gràcies, Sr. Font,
per la seva colAlaboració-, de totes maneres pareix que un
pannell sí que funciona, per tant, en cas que no funcionàs,
repetiríem.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar
electrònicament.

Resultat de la votació: vots a favor, 27; en contra, 29; en
conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei 1392,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
del Decret 25/2001.

Passam al punt  següent de l'ordre del dia, que és la
Proposició no de llei 1539, presentada ...

(Remor de veus)

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, li deman la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

No m'han deixat exercir el meu dret al vot, perquè aquest
aparell d'aquí m'indica que no estic autoritzat a votar, i
òbviament açò és una interferència de la tècnica sobre la
voluntat popular.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Això és cert, Sr. Pons, ja ens havien advertit que els escons
del fons no funcionaven massa bé, són bons per a unes coses,
no per a d'altres, si vostè em demana que repetim la votació, la
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repetirem, i si el grup considera que el resultat no s'altera tal
com està, ho deixaríem així.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Només era per indicar que el no haver
votat era aliè a la meva voluntat. Com que no canvia el resultat
final, no importa repetir la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I a la propera votació, li donarem la
possibilitat d'utilitzar un altre aparell.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 1539/02, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a infecció de virus
VIH.

Proposició no de llei 1539, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a infecció de virus VIH. Té la paraula el Sr.
Crespí en nom del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposició no de llei.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Puj aquí, avui, a defensar una
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista, que té a
veure, jo diria, amb un fet prou important i prou greu. 

La Constitució Espanyola quan al títol I, defensa els drets
i deures fonamentals, a l'article 10, diu "la dignitat de la
persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als
drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau
social". A altres articles va desenvolupant altres drets, el dret
a tenir una seguretat social, el dret a tenir una salut, crec que la
nostra constitució és capdavantera en el reconeixement dels
drets dels ciutadans que tenen en el si d'una societat que fa de
l'estat del benestar una de les seves consecucions més
importants. Tot i així, com a tota norma ampla, la norma
constitucional no és una prima línia vermella, sinó que és una
carretera de dos o de tres carrils, i, per tant, es pot recórrer per
un cantó o per un altre, sense sortir-se'n. I ara, en relació amb
el tema que tractarem, jo crec que hem arribat quasi bé al límit
del que aquesta carretera permet, sense caure a la voravia.

Estic parlant del Reial Decret 1971/1999, que regula les
normes per les quals les persones poden obtenir la declaració
d'incapacitat i ser objecte d'una pensió. Aquest decret regula
totes i cadascuna de les malalties que podem patir els humans,
i una d'elles i molt singular és la sida, la infecció pel virus de la
immunodeficiència.

L'aplicació d'aquest barem, un barem exclusivament basat en
temes hospitalaris, i no d'altres, ha produït, fins avui, que
persones que fins ara havien rebut aquesta prestació, l'hagin
deixada de perdre, i s'ha constatat, fins i tot, que persones que
gràcies a la medicació havien millorat d'una manera acceptable
la seva qualitat de vida, han deixat de medicar-se per estar més
malalts i poder accedir a aquesta prestació.

Jo crec que és molt difícil suportar en aquest moment en què
nosaltres haurem de retre comptes davant el Ministeri
d'Hisenda de les nostres declaracions de renda, veure que dels
recursos que els ciutadans posen a l'abast de l'Estat, no siguem
capaços d'atendre aquestes persones que realment tenen una
esperança de vida prou dura i de vegades prou curta, tot i que
s'han millorat les seves condicions gràcies als avanços de la
ciència.

Però certament, en el cas que ens ocupa existeix una certa
incongruència entre el que planteja el Ministeri de Sanitat i les
conseqüències d'una mesura com aquest decret. Diu el
Ministeri de Sanitat en el principi rector del Pla antisida: "El
aumento de la supervivencia y de la calidad de vida de los
pacientes significa que, con el debido apoyo social, podrán
incorporarse a la vida laboral, lo que requerirá una atenta
vigilancia para proteger los derechos laborales de los
afectados". Evidentment, les circumstàncies que envolten
aquestes persones que no poden rebre la pensió no són les
més adequades amb una situació laboral com la que tenim i com
la que tendrem, que els permeti complir l'objectiu que el mateix
ministeri de Sanitat estableix.

Aquesta mesura, a més, ens afecta a Balears d'una manera
singular, per què?, perquè som una comunitat amb una
altíssima incidència d'aquesta malaltia, altíssima, es pot dir, per
les condicions de vida, perquè som una societat molt oberta,
etc., etc., però el fet real és, i per molt que administracions s'hi
hagin endeutat, que les xifres de l'any 2000, que són les darreres
completes, a causa del retard en computar totes les
informacions, diuen que Balears se situa en el cap d'infeccions
per sida, l'any 2000, amb 137.03 per milió d'habitants; ens
segueixen altres comunitats semblants a la nostra, Biscaia,
Madrid, Àlaba, Barcelona. Per tant, si això afecta de manera
general aquests malalts, possiblement a la nostra comunitat,
desconec les xifres, no les he pogut esbrinar, però també hi deu
tenir aquesta incidència.

I tot  i que s'ha millorat de manera notable la mortalitat i la
condició en què es troben aquestes persones, la disminució
que s'ha produït  a Balears és inferior a la que s'ha produït a la
mitjana nacional. Per exemple, a la mitjana nacional des de l'any
94 fins al 2000, darreres xifres completes i contrastades, la taxa
mitjana espanyola s'ha dividit per 10, casos detectats
anualment; mentre que a Balears només s'ha dividit per 7. Vol
dir que aquí, ens afecta d'una manera molt singular. I, per tant,
jo crec que hauríem de ser sensibles i per això presentam
aquesta proposició no de llei.

Què pretenem només? I permetin-me que tal vegada sigui
reiteratiu en l'estil, només volem que s'ho mirin, no deim què
volem que es faci, el que volem és que es reflexioni sobre les
conseqüències reals i per a nosaltres negatives que ha tengut
l'aplicació d'aquesta norma en el cas concret del VIH, només
volem que es vegi si altres elements diferents de la permanència
o de l'assistència hospitalària han de ser tenguts en compte en
el cas concret d'aquests malalts. Perquè tots sabem que aquesta
és una malaltia amb un component social molt important, molt
important, i que ha d'afectar necessàriament la condició
psicofísica de les persones que la pateixen. No volem dir que
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aquesta norma s'hagi fet contra ningú, però certament de
vegades una norma té unes conseqüències no analitzades, no
previstes i no desitjades. I nosaltres creim que ha estat així, i hi
ha hagut persones que podien tenir una cosa abans i ara no la
poden tenir. Realment tenen o no tenen dret a tenir-la?
Demanam que es reflexioni sobre això. Demanam si aquest estat
de benestar que volem, si el destí que volem per als nostres
imposts, ha de ser perquè aquestes persones tenguin pensions
o no. Volem que existeixi aquest debat, perquè nosaltres creim
que és important conèixer que amb els nostres imposts ajudam
a mantenir l'estat del benestar, i que a aquelles persones a les
quals els ve un infortuni, els podem ajudar a aixecar-se. 

Crec, senyores i senyors diputats, crec que ningú no
pensarà que la gent adquireix la sida o una altra malaltia per
motius voluntaris, naturalment que no, naturalment que no, per
tant veim que aquelles mesures que van a reduir determinats
tipus de prestacions són negatives per a la cohes ió social i
també negatives, de vegades, de vegades, com és en aquest
cas, per a la consciència de qui els parla.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Crespí. ¿Otros grupos que quieran fijar
la posición? Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Després d'haver escoltat la intervenció del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, des del nostre grup hem de manifestar
que votarem a favor d'aquesta proposició no de llei, i hi volem
fer algunes observacions.

La primera, segurament que el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista sap molt bé que els equips de
valoracions d'incapacitats tenen molta de feina a fer arreu de
l'Estat i aquí, a les Illes Balears. Tenen molta feina a fet, sobretot
darrerament, amb motiu de la sobrevinguda a les nostres illes,
de determinats tipus de malalties que van incrementant-se i van
augmentant, entre d’altres, hi ha aquesta situació a la qual fa
referència el portaveu del Grup Parlamentari Socialista i n’hi ha
d’altres. Nosaltres ens centram, com ell mateix ha dit, a aquesta
situació que pateixen els pacients, les persones malaltes de
SIDA i els familiars que les han d’acompanyar, que són al seu
costat.

Donam nosaltres el suport a aquesta proposició no de llei
en el sentit  que s’insta el Govern de l’Estat a derogar
parcialment un decret, un decret que en aquestes illes ens
consta positivament que ha duit nefastes conseqüències, el
Decret 1791/1999, de 23 de desembre, per quant fins i tot s’ha
establert, a través d’aquest decret, unes reduccions en el que
haurien de ser incapacitats reconegudes. Com que aquesta

proposició no de llei fa referència a tres aspectes amb els quals
nosaltres estam totalment d’acord, li donarem suport.

Un d’aquests aspectes és el que fa referència a les
valoracions per hospitalitzacions quan passa per alt
valoracions d’altres tipus, com poden d’aspectes psicològics
o socials que de cada vegada incideixen més en la manca de
salut de la ciutadania d’aquestes illes. També que es tengui en
compte, i aquest decret no li té, una participació molt més
directa, molt més intensa, del que són els pacients i els familiars
de les persones afectades. I també que s’estudiï la possibilitat,
que no contempla aquest decret, d’un accés a la incapacitat
permanent no contributiva per aquestes persones que estan
afectades pel SIDA.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Per utilitzar un torn a favor d’aquesta
proposta que avui es du a aquest Parlament, però també per fer
una sèrie de consideracions en ordre a aclarir la nostra
vertadera posició damunt aquesta qüestió i a defensar, si més
no, la viabilitat d’aquest decret i la justificació i utilitat d’aquest
decret en el moment que va ser emès.

Miri, jo, els anys que vaig ser conseller, vàrem elaborar un
pla estratègic contra el SIDA i, a més, vaig ser espectador, que
no actor, per tant no es tracta d’un mèrit, espectador merament,
d’un decreixement de la mortaldat per SIDA a les Illes Balears
que va de 185 morts a les Illes Balears l’any 96 a 1 mort l’any 99.
Què significa això? Que l’aparició de medicaments
antiretrovirals va, primer, evitar que la gent es morís; però, a
més, va, certament, cronificar les malalties associades al VIH.
Clar, això no es pot  dir com a una generalitat, perquè certament
qualcunes malalties associades al VIH són més greus que unes
altres i produeixen o poden produir una major mortaldat que
altres malalties, per tant és molt important determinar a cada
malaltia associada quin tractament li correspon.

Per tant, quina causa té aquest decret que avui es discuteix
aquí? Aquest decret que avui es discuteix aquí té la virtualitat
de modificar un estatus jurídic respecte d’una situació en la
qual tots els malalts de SIDA eren tributaris de morir en més
llarg termini o curt termini, però eren pràcticament tributaris de
morir perquè no hi havia curació per a aquestes persones. En el
moment que apareix la medicació antiretroviral, que no és ociós
dir que té un cost elevadíssim, es parla de 6.000 euros per malalt
i any de tractament -s’ha de dir que vivim a una societat que es
pot  permetre aquests costs que altres societats no es poden
permetre, la qual cosa és inacceptable i intolerable però també
certa-; el cas és que aquest decret el que ve és a regular que en
el moment que determinats malalts es cronifiquen i poden dur
una vida laboral i una vida social, diguem normal, tot i el cost
d’haver de prendre una medicació i de seguir unes pautes
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determinades, però poden anar a fer feina, poden dur una vida
social més o menys normal, fa que aquestes persones no siguin
tributàries d’una pensió no contributiva. Això és el que pretén
el decret; clar, el decret té un origen, diguem-ne bondadós, que
és que no es doni una pensió contributiva a una persona que
no és tributària de tenir-la, això és l’objectiu d’aquest decret. I
per tant, i des d’aquesta perspectiva, vull ressaltar que no
només es refereix com a barem als temes d’hospitalitzacions,
com s’ha dit aquí, sinó que també obeeix a altres pautes: a
diversos tractaments que hagi de tenir aquesta persona, a les
vegades que hagi de ser visitat pels metges; és a dir, hi ha una
sèrie d’elements dins l’annex I que recull el decret que
determinen una sèrie de situacions que fan variar el dret a la
percepció o no d’aquesta pensió no contributiva.

Per tant, explicada la bondat, ab initium almenys, del decret,
se’ns planteja avui la possibilitat de revisar-lo. I nosaltres crec
que hem de votar a favor en el sentit que és difícil oposar-se,
almenys des del meu punt de vista i des del punt de la
racionalitat, crec que ha de ser oposar-se que una cosa es
reestudiï, que una cosa es reconsideri, que una cosa es
replantegi, però no des de la maldat d’aquest decret, no des de
la ineficàcia d’aquest decret, sinó des de la possibilitat que
efectivament es poden donar situacions -jo no coneixia
l’exemple que vostè ha posat de gent que arriba a l’extrem de no
prendre la medicació per tornar agreujar-se i per tant poder
cobrar una pensió no contributiva-, bé, jo crec que hi ha
d’haver altres solucions per a aquest tipus de gent, fins i tot
psiquiàtriques. Venc a dir que això és un problema efectivament
greu, però que no seria el cas tipus. Aquí parlam que el decret
ha limitat la percepció de determinades pensions no
contributives a determinades persones, la pregunta és si
aquestes persones es troben en disposició o no de fer feina i de
dur una vida social normal.

Jo consider que una persona que estigui infectada de VIH
a les Illes Balears i que tengui unes malalties de SIDA i segueixi
un tractament antiretroviral o el compleixi i dugui una vida
d’acord amb les prescripcions mèdiques que hagi rebut i tengui
una feina i tengui una vida social normal i corrent, no és
tributària d’una pensió no contributiva, i crec que és dolent que
sigui tributària d’una pensió contributiva; és bo que aquesta
persona faci feina, és bo que aquesta persona tengui el seu
medi social i es desenvolupi com a una persona més. Ja veurem
l’efecte d’aquests antiretrovirals d’aquí deu o quinze anys que
veurem què passa amb aquestes medicacions, ho veurem
perquè realment no se sap, ha de passar aquest temps, s’ha de
fer l’epidemiologia per poder saber què passarà amb aquest
tema, però no ho sabem, en el moment que ho sapiguem per
ventura s’hauran de plantejar reformes normatives, reformes
legislatives, etcètera, però de moment no ho sabem.

Però sí que li vull dir que la referència que fan al cas concret
de toxicòmans i al cas concret de reinserció de persones que
estan en presidi -he de dir que també aquestes persones,
toxicòmans i presos, que és una població que molt
freqüentment està infectada de VIH, per les pròpies relacions
humanes i la relació amb la pròpia droga d’aquest tipus de
persones, doncs fa que estiguin moltes vegades infectades i
amb problemes de reinfecció i de recurrències a malalties, la

qual cosa fa que els tractaments siguin molt més complicats-,
certament també aquestes persones tenen uns salaris de
reinserció en el moment que surten de la presó o unes ajudes
econòmiques en el moment que deixen el tractament o acaben
un tractament de rehabilitació per temes de drogues. És a dir,
estaríem dins el risc de mesclar diversos conceptes.

De totes formes, de la proposició sí que m’agradaria, si és
possible a una segona intervenció, si vol el portaveu, i un pic
li dic que nosaltres donarem suport al conjunt de la proposició
perquè donam per fet que els punts 2, 3, 4 i 5 queden inclosos
dins el punt  1, que és el que en realitat el que fa és demanar: “El
Parlament de les Illes Balears demana a l’Estat que es faci un
nou estudi per analitzar l’impacte que ha tengut l’aplicació del
Reial Decret 1791", per tant amb això estam d’acord; però no
veim tan clar allò de la derogació de la valoració per
hospitalitzacions. No ho veim clar, perquè crec que és un punt
de referència important per determinar si es produeix una
situació on s’hagi de fer una ajuda econòmica a una persona o
no; és que crec que és molt important, com crec que és
important que s’introdueixin elements psicològics o sociològics
o socials que afecten aquella persona, crec que és perillós, i
aposta m’agradaria que hi hagués una explicació de perquè es
proposa exactament això: derogar el que es refereix -diu aquí- a
la valoració per hospitalitzacions, perquè crec que és un bon
mesurador de les necessitats que té una persona, relacionades
amb la seva falta de disponibilitat per tenir una feina est able. És
a dir, crec que és un element que me sorprèn que se posi i per
ventura ho hauríem d’estudiar.

La participació del representant de les persones afectades,
bé, és una cosa que està bé que es digui i tal, en fi crec que pot
formar part del conjunt de l’acord.

I, bé, facilitar l’accés a la incapacitat permanent no
contributiva a les persones afectades per SIDA, això és una
cosa que ja ve de qualque manera garantida en el decret; el
decret l’únic que ha fet és modificar les condicions, com hem
vist, perquè l’estatus d’aquestes persones, la seva situació en
relació amb la malaltia també s’ha modificat. Jo li he posat
l’exemple del que jo vaig viure i va viure tota la societat balear
els anys 95 a 2000, que són els anys en què s’han aplicat
aquests medicaments, i, amb satisfacció, veure que aquesta
medicació ha ajudat que aquestes persones no morissin i
estiguin entre nosaltres i duguin una vida normal, i això és un
motiu, naturalment, de satisfacció. I sense perjudici que
aquelles persones que realment necessiten, per la pròpia
degradació de la seva malaltia o del seu estat en general, una
pensió contributiva tenguin dret a tenir-la.

Però nosaltres el judici que feim, i acab amb això, Sr.
President, del conjunt del decret, és que el conjunt del decret
no és un decret negatiu, jo crec que el decret va atendre una
realitat canviant de l’evolució d’aquesta malaltia; el que passa
és que, intelAlectualment, nosaltres no podem oposar-nos que
es prengui un acord de revisar o tornar estudiar o de reelaborar,
això a mi em pareix que es pot, però des de la prevenció i des de
la convicció que el decret tenia un efecte positiu i que,
naturalment, les pensions no contributives estan per atorgar-se
a les persones que les necessiten, però no partim, i crec que és
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un clixé equivocat, i amb això acab, Sr. President, no parim de
la idea equivocada que avui per avui un ciutadà de les Illes
Balears, infectat per VIH, amb una malaltia de SIDA associada,
és una persona que no pot  fer feina, és una persona que no pot
dur una vida social normal i és una persona que és tributària
d’una pensió no contributiva perquè això seria una visió
equivocada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fiol. Sr. Crespí, por el Grupo Parlamentario
Socialista, por cinco minutos.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Agrair naturalment als dos
portaveus que han intervengut el suport a aquesta mesura. Me
congratula la sensibilitat del diputat  Sr. Fiol en relació a aquest
tema, com pensava que no podia ser d’una altra manera.

No obstant, jo li voldria aclarir, dins el debat aquest que
tenim, el fet, per exemple, per demostrar-li que, tot i que
intelAlectualment accepten una revisió, doncs bé, voldria jo que
també intelAlectualment acceptassin la conveniència que
aquesta revisió tal vegada produís qualque canvi, fins i tot,
m’agradaria, ja que parlam d’intelAlectualitat, i això és barat, vull
dir que n’hi posi un poc més. Miri, el propi Ministeri de Sanitat
va anunciar que donaria instruccions en la mesura de palAliar
alguns efectes d’algunes exclusions que un barem tan, tan, tan
hospitalari podia produir no tenint en compte altres coses. Clar,
si el propi ministeri ja diu: miri, tenc un barem, però ara
l’afluixaré per aquí i per allà, home, jo som, vostè és misser i jo
no, però perquè com que no ho som, m’encanta la seguretat
jurídica perquè no som misser, perquè no ho som precisament,
m’encanta; i per tant, jo quan llegesc un barem, pel que sigui,
per fer-se soci del Mallorca, pel que sigui, m’agrada que sigui
clar, no m’agrada que me diguin, bé, tu presenta la instància i
llavors ja t’ho arreglaré. No, no m’agrada, m’agraden les regles
clares, a qualsevol activitat humana, regles clares, i així tothom
sap a què té dret o no. I per tant, jo crec que aquesta revisió
hauria de produir qualque canvi.

Estic conforme amb vostè, és a dir, aquella persona -que jo
no voldria ser per descomptat- però que té el SIDA, però que es
troba bé, que pot  fer feina, que pot  dur una vida social i que...,
bé, però i quants n’hi ha d’aquests, quants n’hi ha? No tants,
no tants, Sr. Fiol, no tants. Què això ho poden fer 365 dies cada
any? No tants, no tants. Perquè, a més, vostè sap, i ho ha
explicat aquí, la quantitat de malalties invasores que es poden
produir, i per tant és una persona amb una incidència, motivada
per, no directament, però sí per la seva falta de defenses, que és
susceptible de moltes més baixes laborals que una altra. I per
tant, això l’afecta.

Per tant, jo crec que, què hem d’aconseguir? Miri, jo en això
li aplicaré una altra norma, m’estim més que cobri la pensió un
que no hi té dret que no que la deixi de cobrar un que hi té dret.
Això és la meva manera d’entendre això: m’estim més que surti
un culpable o quedi declarat innocent un culpable que no que
condemnem un innocent i aquí hem d’aplicar un poc la mateixa

política. Però vaja, agraesc el seu suport, me basta que es
reflexioni damunt aquest decret i jo pens que d’aquesta reflexió
haurà de sortir la intenció del propi Ministeri de Treball de
revisar aquest barem perquè, d’acord amb el que ha anat
manifestant la directora de l’Inserso.

Quant al que vostè m’ha suggerit com a una modificació,
home, jo m’ho he tornat a llegir i realment quasi li don part de
raó, és a dir, a l’article aquest 2; clar, què vol dir l’article? Vol dir
que substituïm aquest criteri exclusiu per un altre que sigui
aquest més l’altre. I potser la literalitat no ho acaba d’expressar.
Podríem afegir-hi, si li pareix, ja que vostè ha estat tan generós
de dir que votarien això, doncs si li pareix, jo proposaria
l’addició d’una parauleta: “... de l’exclusiva valoració per
hospitalitzacions i es tenguin en compte aspectes psicològics
o ...” Si li pareix, i quedaria, possiblement, menys, pareix que
derogam una cosa i la nova no ha de tenir això, no, nosaltres
volem que ho tengui també, només faltaria, però que a més
tengui altres factors. Li pareix senyor, eh? Per tant, faré arribar
a la Mesa el paper.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

O si el Sr. Crespí vol llegir com seria, perquè constarà al
Diari de Sessions i serà abastament.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Exactament. Tot quedaria igual i el punt 2 diria: “El
Parlament de les Illes Balears insta que en aquest estudi es
contempli la derogació de l’exclusivitat de la valoració per
hospitalitzacions i es tenguin també en compte aspectes
psicològics i socials que no han estat valorats”. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, per la seva intervenció.
Substanciat el debat, es pot entendre aquesta proposició no de
llei aprovada per unanimitat? Doncs queda aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei 1539, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a infecció del virus VIH.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei, RGE núm. 162/02, de
subvencions.

Passam al següent punt de l’ordre del dia i darrer, que és el
debat del dictamen del Projecte de llei 162, de subvencions.

Si no hi ha presentació del Govern, hi ha 37 esmenes
presentades. Per tant, la Sra. Cabrer ha demanat fer, en nom del
Grup Popular, un torn de defensa de les esmenes global, i té
aquest torn durant quinze minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens
trobam ja a la darrera fase legislativa del Projecte de llei de
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subvencions i em correspon ara la defensa de les 37 esmenes
parcials presentades pel Grup Parlamentari Popular a aquest text
legislatiu. Un text  legislatiu que, com ja vaig tenir ocasió de
manifestar amb l’esmena a la totalitat, és un text  mal elaborat,
amb moltes deficiències, i per això el que en teoria hauria de ser
una llei tècnica, que no presentàs gaires problemes, en la
realitat ha motivat una esmena a totalitat  i un elevat nombre
d’esmenes parcials, totes elles ben motivades i argumentades.
Curiosament, durant la ponència parlamentària tots els grups
parlamentaris consideraven les esmenes ben raonades, però
cap ni una ha estat acceptada ni a ponència ni a comissió,
supòs que són gajes del oficio d’estar a l’oposició, no hi ha
cap interès per part del Govern de millorar el text, un text que,
repetesc, és d’un eminent caire tècnic i no polític. I jo crec que
no hi ha cap interès a millorar aquest text  perquè no hi ha cap
interès en aquesta llei. De fet, en matèria de subvencions tot
està inventat i regulat i l’únic que es tractava era de fer una
refosa de la normativa dispersa. Però la realitat és que aquest
p rojecte de llei obeeix només que era un compromís signat pel
pacte de progrés. Curiosament, altres compromisos del pacte,
com fer una llei de publicitat institucional, una llei d’empreses
públiques, una reforma de la llei d’incompatibilitats, aquests no
sortiran endavant perquè ni tan sols s’han presentat a aquest
Parlament. L’únic que han duit és aquest de subvencions, el
projecte de llei menys polèmic i amb una paradoxa significativa
i és que aquesta llei que avui aprovarem no entrarà en vigor
fins a la pròxima legislatura, aquesta llei es començarà a aplicar
el juliol del 2003, un any després de la seva aprovació, que serà
avui. Realment és molt sorprenent aquesta tècnica legislativa de
fer lleis per a un altre govern, encara que vostès ja és la segona
vegada que ho fan, ho varen fer amb les transferències al
Consell Insular de Mallorca d’acció social, i ara ens presenten
el mateix. Per tant, hauran de reconèixer almanco que això és
una cosa rara i sospitosa.

Nosaltres hem presentat esmenes parcials per corregir
aquesta situació, perquè la llei entri en vigor tot d’una i les
conselleries adaptin el seu reglament en tres mesos. Vostès
m’han argumentat que s’ha de fer coincidir l’entrada en vigor
amb un exercici pressupostari, argument aquest fa certes rialles
perquè que tenen a veure les quantitats d’un pressupost amb
el procediment que s’ha de seguir per concedir una subvenció?
Res, no té res a veure, els mateixos problemes d’aplicar la llei
per les conselleries es produiran demà, com dia 1 de gener o
com dia 1 de juliol, els mateixos. Per tant, aquesta moratòria de
la llei només es pot qualificar com que no hi ha cap voluntat
política d’aplicar aquesta llei, que s’ha presentat exclusivament
per dir que s’han complert els compromisos del pacte
d’esquerres i per tant l’aprovació d’avui és un paperot
legislatiu i res més.

Un altre aspecte fonamental de la llei que nosaltres hem
esmenat és l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. El normal seria que
fos una llei que s’aplicàs a la comunitat autònoma i a les seves
empreses públiques, idò no, la llei diu que també s’aplicarà als
consells insulars i només per les competències transferides. Hi
ha una clara invasió de competències dels consells insulars,
una tutela d’aquests ens que va en contra de la seva autonomia
i, a més, amb dues contradiccions: una, que només serà per les
competències transferides, amb la qual cosa els consells poden

tenir una doble reglamentació, per les subvencions de
competències transferides i les subvencions de competències
no transferides, que m’hauran de reconèixer que és un tant
ilAlògic. I la segona contradicció és que aquesta llei està
pensada per a una estructura organitzativa de comunitat
autònoma i no de consells insulars, amb la qual cosa els
problemes d’aplicació seran més (...) Per tots aquests motius,
des del Grup Parlamentari Popular proposam la supressió
d’aquesta disposició addicional perquè ni és lògica ni té sentit
ni s’entenen els motius d’aquesta previsió que la llei s’apliqui
als consells insulars.

Un altre aspecte de la llei que no compartim gens fa
referència a les excepcions de la pròpia llei. Els principis de
publicitat i concurrència són principis bàsics de tota l’actuació
administrativa i en especial de les subvencions. Aquests
principis poden tenir excepcions concretes i justificades, com
de fet marca la pròpia Llei de subvencions: subvencions de
caràcter urgent, subvencions nominatives del pressupost,
subvencions en situacions d’emergència, etcètera. Però el que
crec que desvirtua totalment l’objectiu de la llei de subvencions
és que hi hagi una excepció genèrica, imprecisa, indeterminada,
que suposa un calaix de sastre, com és la prevista a l’article 7.d)
que diu que no s’exigeixen els principis de publicitat i
concurrència quan, per les característiques especials del
beneficiari o de l’activitat subvencionada, no és possible de
manera objectivable promoure la concurrència pública. Sense
cap dubte aquesta excepció desvirtua bastant la pròpia llei,
perquè dóna peu que quan els polítics vulguin o ho necessitin
per a un supòsit  concret, els principis bàsics de les
subvencions se botin molt fàcilment donada la imprecisió en
què està redactada aquesta excepció. Per tots aquests motius,
des del nostre grup proposam la supressió d’aquesta excepció,
a la vegada que per a les altres excepcions, que sí consideram
lògiques i coherents, proposam que l’expedient es completi
amb un informe motivat de les causes de l’excepció concreta
que es vulgui aplicar.

En relació al beneficiari de les subvencions, hi ha un article
a la llei, l’article 15, apartat  tercer, totalment injust, incoherent
i atemptatori al principi d’igualtat. Resulta que aquest article
preveu que les subvencions es poden anar resolent
individualment encara que no hagi finalitzat el termini de
presentació d’instàncies i que, en el cas que el crèdit
pressupostari s’esgoti abans d’aquest termini de presentació
d’instàncies, se suspendrà la concessió d’ajudes. Aquesta
previsió és realment molt desafortunada, resulta que una
conselleria convoca una línia d’ajudes i dóna, per exemple, un
termini d’un mes per presentar instàncies: el que arribi primer
tendrà dret a subvenció, el que arribi més tard, encara que
estigui dins el termini, perd tots els dret s. Això va en contra del
principi d’igualtat i de la pròpia convocatòria que dóna un
termini d’un mes. Aquesta previsió, des del meu judici, només
podria tenir cabuda per a convocatòries de subvencions
obertes en el temps, és a dir, on no hi hagi un termini de
presentació de solAlicituds, sinó que aquestes estan obertes en
el temps; en aquest supòsit  sí que podria tenir certa lògica
aquesta previsió, però mai quan la pròpia convocatòria dóna un
termini concret de presentació d’instàncies on tant de dret té el
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primer com el darrer. Per això proposam la supressió d’aquesta
previsió que, repetesc, és injustificable i absurda.

Altres aspectes de la llei que han estat esmenats pel nostre
grup fan referència a tots els aspectes pressupostaris d’aquesta
llei. Ja ho vaig dir a l’esmena a la totalitat, aquesta llei és una llei
típica de la Conselleria d’Hisenda que és, per essència, la
conselleria centralitzadora de tota la despesa pública; i,
curiosament, qui ha elaborat la llei és la Conselleria de
Presidència, i se nota molt que la Conselleria d’Hisenda no ha
intervengut perquè tot  el que en aquesta llei es refereix a temes
pressupostaris  patina considerablement. Un aspecte on la llei
patina és en el tema de l’autorització de la despesa: tal com
marca la Llei de pressuposts cada any, per a determinades
quantitats l’òrgan competent és el conseller i a partir de
determinades quantitats que normalment són uns 20, 25 milions
de pessetes, l’òrgan competent per autoritzar la despesa és el
Consell de Govern. Aquesta divisió tan fàcil i coherent aquesta
llei la canvia curiosament només per les subvencions, perquè
per la resta de despeses públiques continuarem amb la previsió
lògica de la Llei de pressupost. I per a les subvencions a partir
de 25 milions de pessetes el Consell de Govern no autoritzarà
res, sinó que l’autorització serà del conseller, però s’haurà de
fer una comunicació prèvia al Consell de Govern. Mirin, hi ha
coses incomprensibles i aquesta n’és una, me volen explicar per
què volen embullar totes les conselleries que per a
determinades despeses, com pugui ser un contracte
administratiu, hauran de dur a Consell de Govern un acord
d’autorització de la despesa i, en canvi, per a les subvencions
s’haurà de fer una comunicació prèvia al Consell de Govern?
M e volen explicar quin sentit  té canviar la Llei de pressuposts
només per les subvencions i ja dic que no faran més que
embullar les unitats de gestió econòmica i la Intervenció? M’ho
expliquin, perquè la veritat és que no té cap sentit i jo crec que
és fruit, precisament, de la manca d’intervenció de la Conselleria
d’Hisenda en l’elaboració d’aquesta llei.

Un altre aspecte on la llei patina en temes pressupostaris és
a l’article 13, que diu que en els termes que reglamentàriament
es determinin serà preceptiu l’informe previ de la Direcció
General de Pressupost abans d’aprovar la convocatòria de
subvencions. Idò bé, aquesta previsió que diu que ho farà un
reglament, resulta que ja està prevista a la Llei de pressuposts,
amb la qual cosa o deroguen expressament la Llei de
pressuposts o no cal que facin cap previsió reglamentària d’una
cosa que ja diu la llei.

Un altre aspecte pressupostari mal resolt per aquesta llei és
el relatiu a la comprovació de les inversions. La llei no
distingeix entre el que són subvencions de capital, de capítol 7,
i subvencions corrents de capítol 4, i per això l’article 36 genera
confusió quan xerra de les comprovacions. Per això hem
presentat  dues esmenes per corregir aquestes deficiències i
distingir clarament com s’han de fer les comprovacions, segons
siguin subvencions de capital o subvencions per a operacions
corrents.

I un altre aspecte pressupostari que en aquesta llei embulla
és el relatiu a la fiscalització de tots els actes administratius que
comporta una subvenció. La llei diu, de forma ambigua, que en

general prevalen els controls posteriors als previs. De nou ens
trobam amb una tècnica legislativa de gran imprecisió i més en
un tema tan important com és la fiscalització de la despesa, on
la Llei de finances i les lleis anuals de pressuposts fixen
detalladament, per a cada passa del procediment de despesa,
com s’ha de fer la fiscalització. Per tal d’evit ar aquest embull, la
nostra esmena proposa que en aquest tema de la intervenció hi
hagi una remissió al que diu la Llei de finances.

I passam ja a tots els aspectes relatius al registre de
subvencions. La llei crea un Registre de Subvencions bastant
poc clar, ni tan sols fixa què és el que obligatòriament s’ha
d’inscriure en aquest registre; de sis articles que xerren del
Registre de Subvencions sis esmenes ha presentat  el Grup
Parlamentari Popular. Les nostres esmenes concreten de qui
dependrà el Registre de Subvencions, concreten també què és
el que obligatòriament s’ha d’inscriure en aquest registre;
afegim també un control parlamentari d’aquest registre que la
llei no preveu, de tal forma que, juntament amb la documentació
que trimestralment s’ha d’enviar al Parlament, d’acord amb la
Llei de finances, se’ns enviï al Parlament la informació de
registre; i especifiquen també les nostres esmenes quines
subvencions s’han de publicar en el BOCAIB.

Ja per acabar, altres esmenes presentades ja són esmenes
més tècniques que, en determinats supòsits, completen o
milloren la redacció de la llei i en altres intenten agilitar la
burocràcia administrativa. Així, per exemple, consideram
excessiu que hi hagi un tràmit on el beneficiari hagi de
comunicar que accepta la subvenció; és un tràmit burocràtic
excessiu, donat que el normal és que el beneficiari accepti la
subvenció, i per això proposam que aquesta comunicació
s’entengui tàcitament feta, a no ser que el beneficiari manifesti
el contrari en quinze dies.

Altres esmenes que milloren i molt la redacció de la llei són,
per exemple, les relatives als informes previs que es necessiten
per aprovar les bases reguladores d'una subvenció, o a com
s'han de resoldre les subvencions que per la seva quantia no
necessiten de comissió avaluadora, o en quins supòsits les
resolucions de subvencions són nulAles, ja que la redacció de
la llei oblida a l'article 21 molts de supòsits més que fan
anulAlable una resolució de subvenció i que són fixat per la Llei
30/92, de procediment administratiu comú.

Proposam també una regulació de la renúncia de la
subvenció que no està prevista a la llei, així com la previsió,
respecte de la normativa de la comunitat europea, en matèria de
lliure competència. També proposam deixar clar tota la
normativa, no només de caire jurídic, sinó també la de caire
econòmic i financer que afecta una matèria tan multidisciplinar
com són les subvencions.

En resum, com es pot veure, són moltes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular, no se salva ni
l'exposició de motius de la llei, que té una redacció tan
desafortunada que només cal llegir com comença. Comença
l'exposició de motius dient: "Tothom sap que la concessió
d'ajudes o de subvencions és la principal o més important de
les activitats de foment que desenvolupen les administracions
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públiques". És evident que en bona tècnica legislativa
començar una llei dient "tothom sap" és bastant deficient, i això
no és més que una mostra del que hem dit des d'un principi, i
que és que una llei eminentment tècnica i no política, que en
principi no hauria d'haver plantejat problemes, la realitat és que
és bastant bodrio.

Per això crec que haurien de merèixer atenció les esmenes
que ara ha defensat perquè moltes són tan lògiques que dir en
ponència que semblen bé i després no acceptar-les, no és més
que un menyspreu parlamentari injustificat, si del que es tracta
és de fer la millor llei possible per als nostres ciutadans.

En ares, doncs, a aquesta finalitat públic i amb un ànim
totalment constructiu, demanam des del Grup Parlamentari
Popular, una atenció a la nostra feina parlamentària que fins ara
no han tengut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular, per la
seva defensa de les esmenes. Torn en contra? Sr. Diéguez, té la
paraula en nom del Grup Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señores y señoras diputados. Paso
a contestar, lo haré lo más breve posible, puesto que son 37
enmiendas, pero primero sí que le quería llamar la atención
sobre una cosa, es que hay una cierta incoherencia en la
exposición que nos ha hecho aquí. Nos dice primero que todo
está inventado respecto a subvenciones y que para qué esta
ley, y nos presentan 37 enmiendas, no estará todo inventado
cuando hay 37 proposiciones que pueden ser buenas en
principio para hacer una ley de subvenciones, no debe estar
todo inventado, habrá algo que decir.

Y empiezo por donde ha empezado usted también,
criticando la entrada en vigor de la ley, la entrada en vigor de la
ley se iniciará cuando comience el ejercicio presupuestario, que
es una cosa normal cuando se habla de gasto de un
presupuesto y se tienen que modificar una serie de
circunstancias y modos de funcionamiento de la propia
administración que así lo recomiendan, pero es que no hace
falta que vaya a la Ley de consells para ver cosas raras en
cuanto a entrada en vigor de leyes, vaya por ejemplo a la Ley
de incompatibilidades, ¿cuándo entró en vigor la Ley de
incompatibilidades, cuándo?, la hicieron y quedó en el limbo,
en el limbo hasta que se aprobó el reglamento.

Entrando en las enmiendas concretas que ha hecho, las
hemos estudiado con la atención que merecen todas las
enmiendas que se hacen en es ta cámara, desde luego la primera
-y las pasaré lo más rápidamente que pueda-, la primera, la 939,
no la podemos aceptar porque no aporta nada al artículo, es la
que se refiere a la supletoriedad de esta ley, el sistema está ya
completamente fijado y no aporta nada en absoluto esta
enmienda.

La 940 que ha presentado, ya la aceptamos en su momento.
La 941 no se puede admitir ya que limitaría muchísimo la
aplicación de la ley, es una enmienda al artículo 7.1, esta
enmienda, la 941, tiene que tener en cuenta una cosa, cuando
se dice que no se exigen los principios de publicidad y
concurrencia en según que casos, y ustedes quieren suprimir
el apartado d), cuando se dice que no se exigirán los principios
de publicidad y concurrencia cuando no sea posible, creo que
incluso se está diciendo algo que es más que obvio, y se está
pasando de la ilegalidad a situarlo dentro de la propia ley, si no
es posible, además de no ser posible, no puede ser, la ley no
está añadiendo nada nuevo a lo que es normal, lo único es que
lo pone sobre la misma ley, cuando no sea pos ible, de manera
objetivable, promover la concurrencia pública, cuando no es
posible no se puede promover. Vamos a verlo en otro artículo
dónde se dice y dónde no. 

La 942 al artículo 7.2, tiene que reconocerme que es una
enmienda que corresponde más al desarrollo reglamentario que
a algo que se tenga que poner en la propia ley. Por lo que
respecta a las 943 y 944, a las que ha hecho especial atención,
y que, efectivamente, cuando lo plantea la escuchamos con
atención, porque en principio parece que si se presenta una
convocatoria de subvenciones y esa convocatoria de
subvenciones no está cerrada, parece extraño que se puedan ir
dando subvenciones, ..., perdón, me refería a las 943 y 944, en
éstas lo que sucede es que se busca un sistema distinto al que
prevé esta ley, supone una vuelta al pasado, supone ligar la
competencia para la concesión a la competencia para la
autorización y disposición del gasto vigente hasta ahora. Esta
ley recoge un sistema nuevo y distinto, una competencia de los
consellers para el otorgamiento de las subvenciones, mucho
más amplia que la actual, esto sí que es cierto, en la línea
apuntada por la normativa en materia de contratación y por la
Ley de patrimonio, distingue, por un lado, lo que es la
concesión de lo que es la disposición o la autorización del
gasto, entonces son dos cuestiones distintas que no conviene
mezclar.

La 944 suya, la que implica que será necesaria la
autorización del Gobierno para la concesión de aquellas
subvenciones, també confunde lo que es la convocatoria y lo
que es la concesión. La autorización del Gobierno será
necesaria en la convocatoria, esa convocatoria necesitará la
autorización del Gobierno, pero cuando se dé la concesión, ya
no hace falta la autorización del Gobierno, basta la
comunicación al Gobierno de que se concede esa subvención,
la autorización ya viene dada en la convocatoria que es lo
fundamental.

En el artículo 9 tiene ustedes la enmienda 945, esta
enmienda en la que, efectivamente, hace mención a la necesidad
de aceptación de la subvención que indica la ley, la ley indica
que se tiene que comunicar al órgano competente la aceptación
de la subvención en los términos de la resolución de la
concesión, su enmienda nos dice que se entenderá producida
de forma automática si no se dice lo contrario. Esta enmienda sí
que nos parece una enmienda prudente y aceptable, puesto que
mejora la situación del beneficiario de la concesión, por tanto
a esta enmienda, a la 945 la votaremos de forma favorable.
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Pero sí me ha llamado la atención un detalle, no sé si se
habrá dado usted cuenta, en el apartado b) del artículo 9.2, se
indica también que entre las obligaciones del beneficiario está
"dur a terme l'activitat, la inversió o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció",
aquí quizás sería conveniente, por vía de corrección lingüística,
más que por vía de enmienda, introducir una "o" entre
"l'activitat" i "la inversió", de manera que quedará "dur a
terme l'activ itat o la inversió o adoptar ...", para que se vea
que son cosas distintas. Así también ganaría en claridad la ley.

Por lo que respecta a la 946, aquí lo que está en discusión
es si una persona que solicita la subvención a un determinado
organismo y la solicita a otros distintos, si puede hacer esta
multisolicitud sin comunicarlo al órgano del Gobierno al que la
ha solicitado. Consideramos que es conveniente, para evitar
esa multisolicitud que se comunique al menos que ha llevado
a cabo esa variada solicitud, solicito esta subvención, pero he
pedido otras varias, por tanto no aceptaríamos esa enmienda
porque consideramos que no beneficiaría a los ciudadanos.

Respecto de la 947, al artículo 10.2, es una enmienda que
plantea una redacción alternativa al artículo 10.2, es larga,
confusa y realmente no aporta nada nuevo sobre lo que estaba
previsto en la ley. Ahora bien, la 948, donde se habla de
compatibilidad e incompatibilidad de subvenciones, ustedes
han planteado una enmienda que indica que en caso de
compatibilidad se estará a los límites dispuestos en el artículo
18 de esta ley, nosotros creemos que está claro, pero de todas
maneras no creemos que perjudique a la ley ni mucho menos la
aceptación de su enmienda. Por tanto, a la enmienda 948,
nuestro grupo votará a favor.

La 949 no la vamos a aceptar, puesto que es correlativa a la
941, por los mismos argumentos dichos antes.

Por lo que respecta a la 950, sobre la convocatoria y la
publicación en el boletín oficial, consideramos que la reserva de
crédito la tiene que hacer el órgano competente para la
concesión y no la dirección general, como se indica, en materia
presupuestaria, creemos que es más adecuado a los fines de la
ley.

Respecto de la 951, ésta sí que es la del goteo. Lo que está
previsto en el artículo 15 es la posible resolución individual de
subvenciones en el caso en que no haya acabado el plazo de
presentación de las mismas, a medida que éstas entren en el
registro del órgano competente, y que si se acaban los créditos,
así se suspenderá y se comunicará. Creo que lo que nos ha
dicho exactamente es que consideraba que esto podía ser
válido para subvenciones que no tuvieran un plazo temporal
para presentar las solicitudes. Evidentemente, si no hay un
plazo temporal para presentar las solicitudes, tendrá que
procederse de esta manera, por motivos obvios, pero también
en este caso, en el caso previsto en el artículo 15, le quisiera
llamar la atención sobre el apartado 2, en el que dice que este
tipo de procedimientos, a los que hemos hecho referencia
antes, la selección de beneficiarios en estos procedimientos
que no son de concurso, podrá hacerse de esta manera cuando
no sean necesarias la comparación y la (...) En un único

procedimiento, es decir si no es necesaria la comparación entre
las distintas solicitudes en un único momento, parece que es
positivo que se resuelvan a medida que se van presentando.
Sería el caso, por ejemplo, de que se dieran, imaginemos la
hipótesis, ayudas para retirar un pino determinado, pues todos
aquellos que fueran presentando la solicitud de ayuda para
poder retirar el pino, a medida que la fueran presentando, se les
fuera concediendo, y si se acaba el crédito, sean, como se suele
decir en derecho, prior in tempore, potior in iure, el primero
que la ha presentado, que se lleve la subvención.

Respecto del artículo 16, va referido a las comisiones
evaluadoras, han presentado la enmienda 952 que
consideramos que no es riguroso añadir un nuevo apartado
sobre comisiones evaluadoras, indicando que cuando no es
preceptiva la evaluación, tiene que hacer el informe de cualquier
técnico. El tema de "cualquier técnico" sí que puede estar
desprovisto de cierto rigor legislativo, pero es que en cualquier
caso, en un expediente de subvención, siempre tiene que haber
el instructor del expediente, responsable de la tramitación, o sea
que ya está el técnico encargado de la misma por ministerio de
la ley.

Respecto del artículo 19, quisiera presentar in voce en este
momento, una enmienda que creo que aclararía un poco el
artículo 19.2, si se quiere aceptar, si no, en cualquier caso
quedaría constancia en el diario de sesiones a los efectos de
que se vea cuál es la finalidad del artículo 19.2. Convendría
añadir quizás, al principio del artículo, donde se indica que
"l'administració i els beneficiaris poden formalitzar convenis
instrumentals per tal de concretar els compromisos assumits
per ambdues parts", convendría añadir "notificada la
resolució", más que nada para aclarar que el convenio
instrumental no puede sustituir a la resolución, se podría
pensar que en lugar de esperar la resolución de la subvención
se podría llegar a un convenio instrumental que obvie la
resolución, y no, primero tiene que haber una resolución de la
convocatoria y después de esa resolución de convocatoria,
notificada esa resolución, la administración y los beneficiarios
pueden formalizar los convenios instrumentales que
correspondan. Consideramos que está claro en la ley, pero si se
quiere pulir i dar más esplendor a la misma, quizás eso sería
conveniente.

Por lo que respecta al artículo 20 bis que pretenden
introducir mediante la enmienda 953, la renuncia a la
subvención, consideramos que renunciar a la subvención
después de haberla aceptado, incluso después de haber
cobrado, perjudica a los otros posibles beneficiarios, y aquí la
tienen que devolver con los intereses de demora y con lo que
prevé el artículo 38, no se pueden pedir subvenciones a varios
sitios, luego coger una y después de haberla cogido en
detrimento de otras personas, pedir la renuncia, por eso no
aceptaríamos la 953.

En cambio, distinto sería en el caso de la 954, que se refiere
al artículo 21.1, que consideramos que la enmienda, pese a que
el texto de la ley parece claro, la enmienda de sustitución del
artículo 21.1, mejora en claridad el proyecto, entonces a la 954
sí que la votaríamos favorablemente por parecer más clara.
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La 955 no la votaríamos a favor, por los mismos motivos que
hemos explicado anteriormente acerca de la diferencia entre la
convocatoria, la concesión, etc., que consideramos que sigue
habiendo ese error en el enfoque de la enmienda.

La 956, bueno, las que van referidas -trataré de abreviar, a
la vista del tiempo que me queda- a publicidad, consideramos
que esta ley, desde el momento en que pone un registro
público al alcance de todo el mundo, una serie de detalles como
los que nos plantean ustedes, como es el hecho de que se
remita también al Parlamento la documentación, parece que
sitúa al Parlamento en una situación de un cierto privilegio con
respecto a los demás ciudadanos, si es público para todos, si
cualquier diputado, como cualquier ciudadano puede acceder
al registro, parece innecesario duplicar la tarea administrativa,
remitiendo al Parlamento también lo que es público para
cualquier ciudadano y por tanto para cualquier diputado.

No obstante -y para procurar acabar cuanto antes por la
falta de tiempo que tengo-, sí que queríamos aceptar tres
enmiendas más, que serían las 959, que va referida al artículo
21.1.f si no recuerdo mal, que aclara la redacción del punto y
nos parece más correcta; la 962 también la aceptaríamos, porque
aunque el artículo 36, al que hace referencia, se refiere a las
subvenciones de capital, introducir la palabra "capital" nos
parece correcto y aclara más la cuestión; y la 974 va referida a
la exposición de motivos, evidentemente no es una exposición
de motivos que comience con una redacción muy afortunada y
consideramos que la mejoraría su enmienda.

Eso es todo, si alguna cosa puedo aclararle más por lo que
respecta a nuestra postura, en el turno de réplica, sin ninguna
duda así lo haré.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, per la seva intervenció. Sra.
Cabrer, en torn de rèplica, vol intervenir?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
almenys ha servir de qualque cosa, una, dues, tres, quatre, cinc,
sis, sis esmenes s'accepten de les 36 presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

Respecte de les altres i dels arguments que m'ha donat el Sr.
Diputat, primer m'ha dit que si estava tot inventat, per què
s'havien presentat  esmenes, hi havia coses que ja estaven
inventades i vostès les canvien, i ja li he dit que les canvien de
forma ilAlògica, com és el tema, precisament, de l'autorització de
la despesa, i com és el tema de l'informe de la Direcció General
de Pressupost. Vostè diu, desautorització de la despesa, que la
Llei de pressuposts ho diu ben clarament, fins a 25 milions el
conseller, a partir de 25 milions el Consell de Govern, que
vostès ho canvien, i ara autoritzarà el conseller a partir de 25
milions, però s'haurà de fer una comunicació prèvia al Consell
de Govern. Jo li he de dir sincerament que crec que, tanmateix,

com que hi ha d'haver un tràmit al Consell de Govern, aquesta
situació crec que només farà un embull a nivell intern, tant de
la unitat de la gestió econòmica com de la intervenció,
tanmateix el tràmit de Consell de Govern es farà igual, via
autorització, via comunicació prèvia, per tant no entenc per
què, per exemple, per a altres despeses com un concurs d'obres
o una subhasta, el que sigui, serà necessària l'autorització de la
despesa i, en canvi, per a les subvencions es farà una cosa
estranya que mai no havia existit en matèria pressupostària, que
serà una comunicació, a més, prèvia al Consell del Govern, és
a dir, abans de la resolució del conseller, ni tan sols una
comunicació posterior, per tant mantenem els nostres
arguments, perquè crec que no fan més que embullar aquesta
situació.

Em diu també que no comparteixen, a l'article 13, que no
volen acceptar la nostra esmena perquè no estan d'acord que
sigui la Direcció General de Pressuposts la que faci la reserva
de crèdit. Li he de dir que l'article 13 diu "l'informe de Direcció
General de Pressuposts", no ho diu l'esmena del Partit Popular,
ho diu el text  del projecte de llei, l'únic que diu la nostra esmena
és que aquest informe de la Direcció General de Pressuposts,
que vostès preveuen que faci un reglament, ho diu ja
anualment la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma i,
per tant, remetre aquest informe a un text  reglamentari quan ja
està en vigor la Llei de pressuposts que diu que per a les
subvencions hi ha d'haver un informe de la Direcció General de
Pressuposts, francament consider que és una contradicció al
que diu la Llei de pressuposts.

Un tema important crec que és el de l'entrada en vigor.
L'entrada en vigor vostè em diu que s'ha de fer coincidir amb un
exercici pressupostari. Vegem, aquesta llei s'aprovarà avui i diu
que entrarà en vigor dia 1 de gener del 2003, del pròxim exercici
pressupostari, però es donen sis mesos a les conselleries
perquè s'hi adaptin, o sigui tots aquests mesos, les conselleries
no es poden anar adaptant, no, sis mesos més, juliol del 2003.
Primer, no és necessari fer coincidir aquesta llei amb un exercici
pressupostari, cap comunitat autònoma que ha aprovat una llei
de subvencions ho ha fet coincidir, és com si ara s'aprovàs una
llei de contractes de l'Estat, de fet se'n va aprovar una el juny
del 95 i va entrar en vigor al mes de l'aprovació. No té cap sentit
que hi hagi partides de despeses de subvenció, molt bé, però
el procediment, els problemes que hi hagi per adaptar el
procediment a aquesta llei, seran els mateixos dia 1 de gener, dia
1 de març, demà, passat demà, el juliol, els mateixos, el que sí
sembla lògic és que es donin tres mesos a les conselleries
perquè adaptin la seva reglamentació, però no que la llei entri
en vigor dia 1 de gener i que, a més, es donin sis mesos més
perquè les conselleries s'hi adaptin, ja dic que crec que hi ha
una manca de voluntat política d'aplicació d'aquesta llei, que
vostès hauran funcionat tota la legislatura amb la normativa de
subvencions que va deixar el Partit Popular, crec que vostès
pensaven que hi havia coses ocultes i després varen veure que
tot era molt normal, i per això varen posar al pacte de progrés
que es faria una llei de subvencions, hi ha altres lleis, ja li vaig
dir al conseller, més importants, com és la llei de publicitat
institucional, com una reforma de la llei d'incompatibilitats, com
una llei per a les empreses públiques, que aquestes sí que estan
al pacte de progrés i, en canvi, no s'aprovaran. I no em posi
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l'exemple de la Llei d'incompatibilitats perquè vostès no diuen
les coses com són, la Llei d'incompatibilitats es va aprovar i va
entrar en vigor, i va entrar en vigor, el que no va entrar en vigor
és el registre, el registre de (...), però la llei va entrar en vigor un
cop es va publica, el conseller, els directors generals, els
secretaris generals tècnics, eren incompatibles per llei per fer
determinades actuacions, i es va aplicar tot d'una, el que no es
va posar en marxa, efectivament, va ser tot el tema dels
registres, que es va posar en marxa quan va entrar el pacte de
progrés, però la Llei d'incompatibilitats i les incompatibilitats
dels alts càrrecs d'aquesta comunitat autònoma varen entrar en
vigor tot d'una que es va aprovar la llei.

De l'article 7, de les excepcions al principi de publicitat i
concurrència, clar, quan no hi ha arguments, no hi ha
arguments, Sr. Diéguez, aquest és el problema. Com em pot dir
vostè que és obvi el que diu i com que és obvi, resulta que no
té sentit l'esmena del Partit Popular? L'article 7 preveu una sèrie
d'excepcions al principi de publicitat i concurrència, molt bé, i
hi ha una excepció que és un calaix de sastre, això és el que he
dit, hi ha una excepció que diu: "quan per les característiques
especials del beneficiari o de l'activitat subvencionada no és
possible promoure la concurrència pública". Clar, quan no és
possible -em diu-, és obvi, però qui ho diu que no és possible?,
qui diu en aquest cas no és possible i donam a dit la
subvenció? És aquest el tema, aquesta excepció, clarament, és
una excepció perquè el conseller que vulgui, a un moment
determinat, pugui donar una subvenció a qui vulgui, sense fer
cap concurrència pública.

Després no m'ha dit res dels consells insulars, jo la veritat
és que no trob lògic que aquesta llei s'apliqui als consells
insulars, ho he dit, no trob lògic que només sigui per a les
competències transferides i no per a les altres, hi ha molts
d'aspectes d'aquesta llei que no podran aplicar els consells
insulars, perquè l'estructura està pensada per a la comunitat
autònoma, no per a una estructura de consells insulars i, ja dic,
que no entenc aquesta situació que aquesta llei s'hagi d'aplicar
als consells insulars i només per a unes subvencions, les
subvencions de competències transferides i no per a les
subvencions de competències corrents.

Després vostè m'ha parlat -ja se m'acaba el temps- de dues
transaccions. Una seria a l'article 9.2.b que vostè diu, ja ho va
dir a ponència, que era una correcció lingüística, jo crec que
està clar, però si vostès diuen que és una correcció lingüística,
i els serveis lingüístics de la Cambra troben que sí, jo no tenc
cap problema, però crec que la redacció està ben clara. Per tant,
si és una correcció lingüística, cap problema.

I respecte de l'article 19, també ja ho va manifestar a
ponència, i li vaig dir que no hi estàvem d'acord, que crèiem que
quan es fa un conveni, no és necessari que es notifiqui cap
resolució, que hi hagi una resolució del conseller o de l'òrgan
competent, aprovant el conveni, que en definitiva el conveni és
la subvenció, sí, però que aquesta resolució s'hagi de notificar
per després poder firmar un conveni, ho trob d'una burocràcia
administrativa totalment desafort unada. Basta que hi hagi la
resolució aprovant el conveni, després se signa el conveni i

l'administrat es dóna per notificat d'aquest conveni i per tant de
la subvenció i de les obligacions que comporta aquest conveni.

Per tant, ja dic, d'aquest text crec que hi ha moltes coses que
han quedat sense aclarir, crec que hi ha moltes altres esmenes
que podríem haver millorat aquest text, de fet, ja ho he dit, la
veritat és que li he d'agrair que l'exposició de motius es canviï,
perquè la veritat és que feia rialles a nivell jurídic una exposició
de motius que començava "tothom sap", per mor de tècnica
legislativa. I aquesta és una mostra del que vaig dit al principi
i a l'esmena a la totalitat, que un text  que al principi havia de ser
eminent ment tècnic i sense cap problema, era un bodrio jurídic
que presentava moltes deficiències, i crec que hi haurà moltes
altres deficiències que continuaran, per no haver-se acceptat
totes les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció. El Sr.
Diéguez, en torn de contrarèplica i per tancar el debat, té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Procuraré, con la mayor claridad y
rapidez contestar las cuestiones que se han planteado en esta
réplica. Sobre la autorización del gasto, creemos que no ha es
el tema fundamental donde tienen que extremarse los controles,
los controles se deben extremar sobre todo, bueno, no es que
se tenga que descuidar la autorización del gasto ni muchísimo
menos, pero sobre todo lo que se tiene que controlar es la
convocatoria, y es en la convocatoria, como le he dicho
anteriormente, cuando se deben de reunir todos los requisitos
que manda la ley presupuestaria.

Sobre la entrada en vigor de la ley, sigue insistiendo en que
le parece incorrecto que entre en vigor día 1 de enero con el
ejercicio presupuestario, lo cual, de no hacerse así, daría lugar
a expedientes tramitados durante este año y expedientes
tramitados durante el año siguiente, que podrían tener un
tratamiento distinto que podría complicar bastante también la
gestión administrativa. Nos dice que no entrará en vigor en esta
legislatura, porque después del 1 de enero tienen seis meses
para adaptarse, pero es que los seis para adaptarse es una
posibilidad, no quiere decir que se agoten, supongo que a
partir del momento en que se apruebe esta ley y sea
debidamente publicada, cada conselleria o cada dirección
general que corresponda o quién corresponda, llevará a cabo
el trabajo que necesite para poder adaptarse, es decir que
probablemente haya que a los dos meses, o al mes, o a los
quince días, o a los doce días, pueda estar en condiciones ya
de aplicar la presente ley.

Sobre el artículo 7.3 en el que tanto insiste, sobre aquellos
procedimientos en los que no es posible, de manera objetiva,
promover la concurrencia pública, me pregunta quién dice
cuándo es posible o cuándo no es posible, pues lo dice el
artículo 7.2. El artículo 7.2 dice exactamente cómo se ha de
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acreditar la imposibilidad de concurrencia, y además debe tener
en cuenta una modificación que hace esta ley, contra la que
ustedes presentan una enmienda también, curiosamente, y que
dice que esta ley prevé que en los casos en que no pueda
existir concurrencia, el expediente se debe iniciar siempre a
instancia del solicitant e y no de la administración, es decir la
administración no tiene que ir a buscar a una determinada
persona, sino que es absolutamente al revés.

Respecto a los consells, si a la hora de aplicar esta ley el
consell tiene que adaptar al peculiar funcionamiento de su
estructura económica y presupuestaria las normas que aquí
están, pues la tendrá que adaptar, y no hay nada de particular
al respecto.

Respecto al artículo 19 sigue confundiendo, o sea, veo que
efectivamente hubiera estado bien hacer la aclaración que
habíamos solicitado nosotros, y es que quedara claro que una
cosa es el convenio instrumental y otra cosa es la resolución,
y que el convenio instrumental en estos casos cabe después de
la resolución y no en substitución de la resolución, porque de
esa manera nosotros consideramos que se quita
discrecionalidad a la administración si se hace primero la
resolución y luego el convenio instrumental para la ejecución
de la subvención. Consideramos que resta discrecionalidad a
la administración.

En cuanto a las últimas consideraciones acerca de la
exposición de motivos, ¡hombre!, nos dice que la exposición de
motivos es un bodrio jurídico, etc. Hombre, yo creo que la
exposición de motivos es lo menos jurídico que tiene una ley.
Evidentemente toda la ley es derecho, pero el derecho que es
directamente aplicable es el texto articulado; la exposición de
motivos nos sirve para interpretar la ley, entonces decir que
tiene graves defectos jurídicos yo creo que no es, incluso
técnicamente, correcto, y decir que la ley es un bodrio jurídico,
no sé si bodrio se llama a aquello que no se entiende, pero a mi
no me parece que sea un bodrio. Lo digo porque lo oigo repetir
mucho, lo de bodrio jurídico, a cada ley que se presenta aquí.
Si bodrio es lo que uno no entiende, pues será un bodrio
jurídico, pero si bodrio lo quiere traducir como que es una ley
que está mal hecha, pues evidentemente no está mal hecha, y
esta es una ley que no ha sido hecha por la Conselleria de
Presidencia, como dice la diputada, sino que es una ley que...,
p uede que sea la ley que por más consellerias ha sido
informada, estudiada, repasada, etc. Ha pasado por
prácticamente todas las consellerias para que cada una dé su
explicación.

Lo que sí que es un bodrio de ley por lo que respecta a
subvenciones... Por favor, Sr. Font, cuando diga bodrio no
salte. El que sí que es un completo bodrio es la ley que estaba
en vigencia cuando gobernaba el Partido Popular. Ninguna,
ninguna. Ahora por lo menos habrá una regulación, para
ustedes a lo mejor no es la que ustedes desearían, vamos por
el buen camino, pero comenzará a haber una resolución a partir
de este momento.

Nada más, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, per la seva intervenció.

Bé, arribat aquest punt el debat està substanciat i
procediríem a la votació, en primer lloc, de les esmenes.

Plantej a la Cambra si les esmenes 945, 948, 954, 959, 962 i
964 poden ser enteses com aprovades per unanimitat. Queden
per tant aquestes esmenes que he referit aprovades per
unanimitat.

Votarem a continuació la resta de les esmenes -votam
esmenes, encara- la resta de les esmenes plantejades. Senyores
i senyors diputats, poden procedir a la votació. 

(Remor de veus)

El Sr. Pons, efectivament, no surt reflectit el seu vot. Si els
grups no tenen inconvenient el resultat de la votació seria de
26 vots a favor i 30 en contra.

Per tant, donat el resultat de la votació queden rebutjades
la resta d’esmenes plantejades.

A continuació, plantej -i la Sra. Cabrer em dirà si estam en el
bon camí- la votació dels articles les esmenes als quals han
estat acceptades; farem tres blocs. Idò procediríem a la votació,
comptant que sortirà sempre un vot més, el del Sr. Pons,
procediríem a la votació dels articles..., de les esmenes
acceptades... S’entenen acceptats per unanimitat.

Per tant passaríem a la votació dels articles amb esmenes no
acceptades. Senyors i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
26. En conseqüència queda aprovat aquest grup d’articles.

I... 

(Remor de veus)

...passaríem... Senyores i senyors diputats, passaríem a
votar la resta de l’articulat, tota la resta de l’articulat. Senyores
i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 55 vots en contra i 1 abstenció. En
conseqüència queda aprovada la resta de l’articulat i facultam
els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries per tal que la llei en
qüestió tengui una redacció coherent. Declar aprovada, en
conseqüència, la Llei de subvencions de les Illes Balears.
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Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
de condemna de l'ús de qualsevol forma de violència contra els
legítims representants de la voluntat popular i els càrrecs
públics .

Abans d’aixecar la sessió hi ha una declaració institucional
firmada per tots els grups de la Cambra, i el secretari primer
procedirà a la seva lectura.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Declaració institucional: 

Darrerament es vénen produint a les Illes Balears
manifestacions violentes contra persones que representen les
institucions democràtiques. Les forces polítiques representades
en aquest parlament consideren que aquests fets requereixen
un rebuig contundent, i creuen fermament que els mecanismes
prevists a la Constitució per a la defensa dels drets i les
llibertats individuals i colAlectives són els adients per garantir
la convivència pacífica dels ciutadans i les ciutadanes.

Entre els fets esmentats destaquen el que es va produir dia
11 de maig del 2000, quan un grup de persones impediren el
desenvolupament de la sessió plenària de l’Ajuntament de Son
Servera; l’agressió contra Joan Comas, regidor del PP a
l’Ajuntament de Pollença; els insults i les amenaces de mort
que va patir el diputat del Grup Socialista Josep Marí Ribas el
mes d’agost del 2001 al municipi eivissenc de Sant Josep;
l’atemptat terrorista contra la residència de Julen Adrián,
regidor d’Esquerra Unida i Els Verds a l’Ajuntament d’Artà el
passat  16 d’abril; l’atac contra el regidor socialista a
l’Ajuntament de Formentera Josep Ramon Mateos el passat
mes de maig; i la més recent agressió contra Antonio García
Moles, regidor de Transports de l’Ajuntament de Calvià. 

És per això que el Parlament de les Illes Balears fa la següent
declaració:

El Parlament de les Illes Balears condemna l’ús de qualsevol
forma de violència contra els legítims representants de la
voluntat popular i els càrrecs públics, i confia que els
responsables del manteniment de l’ordre públic i dels drets
consagrats a la Constitució espanyola actuïn de manera
immediata i decidida contra aquestes agressions”. 

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova per unanimitat? Molt bé.

Idò amb aquesta intervenció acomiadaríem el torn de
sessions ordinàries d’aquest Parlament que acaba avui, però hi
ha dues lleis que, encara en període de sessions, seran
possiblement dictaminades, i el Govern, per a aquestes dues
lleis, té demanada sessió extraordinària segons preveu l’article
61.2 del Reglament, i en conseqüència molt possiblement
aquesta presidència convocarà plenari per al proper dimarts dia
18.

S’aixeca la sessió.
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