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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, procedim a començar la sessió
p lenària extraordinària corresponent al dia d'avui, per tractar
l'ordre del dia format, com vostès saben, pel debat dels
dictàmens de les comissions d'Assumptes Institucionals, un, i
d'Hisenda i Pressuposts, l'altre, respecte de la Llei electoral de
la comunitat autònoma i a la modificació del nivell
d'endeutament de la comunitat autònoma, respectivament.

I. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm.
1535/02, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El primer punt de l'ordre del dia és el debat del Projecte de
llei 1535, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Hi ha esmenes presentades, les 1819, 1820, 1821, 1822, 1823
i 1824 de supressió totes, presentades pel Grup Parlamentari
Popular, i la Sra. Salom té la paraula, en nom d'aquest grup, per
defensar-les, durant un temps de quinze minuts.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Som avui aquí per veure què pretén, què vol el president del
Govern de la nostra comunitat autònoma amb aquesta llei
electoral que té aqueixes peculiaritats i característiques.

És curiós, per cert, que avui, Sr. Antich, sigui aquí, ja era
hora, feia molts de plenaris que només entrava per votar, i avui
es veu que vol ser aquí per escoltar què deim des del Partit
Popular a la modificació d'aquesta llei.

Què vol, idò, el Sr. Antich? Vol aconseguir igualtat i
justícia? Vol aconseguir, el Sr. Antich, una igualtat
d'oportunitat per als homes i per a les dones? No, des del Partit
Popular creim que no és així, tan sols ens pretén utilitzar, a les
dones, ens vol enganyar, a les dones, per intentar omplir les
urnes de vots i per aconseguir molts de titulars de diaris, moltes
imatges a les televisions.

Es confon, amb aquesta llei, el que és igualtat o paritat amb
posar igual nombre d'homes o de dones a unes llistes
electorals. I això, Sr. Antich, és una equivocació. Avui, aquí, en
aquest parlament, som 59 diputats i diputades, quan s'aprovi
aquesta llei, l'any 2003, quan es presentin les candidatures,
aquesta llei només afectarà 30 dones, 30 diputades que seuran
en aquests escons d'aquest parlament. Però no afecta ningú
més, com afecta les dones de la societat balear?, a aquella dona
que fa feina a un hotel, a un restaurant, a una cafeteria, que ha
de fer sis dies de feina a la setmana, l'afecta en res aquesta llei?
En res. O a una dona que es dedica a casa seva a fer babutxes
i que ha de compaginar la seva activitat amb la seva vida
familiar, li afectarà en res aquesta llei? No, Sr. Antich, aquesta
llei no suposarà ni un euro més a la seva butxaca, de les dones.
Aquesta llei no els suposarà facilitats perquè els alAlots puguin
anar a les guarderies; aquesta llei no significa una flexibilització

dels horaris laborals per a les dones; aquesta llei no significa de
cap manera més remuneració a les dones que es dediquen a les
tasques domèstiques.

Per tant, Sr. Antich, aquesta llei és simplement un símbol, és
un símbol, i només afectarà, si aquí en aquest parlament ara hi
ha vint dones diputades, i a la propera legislatura són trenta, és
una llei que només afectarà deu dones, deu dones més, Sr.
Antich. Per tant, és un símbol. 

I a les Illes Balears hem arribat a un moment en què fa falta
alguna cosa més que símbols, que banderes i que himnes. Hem
arribat, Sr. Antich, a un moment d'inflexió, a un moment difícil,
a un moment on hi ha possibilitats que el nostre model
econòmic se'n vagi en orris. No més gestos buits, necessitam
decisions valentes per ajudar la nostra societat a solucionar els
problemes que té plantejats.

Aquesta llei, amb què millorarà el fet que les dones
accedeixin al món laboral?, al món cultural?, al món esportiu?,
si a la propera legislatura tenim deu dones més amb aquesta llei
cremallera. Hem de mirar què ha passat aquesta legislatura, què
han fet les diputades del pacte de progrés, què han fet les
conselleres -dones- del seu govern en benefici de les dones,
perquè tenguin més fàcil la incorporació al món laboral? Facem
un repàs a la situació.

Des d'Unió Mallorquina, han presentat alguna iniciativa per
facilitar la incorporació del món laboral a les dones? No. Ni tan
sols avui la presidenta serà aquí per votar aquesta llei, és de
viatge.

Des del PSM, l'altre partit, què han fet les dones diputades?
En aquesta tribuna han pujat a parlar de cultura, de temes de
Manacor, però no han plantejat cap iniciativa en benefici del
món de les dones, cap ni una.

I des d'Esquerra Unida, i des d'Els Verds, les conselleres,
què han fet aquí, en aquest parlament? La consellera de Medi
Ambient ens parla d'aigua, del ferreret, dels pins, però
iniciatives per a nosaltres, cap ni una. I des d'Esquerra Unida?,
la consellera? Simplement, ha dit que l'Institut Balear de la Dona
té un pressupost miserable, tan sols de 300 milions de pessetes,
un pressupost miserable que qualsevol conselleria del seu
govern té més doblers per a publicitat. 

Això és el que han fet, ...

(Aldarull a la sala)

Això és el que han fet les dones d'aquest parlament,
diputades i conselleres, en benefici de les dones.

I el PSOE?, i les dones del PSOE? No han aportat res,
senyores i senyors, tan sols s'han dedicat a votar que no a
totes aquelles iniciatives que hem plantejat des del Partit
Popular en aquesta tribuna o que hem plantejat en comissió en
benefici de les dones. I els ho explicaré. Quan nosaltres hem
presentat deduccions a l'impost de la renda per a naixement de
nous fills, el PSOE ha votat que no; quan hem presentat



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 18 de juny del 2002 4255

 

deduccions de l'impost de la renda per a les mestresses de casa,
què han votat les dones del PSOE?, han votat que no; quan
hem presentat ajudes per a parts múltiples, vostès què han fet?,
han votat que no. I això anava en benefici de les dones. Quan
hem plantejat la construcció de noves residències de tercera
edat, vostès s'han negat a donar suport a aquestes iniciatives;
quan plantejàvem ajudes per a les dones fadrines, què han
votat les dones del PSOE, què han votat?, han votat que no,
vostès; quant nosaltres, des d'aquí, al debat de pressupost,
presentam que l'ensenyament sigui gratuït de zero a tres anys,
les dones, les diputades del PSOE han votat que no a aquestes
iniciatives. I això és, senyores i senyors diputats, mesures que
ajuden a llevar barreres, que ajuden a llevar entrebancs perquè
les dones tenguem més fàcil la incorporació a la nostra societat,
al nostre món laboral. I vostès, les dones del PSOE, s'han negat
a aquestes iniciatives plantejades des del Partit Popular.

I per què? Per què aquest pacte de progrés presenta
aquesta iniciativa? Senzillament, senyores i senyors diputats,
el pacte té mala consciència. El pacte s'ha de rentar la cara
d'alguna manera. Han de tapar, d'alguna manera, la seva
incompetència i l'han de maquillar d'alguna manera. Solució:
una llei de quotes a les llistes electorals, però en aquest cas
quotes de dones, quotes de dones a les llistes electorals.

Creim nosaltres, des del Partit Popular, que no és una llei per
a les dones, serà una llei per a deu dones que seran diputades
a la propera legislatura, però és una llei que dóna l'esquena a
les dones de la societat balear, a les dones de la nostra
comunitat, els dóna l'esquena. És una llei que ens utilitza, a les
dones, per poder fer, això sí, moltes, moltes campanyes de
publicitat; utilització de les dones per tenir un suposar rèdit
electoral. Impresentable, Sr. Antich. Això és impresentable, Sr.
Antich.

A Europa hi ha dues tendències, els partits bàsicament
d'esquerres, que defensen quotes, tants per cent de
representativitat dins unes llistes; mentre que hi ha altres
partits, de centre, més moderats i partits de dretes que defensen
polítiques actives per facilitar la incorporació de les dones al
món laboral, polític, cultural, esportiu, intentant llevar
obstacles, mesures que permetin conciliar la vida familiar i
laboral, però sense tants per cent de representació.

Perquè això de les quotes, d'on surt això dels quotes un
home-una dona, una dona-un home? L'excusa és o diuen que
és que les llistes han de representar el que és la societat, la
representativitat de la nostra societat, i com que més o menys
hi ha igual nombre d'homes que de dones a la societat, a les
llistes també hi ha d'haver un 50% d'homes i un 50% de dones.
Però bé, duts aquests principis fins a les darreres
conseqüències, el normal seria que a les llistes hi hagi unes
quotes de joves, unes quotes de persones majors, un tant per
cent d'universitaris, una representació dels aturats, que també
en tenim a la nostra comunitat, una representació dels
minusvàlids, de persones riques, de persones pobres, és igual,
o un tant per cent d'immigrants, perquè tots aquests formen
part de la nostra societat. Vostès, senzillament, han fet una
divisió molt simple, entre homes i dones, i nosaltres consideram

que aquesta és una divisió arcaica, simplista i del passat, no del
futur, Sr. Antich.

Per això, les dones, les dones del Partit Popular no volem
estar a unes llistes per cobrir una quota, perquè això a nosaltres
ens sembla humiliant, és un atac a la nostra dignitat. Aquí, al
Partit Popular, som moltes dones diputades i totes estam
convençudes que si som aquí, en aquest parlament, és perquè
un dia els nostres partits varen considerar que nosaltres érem
les millors per ser aquí en aquest parlament, en representació
del Partit Popular. I les pròximes?, què podrà pensar alguna
dona que sigui en aquest parlament?, que l'han posada, no
perquè ella és bona, perquè és una bona professional, perquè
té coratge, perquè té ànim, perquè té força, podrà pensar que és
aquí només per cobrir una quota? Això, Sr. Antich, és indignant
i insulta la intelAligència de les dones.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Des de la imposició, Sr. Antich, no s'arreglen les coses. Un
comportament forçat mai no generarà els beneficis que
s'aconseguirien des de la llibertat. La Constitució Espanyola
ens diu que els partits polítics exerciran la seva activitat
lliurement respectant la Constitució. I vostès, amb aquesta llei,
aprovant-la avui aquí, obligaran, forçaran a tots els partits
polítics, imposaran. En aquest cas, vostès est an retallant les
llibertats dels partits polítics. És això el seu progrés, Sr. Antich?
Si tots vostès estan convençuts que aquesta mesura és bona,
apliquin-la dins casa seva a la propera legislatura, tenen
capacitat per fer-ho, són totalment lliures per fer, a les pròximes
eleccions, dins els seus partits, això que vostès diuen aquí,
però no obliguin els altres, no imposin als altres partits el que
han de fer, perquè això és retallar les llibertats, i això no està bé,
Sr. Antich.

També la Constitució ens diu que no hi haurà discriminació
per raó del sexe, i vostès ho posen com un element decisiu a
l'hora de fer unes llistes electorals, substitueixen els principis
d'identitat, de capacitat, de professionalitat, de preparació per
ocupar un càrrec públic, en funció de tenir un sexe o un altre.
Miri, la intelAligència de les persones mai no s'ha de mesurar pel
sexe que un té, mai, Sr. Antich.

També la Constitució ens diu que correspon als poders
públics promoure les condicions per tal que la llibertat, la
llibertat i la llibertat de l'individu siguin reals i efectives. I aquí
vostès mesclen una sèrie de coses. Confonen la llibertat de
l'individu amb una igualtat numèrica entre homes i dones, i això
és un error. I, a la vegada, prioritzen aquesta igualtat numèrica
entre homes i dones, per damunt de la llibertat individual,
prioritzen igualtat numèrica per davant de la llibertat individual
de cadascun decidir allò que consideri més oportú. 

Per tant, senyores i senyors diputats, hi ha dubtes de la
legalitat d'aquesta llei, fins i tot, determinats juristes d'aquest
parlament avui surt a un mitjà de comunicació, que tenen
dubtes de la seva legalitat, i nosaltres ens demanam, per què
aquesta llei no té un informe del Consell Consultiu, Sr. Antich?
Per què? Tenen por?
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(Aldarull a la sala)

Tenen por a tenir un informe del Consell Consultiu? Quin
temor hi ha en això? Tenen por que sigui ilAlegal i a posta no li
ho demanen? Per què no? No és vinculant, vostès ho han dit -
no seria vinculant-, precisament, tenguin-lo, almenys. No
demanam un informe a una situació d'algú estrany de per
Madrid que sempre diuen vostès que els de Madrid volen anar
en contra d'aquí, demanam un informa a una institució d'aquí,
a una institució pròpia del nostre autogovern com és el Consell
Consultiu, nomenada per gent d'aquí, d'aquest plenari, i vostès
tenen por a demanar-los un informe. Vàrem dur nosaltres una
iniciativa, una proposició no de llei a la Comissió d'Assumptes
Institucionals, que simplement demanava això, que abans
d'aprovar la llei hi hagués garanties jurídiques que el que volem
fer està bé, i vostès votaren que no, i fins i tot hi ha qualque
diputat que seu aquí que va dir "avui, per primera vegada, vot
en contra de la meva consciència, perquè trob que el pacte, trob
que nosaltres hauríem de demanar un informe jurídic".

Pretén el pacte fer aquesta llei inconstitucional? Sr. Antich,
parlam de modificar la Llei electoral de la nostra comunitat
autònoma, hi hauria d'haver almenys l'interès de tenir garanties
jurídiques de saber que el que feim està bé, almenys, si no és
així, és un irresponsable, Sr. Antich, si no és així, és un
irresponsable. I a més, juga amb les dones, amb la qual cosa és
més indignant, Sr. Antich.

Què pensa? Quina és la vertadera voluntat del Sr. Antich?
Ajudar les dones a superar les barreres i els entrebancs que
tenim per participar en la vida política, social i cultural, o més
aviat l'únic que pretén és un cop d'efecte, un símbol, aparentar
que fa alguna cosa perquè a nivell electoral li pot suposar uns
bons resultats, i això li pot suposar un grapat de vots? He de
pensar el segon, perquè quins són els fets, Sr. Antich? Vostè
és un president de govern, és el president d'aquest govern del
pacte de progrés, vostè és un home, i té tretze consellers, que
els nomena, vostè, lliurement; d'aquests tretze consellers,
només té tres dones, tres dones, només, Sr. Antich. La seva
paritat és que de cada tretze n'hi hagi tres, la seva paritat és
23% dones, 77% homes.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

I això, Sr. Antich, ho pot canviar demà mateix, només és
voluntat i creure en aquesta llei. Si no ho fa, Sr. Antich, si no ho
fa, aquesta llei és simplement una hipocresia, és una hipocresia,
el pacte de progrés és un hipòcrita amb aquesta llei. Hipocresia,
Sr. Antich. Vostè, a part dels seus consellers, té alts càrrecs al
Govern, quina és la proporció de dones i d'homes, directors
generals, secretaris generals tècnics, vol que li digui? De
setanta-quatre alts càrrecs, només hi ha catorze dones, catorze
dones, i això és a les seves mans canviar-ho, i això no ho fa, no
creu el que diu, no hi creu, Sr. Antich. És una hipocresia, això.

El Sr. Antich només creu en les campanyes de maquillatge,
campanyes de maquillatge per tapar la seva mala gestió,
campanyes de publicitat per tapar la seva incompetència al
front del Govern balear, ...

(Aldarull a la sala)

... i en aquest cas, l'excusa que té som nosaltres, l'excusa
que té vostè som nosaltres, les dones, i això a nosaltres ens
ofèn, Sr. Antich, ens indigna a les dones i als homes del Partit
Popular, ens indigna que ens utilitzin d'aquesta manera.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vagi acabant, per favor.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, president, vaig acabant.

I avui aprovarem aquesta llei, i avui hi ha expectació, perquè
diuen que aquesta llei ho solucionarà tot, idò no, idò no, Sr.
Antich, aquesta llei només afectarà deu dones més a la propera
legislatura, i a la dona que és a casa seva, a la dona que té una
feina, que sigui mestra, que sigui professional liberal, faci feina
al món dels serveis, faci feina al món de l'advocacia o allà on
sigui, a una fàbrica o a la dona que és funcionària, aquesta llei
no l'afecta per a res, és una llei que està d'esquena a les dones
de la societat balear, és una llei que només mira cap a la guixa
dels polítics, Sr. Antich, perquè la resta de la societat que no té
res a veure amb els polítics, no en sortirà ni beneficiada ni
perjudicada amb aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i algun aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom per la seva intervenció. Grups
que vulguin intervenir en contra? Sr. Ferrer, en nom del Grup
Mixt, Coordinadora d'Agrupacions Progressistes de
Formentera.

(Remor de veus)

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí, Sr. Font, si vol sortir vostè, després tendrà el torn per
poder sortir, si no, deixi'm parlar perquè no avançarà gaire i farà
com sempre.

Sr. President, amb el seu permís, puc continuar?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, faci la seva intervenció, per favor.
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EL SR. FERRER I COSTA:

Des de la COP, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats, volem manifestar-nos en contra, anava a dir d'unes
esmenes que no he sentit i que no he sentit defensar, per tant
les defensaré, diguem, del que hem llegit al que vostès havien
presentat.

Vostès tornen a reafirmar-se una mica en la pobresa
d'arguments que van fer fa ja algunes setmanes, que realment
el que estan és molt enfadats, i no les dones del Partit Popular.
Qui està molt enfadat són els homes del Partit Popular, perquè
són els únics que piquen de mans, que fan aquesta rialla de
compromís, perquè realment estan molt espantats, perquè n'hi
ha molts que veuen ben compromesa la seva presència en
aquest parlament la propera legislatura.

(Remor a la sala)

Llavors, jo els demanaria que tenguin una mica de respecte,
que aguantin el que nosaltres els aguantam a vostès, perquè
tampoc moltes vegades no ens agrada el que diuen, li dic de
cor, no ens agrada el que diuen, i els aguantam amb respecte.
Aleshores, vostès aguantin el que els cau de dalt, i això que les
dones del Partit Popular estan tan enfadades, a mi m'agradaria
veure-ho, perquè estic segur que n'hi ha moltes que veuran per
p rimera vegada com tenen l'oportunitat de venir aquí, a aquest
parlament, i defensar amb la resta de companyes, siguin d'un
altre partit o no, polítiques que afavoreixin les dones.

Li torn a dir els arguments que vaig esgrimir quan vostès
presentaren l'esmena a la totalitat, i és que des de la COP
pensam que més dones en aquest parlament l'únic que faran
serà actuacions en positiu per a la resta de dones. Actuacions
que els homes, en aquest cas, els diputats homes, és veritat, en
certa manera, que podem esgrimir un fracàs, perquè no hem
aconseguit aquesta igualtat dins aquesta cambra i amb les lleis
que fa aquesta cambra cap a la resta de la societat, que sí que
és igual. Per tant, m'hagués agradat escoltar els seus
arguments, no he estat capaç de diferenciar-los d'aquesta
diatriba contra el president Antich, que l'únic que se li pot dir
és la valentia d'haver dur endavant aquesta llei, és l'únic que se
li pot dir, ...

(Remor a la sala)

Posin-se tranquils , facin el favor, ja li ho he dit, jo els escolt
amb respecte, vostès facin el mateix, si no els sap greu.

Si vostès tenen dubtes de la constitucionalitat, que no de
la ilAlegalitat, perquè tot el que fa aquest parlament és legal, per
necessitat, perquè no podem fer res més, facin una cosa, siguin
tan valents com són sempre, agafin el Sr. President del Consell
de Ministres, el Sr. President de l'Estat, i que posi un recurs
d'inconstitucionalitat, això ho han fet altres vegades. Vostès, en
realitat, i no tenc cap dubte que també ho faran, en realitat l'únic
que fan és posar traves a l'autonomia política d'aquest
parlament, és l'únic que saben fer, perquè venir aquí a defensar
arguments de per què una llei els agrada o no els agrada, no en

saben. Han vengut a parlar d'altres coses i a intentar fer una
mica de show, però no han fet res més.

Aleshores, haguessin fet el que els tocava, que era defensar
unes esmenes, que per això em pensava jo que el president els
havia donat un torn de paraula, i nosaltres ens haguéssim
pogut posicionar en favor o en contra d'aquestes esmenes.
Així, l'únic que fan és demostrar el que tots sabíem, que estan
molt enfadats, molt enfadats, però no les dones del Partit
Popular, sinó els homes del Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer, en representació del Grup Mixt,
Coordinadora d'Agrupacions Progressistes de Formentera. El
Sr. Portella, en nom del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, té
la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats. No els donaré canya, Sr. Jaén Palacios, que
ja sua més que Camacho, i no esper jo que hagin de suar més
per l'esvalot que puguin dur quan acabi aquest punt de l'ordre
del dia.

Fa tres setmanes van presentar vostès una esmena a
aquesta llei, de devolució, una esmena a la totalitat, que la va
defensar la Sra. Cabrer, i ja es va produir fa tres setmanes un
debat, jo crec que en profunditat sobre aquest tema, i avui era
el debat de les esmenes parcials presentades, que no ha estat
tal debat a unes esmenes parcials, sinó la reproducció del debat
que vam tenir o de la introducció del debat que van tenir fa
vint-i-un dies. No era la meva intenció reproduir el debat que hi
va haver perquè crec que ja es va dir el que s'havia de dir en
aquell moment, però sí fer algunes reflexions, ja que s'ha donat
l'oportunitat en la intervenció de defensa de les esmenes, per
incorporar alguns elements a aquesta qüestió.

El fet que es dugui a aprovació per part del Govern un
projecte de llei, i que el Parlament balear aprovi avui el projecte
de llei de paritat, de reforma de la Llei electoral per introduir la
paritat alternada a la candidatures, no és una cosa nova ni
sorprenent, sinó que és el resultat de molts d'anys de
preocupació i de molts d'anys de feina, i també de moltes
recomanacions, directrius, d'instàncies del Parlament Europeu,
de la Comissió Europea i d'organismes que creuen que les
institucions també han de recollir en la seva composició la
política d'igualtat d'homes i dones en el lloc de representació
política. Crec que aquesta és la història.

Aquí, al Parlament balear es va fer una ponència per
estudiar, precisament, la reforma de la Llei electoral a les Illes
Balears, per introduir elements de paritat, i aquella ponència
parlamentària, fa uns mesos, va acordar, com a conclusió final,
amb el vot en contra del Partit Popular, és cert, que va tenir el



4258 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 18 de juny del 2002 

 

vot en contra del Partit Popular, va acordar instar al Govern a
presentar davant el Parlament una llei de paritat. És cert que
aquella recomanació de la ponència parlamentària feia referència
a la paritat per trams, o sigui que a cada tram de quatre o sis hi
hagués paritat d'homes i dones en aquest tram. I és cert també
que aquesta llei, aquesta conclusió de la ponència
parlamentària feia una referència explícita a la llei francesa, com
a llei model, que també ha estat una llei per trams i una llei
sancionadora d'incompliments, cada llei ha estat diferent quant
a la forma en què es vol dur a terme aquesta paritat.

Jo he de dir que, com a diputat, també estava més d'acord
amb la llei per trams, personalment, estava més d'acord amb la
llei per trams, ho dic i ho he dit, també he de dir que Esquerra de
Menorca, que és el partit pel qual som diputat, també està més
d'acord amb la llei per trams, però també he de dir que Esquerra
de Menorca forma part d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i
Esquerra Unida de les Illes Balears forma part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, i que a l'àmbit
d'Esquerra Unida de les Illes Balears i a l'àmbit del grup
parlamentari, es va apostar per la llei que ha presentat el
Govern, es va apostar per aquest projecte de llei de paritat
alternada, amb nombres alternats. I jo, com a portaveu d'un
grup parlamentari i membre d'un partit més gran que Esquerra
de Menorca, defens, amb tota la força, la proposta i el projecte
que va aprovar el Govern de les Illes Balears. Ho faig així i crec
que és correcte i és honest que cadascú digui el que pensa i dir
quin lloc i quina representació tenim aquí.

Per què dic açò? Ho dic perquè dins la reflexió que fèiem
nosaltres a Esquerra de Menorca i que faig jo, crec que és molt
important el tema de la igualtat d'homes i dones en la
representació institucional, és molt important i s'ha de tenir molt
en compte, però també s'han de tenir en compte a l'hora de fer
una candidatura qüestions de territorialitat, candidatures
insulars, també tenir en compte qüestions de territorialitat, de
municipis, d'espais, qüestions de sensibilitat política, que hi ha
dins una mateixa força política, i que les sensibilitats polítiques
han de ser representades, qüestions d'especialitat amb la feina
que es fa després al Parlament, que també s'ha de tenir en
compte. I açò, molt més complicat, és una complicació,
lògicament, és molt més complicat, quan al Parlament de les
Illes Balears es pot renunciar als càrrecs, es pot renunciar,
s'hauran de fer enginys a les candidatures per tenir en compte
aquest tema de la renúncia als càrrecs, per només ser conseller
o només ser diputat, i aquesta és una cosa que s'ha de tenir en
compte, l'hem de tenir en compte tots, i també és molt més
complicat quan siguin candidatures que surten que coalicions.

Sí que és una llei arriscada, en aquest sentit, però hem de
tenir en compte altres elements que també s'han de tenir
presents. A part d'açò, crec que és una llei que fa una passa
endavant, molt endavant, que supera les recomanacions quant
a assegurar la presència política d'home si dones al Parlament.

Jo no entenc el discurs que fa el Partit Popular, no l'entenc,
no l'entenc perquè aquest procés, que a Balears té un matís,
una concreció ics, és un procés obert a tots les països
europeus, a molts de països europeus, a França -era el model
nostre-, a Bèlgica s'ha aprovat fa poc, i la dreta europea no s'ha

manifestat en contra d'aquest procés, s'ha manifestat a favor
d'aquest procés, ha tingut una posició diferent a aquest procés,
molt diferent. Per això a mi m'ha estranyat, em sorprèn el discurs
cavernícola que fa el PP al Parlament balear. Ho és, ho és si el
comparam amb el discurs que fa la dreta europea, ho és, per
exemple, amb l'exemple de Le Pen, que seria qui a França ha
complert més en la llei paritària, que ha posat a les llistes
electorals igual nombre d'homes i dones, que podem estar
totalment en contra i despotricar de les idees de Le Pen, de les
idees i de la realitat de Le Pen a nivell polític, social, econòmic,
el que sigui, però en aquest sentit, un partit d'ultradreta sembla
que té un discurs o una posició molt més oberta i molt més clara
en aquest tema que no el PP espanyol o el PP balear en aquest
sentit. Jo no vull dir que el PP balear sigui més cavernícola que
Le Pen, per favor, no creguin que és això el que vull dir, però en
aquest aspecte, sí que sembla que ho és.

La intervenció que ha fet la Sra. Maria Salom, en tost de
parlar del contingut de la llei o entrar en profunditat amb el que
podria representar aquesta llei, ha vingut a fer l'explicació de la
llei comparada amb les polítiques socials del Govern, amb la
realitat de les polítiques socials del Govern, i ha fet la lloança de
les coses aconseguides del Govern d'Aznar, en la política de
dones. Jo no entraré a fons en aquest discurs, no hi entraré,
també, perquè tenc poques dades o tenc dades parcials.

Ha fet referència a l'Institut de la Dona, que crec que té 300
milions enguany. Perdoni, Sra. Maria Salom, als pressupostos
del 99, nosaltres érem oposició, les polítiques d’igualtat del PP
tenien 30 milions a la partida. 30, 30... 30, 30 milions.

(Remor de veus)

Polítiques... Perdoni. Bé, està publicat, el pressupost del 99
està publicat i el podem consultar, i a la partida polítiques
d’igualtat de la dona, 30 milions. Bé, açò és el que tenia el PP.
Per tant, si anam a números anirem a números.

Vostè diu que no fa res el Govern. Miri, jo només conec
dades d’una conselleria més en concret que és la de Treball. 400
milions -permeti’m que parli en pessetes perquè encara les
pessetes donen un sentit volumètric a les quantitats, i amb els
euros el sentit volumètric es perd, i empraré les pessetes per
donar sentit només de volum, no per incomplir la legalitat,
perquè ara no podríem parlar de pessetes- 400 milions de
pessetes anuals en formació ocupacional per a dones,
exclusivament, 400 milions anuals. 200 milions anuals del 2002
al 2004 per a l’iniciativa Equal, que posarà en marxa 40
programes pilot d’inserció laboral de les dones. 50 milions el
2002 per a estudis i edició de materials relacionats amb la
inserció laboral de les dones. 50 milions més en línies de
subvenció directes per al foment d’inserció laboral de les dones
i promoció professional de les dones. 700 milions el 2002,
només de la Conselleria de Treball, 700 milions directament
dirigits a polítiques de formació i ocupació per a les dones. 700
milions. Compari-ho vostè amb els 30 milions que tenia la Sra.
Rosa Estaràs en el seu moment feliç de consellera de
Presidència.
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A part d’açò, suport especial per a la inserció laboral de les
dones en totes les ordres de la conselleria de foment
d’ocupació general de la Conselleria de Treball. Significarà
2.000 milions de pessetes després de rebre les transferències de
l’INEM, de 2.000 milions ja parlam després de rebre les
transferències. Un annex específic per a aquesta qüestió en el
pacte de l’ocupació, i una mesa, una comissió de seguiment
especial per a totes les qüestions relacionades amb l’ocupació,
el treball, la formació, les circumstàncies socials de les dones en
matèria de treball, açò només per fer-li esment d’una conselleria,
d’una de les conselleria del Govern en polítiques socials o de
cara a les dones.

Vostè ha explicat los logros del Govern del PP. Jo no entraré
en el debat. Jo crec que la diferència de filosofia és clara: la
política del PP és donar ajudes a les dones perquè continuïn
amb el seu paper de dona de casa. Jo crec que aquesta és la...

(Remor de veus)

Sí, jo crec que açò és la diferència, i va quedar perfectament
expressat, perfectament dibuixat, dissenyat, clar a la darrera
intervenció de la Sra. Botella en el Congrés de la Família a
Madrid, va quedar perfectament clar quin és el paper o quina la
imatge de la dona dins la societat que té el Partit Popular. 

Jo crec que assegurar la presència igualitària d’homes i
dones a les institucions és un repte, dificultat de risc, la llei del
Govern passa més endavant del que aquesta ponència
parlamentària havia dit, i crearà risc i dificultats, d’açò n’estic
segur, però és un repte per als partits que duim endavant
aquesta llei, i vostè ha dit a la seva intervenció, Sra. Maria
Salom, que és un símbol, només, que aquesta llei no serveix per
a res, és un símbol. I per què es mou la humanitat, si no és per
símbols?, i per què es mou la humanitat? Què són els símbols?
Banderes, himnes, proclames, discursos, doctrines... Símbols,
símbols, la representació cultural de la realitat són símbols.
Llavors és un símbol, i és un símbol que hi hagi ben igual
homes i dones a les institucions.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el debat d’avui, el darrer d’aquesta modificació de la
Llei electoral, en poc es diferenciarà del debat a l’esmena a la
totalitat, ja que la majoria d’esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular han estat totes elles, la majoria no, totes
elles, han estat de supressió. 

Jo aquí vull recordar que les darreres modificacions que ha
patit la Llei electoral sempre han estat polèmiques, i la darrera,
la que va fer el Partit Popular, pensada per excloure els partits
minoritaris pujant el mínim de percentatge de vots necessaris
per obtenir escó del 3% al 5% de vots vàlids. 

Aquesta modificació que avui ve a aquest plenari no està
pensada per excloure ningú sinó tot el contrari, per facilitar la
participació d’un colAlectiu poc representat com són les dones
en aquest parlament, una modificació per assegurar que en el
Parlament de les Illes Balears hi hagi una representació
equit ativa entre els homes i les dones. Abans de tot vull
recordar, i em pens que ja ho vaig dir en el debat de l’esmena a
la totalitat, que aquesta llei es fa després d’un seguit
d’iniciatives, de molts fòrums sobre la discriminació de la dona
que hi ha hagut en els darrers 15 anys on es recomanen
mesures per fomentar la participació femenina en els llocs de
presa de decisió, tant a organitzacions, com a empreses, com a
institucions públiques; la més coneguda, la que es va celebrar
l’any 95 a Beijing, i moltes altres reclamacions i recomanacions
que s’han fet des del Parlament Europeu o des del Consell
d’Europa l’any 91, la conferència sobre la dona a llocs
d’influència l’any 92. El desembre del 84 i del 86 -mirin si ja ve
d’enrere la qüestió- el Consell de la Unió Europea va aprovar
dues recomanacions per tal que els estats membres prenguin
mesures per incorporar la dona als llocs de responsabilitat
pública, i per altra banda hem de dir que la Unió Europea ha
constatat que l’augment del nombre de dones parlamentàries en
els països on s’ha produït una major conscienciació pel que fa
a la participació igualitària, on hi ha hagut canvis legislatius i
d’acció positiva, han fet augmentar el nombre de dones que
participen a la política, tant en el Parlament com a nivell local.

En aquest cas, en el que debatem avui, algú ha dit, la
portaveu del Partit Popular, que es tracta de posar “floreros”,
i que és un insult per a les dones, i que és un fet per a 30
privilegiades. Des del PSM pensam que seria un insult no fer
res per incorporar la dona a tots els àmbits de la societat: en els
càrrecs directius d’empreses, d’institucions, dels cossos de
seguretat, a la judicatura..., i no fer res perquè sigui una realitat
la presència femenina en aquests llocs de responsabilitat i
veure com s’exclouen les dones a l’hora d’accedir a sectors i
ocupacions on es prenen decisions importants i que afecten
tota la societat, creim que l’insult és aquest.

És evident que no hi haurà més de 30 diputades, i que fins
i tot pot semblar un privilegi, però del que parlam aquí és de la
modificació de la Llei electoral, és a dir, una llei que diu com es
trien 59 persones entre 700.000 electors, i l’únic que fa és
assegurar que d’aquestes 59 n’hi haurà 29 o 30 que seran
dones. Per tant jo pens que l’insult és parlar de “floreros”, ja
que les dones que surtin elegides hauran de justificar si són
“floreros” o no, i si dels 59 diputats 59 fossin homes, ningú no
s’atreviria a parlar de “floreros”. Només s’introdueix aquesta
parauleta en el moment en què es parla de fomentar la
participació de les dones en els llocs de responsabilitat política.

Es parla també del que podríem fer i no hem fet per la
participació de les dones. Jo crec que fins i tot podríem estar
d’acord en algunes de les qüestions que han presentat o que
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continuaran presentant, però no creim que sigui just utilitzar el
que creu que no s’ha fet i s’hauria de fer per anar en contra
d’una iniciativa positiva com aquesta per fomentar la presència
de dones en aquest parlament, perquè jo crec que la qüestió de
la presència de les dones en els llocs de responsabilitat, ja
siguin empreses, ja siguin governs o ja sigui aquest parlament,
no es tracta d’una qüestió d’ajuts socials. És que fins i tot ho
trob exagerat, que parlin d’ajuts socials quan es tracta de llocs
de responsabilitat on se suposa que el sou farà inviable que
aquests ajuts socials els siguin aplicables; tant si són ajuts per
fills, com en qüestió de llibres, descomptes d’IRPF, és evident
que estam parlant d’un nivell de sous on aquests descomptes
on són aplicables, i que del que es tracta és de fomentar la
participació de les dones en llocs de responsabilitat i, en aquest
cas concret, en el Parlament de les Illes Balears.

És una mesura que evidentment no soluciona el problema
de les dones, però és evident que el Parlament, a partir de la
sisena legislatura, serà més conscient d’aquest problema que
tenen les dones, tant d’accés al món laboral, amb les
possibilitats de compaginar la feina amb la família, tot i que
entenem que la família no és només una responsabilitat de les
dones, com s’hagi pogut deduir de la intervenció de la Sra.
Salom, creim que és una responsabilitat tant del pare com de la
mare i no només de la mare, i per tant els beneficis socials que
es vulguin aplicar s’han de poder aplicar a ambdós cònjuges i
no només en el cas de la dona. 

Jo comprenc que el Partit Popular vulgui llevar importància
a aquesta llei, una llei que tindrà un efecte multiplicador a les
candidatures locals, que tindrà un efecte, també, a l’hora de
formar govern i a l’hora de nomenar alts càrrecs a partir de la
sisena legislatura, i no els càpiga cap dubte que aquesta llei és
passar de les paraules als fets. Quan es tracta de
recomanacions tots els partits polítics i tots els govern hi estam
d’acord; quan hi ha la competència i hi ha les dificultats és
l’hora de traduir aquestes recomanacions en fets, i aquesta llei
és una llei que passa de les recomanacions als fets, i els fets
seran que a la propera legislatura dins aquest parlament la
meitat dels diputats seran dones.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies... 

(Alguns aplaudiments)

...Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista, té
la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, en primer lloc vull dir que com a dona, com a
socialista i com a feminista, és per a mi un orgull pujar avui a la
tribuna a defensar la Llei de paritat de les Illes Balears, una llei
que sense cap dubte ni un, Sra. Salom, esdevendrà un símbol

a la nostra comunitat autònoma, un símbol com ho va ser fa 70
anys la consecució per la Segona República del dret a vot de la
dona. Avui és un dia històric per a les Illes Balears, comparable
a aquella època, quan es va aconseguir el dret a vot de la dona.
En aquell moment debatíem si les dones podíem ser electores;
avui debatem si podem ser elegibles en igual proporció que ho
són els homes. 

A partir d’ara, i ja a les eleccions del 2003, el Parlament de
les Illes Balears representarà la societat de les Illes Balears, que
està composta en el 50% per homes i per dones. Aquesta llei de
paritat respon a principis molt bàsics, molt fonamentals no ja
només per a qualsevol socialista sinó també per a qualsevol
demòcrata, principis com la solidaritat, com la justícia i com la
igualtat. Aquesta llei -no s’equivoqui, Sra. Salom- no només
canvia que hi haurà més dones en el Parlament de les Illes
Balears, que així serà, sinó que també serà un revulsiu per als
partits polítics que tenen encomanada mitjançant la Constitució
la possibilitat i l’obligació de presentar les llistes electorals per
poder anar a les eleccions. Els partits polítics sofriran un
revulsiu gràcies a aquesta llei aprovada pel Parlament de les
Illes Balears. Estic segura, i no m’equivoc, que d’aquí a uns
anys tots els partits polítics, no només els d’esquerres, tendran
moltes més dones als seus càrrecs orgànics i moltes més dones
a les llistes electorals.

Però és que si només fos aconseguir més dones al
Parlament de les Illes Balears, m’agradaria saber quina por fa al
Partit Popular que hi hagi més dones en el Parlament de les Illes
Balears. Fa perdre l’escó a qualque company del Partit Popular?
Què li fa por de les dones? No ho entenem. 

Vull, abans de contestar l’exposició de la Sra. Salom, que no
ha defensat cap esmena parcial, donar la més sincera
enhorabona al Govern de les Illes Balears per a l’aprovació
d’aquesta llei de paritat. Som la primera comunitat autònoma a
l’Estat espanyol; ja ens ha seguit Castella-La Manxa i jo esper
que segueixin les nostres passes moltíssimes altres comunitats
autònomes. La llàstima i la desgràcia, com sempre, és que al
Govern espanyol tenim una majoria absoluta del Partit Popular,
amb el Sr. Aznar al seu front, que creu poc en la igualtat
d’oportunitats i que s’oposa a aquestes reformes electorals,
però això, n’estic convençuda, també canviarà aviat.

En el debat de l’esmena a la totalitat, en el meu discurs, ja
vaig explicar quina és la història de les dones, quins rols teníem
associats històricament homes i dones. Encara avui la pobresa
té cara de dona, la violència domèstica té cara de dona, la
discriminació laboral té cara de dona, i és veritat que s’ha
avançat molt però que queda molt de camí per fer. Avui donam
una passa fonamental, importantíssima, per a la particip ació de
la dona i l’home en igualtat de condicions a la vida política,
però el fet de la democràcia paritària, un concepte molt més
ampli que la paritat política, no és ni un caprici del president
Antich, ni del Govern de les Illes Balears, ni de cap dels partits
polítics que donam suport a aquest govern. És una
reivindicació de fa molts d’anys d’associacions feministes i una
recomanació internacional i europea d’obligat compliment per
a les administracions públiques. Ja el quart Pla d’igualtat
d’oportunitats de la Unió Europea de l’any 95 incidia clarament
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en què els estats membres havien de prendre aquest tipus de
mesures de discriminació positiva. La recomanació del Consell
Europeu del 2 de desembre del 96 diu clarament: “Es recomana
als estats membres adoptar una estratègia integrada de conjunt
destinada a promoure la participació equilibrada de les dones
i els homes en els processos de presa de decisió, i a
desenvolupar o crear a tal efecte les mesures adequades, tals
com mesures legislatives, mesures reglamentàries i mesures
d’incentivació”, entre moltes altres recomanacions, totes elles
incomplertes, una rere l’altra, pel govern del Sr. Aznar.

Després de la reforma del Tractat de la Unió Europea en
aplicació dels mandats derivats de la nova regulació de la
igualtat acordada la cimera d’Amsterdam, la Comissió Europea
va promoure la conferència europea de París celebrada l’abril
del 99 sota el lema “Dones i homes al poder”. En aquesta
conferència tots els ministres de la Unió Europea, inclòs
l’espanyol, varen signar i, una vegada constatat el dèficit de
participació de les dones a tots els nivells, es comprometeren,
pel que fa a la representació política, a: “Els governs, les
institucions i els partits polítics prendran les mesures
necessàries, fins i tot amb canvis dels sistemes electorals, per
promoure la participació equilibrada d’homes i dones”.
Aquestes són les recomanacions europees que el govern del
Sr. Aznar ha signat però no ha complert, i que el govern del Sr.
Antich, que no ha signat perquè, com sap, no tenim
participació a la Comunitat Europea, sí compleix. Aquesta és la
diferència de qui creu en la igualtat i qui no hi creu.

Sra. Salom, no ha d’intentar embullar la població. Nosaltres
no hem dit mai que aquesta llei solucionarà tota la problemàtica
de la dona, no ho hem dit mai. Aquesta llei és per garantir en
igualtat de condicions la participació política de dones i homes
en el Parlament de les Illes Balears. Això és el que hem dit
sempre. I aquesta llei, a què ve? Jo li ho explicaré perquè veig
que debat rere debat vostès no ho entenen.

Nosaltres constatam, i supòs que vostès també ho
constaten, que la presa de decisions, les mesures legislatives
afecten tot el gènere humà, afecten homes però també afecten
les dones, però el problema que tenim és que, les lleis, les fan
majoritàriament els homes, perquè a les assemblees legislatives
les dones estan infrarepresentades. Consideram que aquest
dèficit repercuteix negativament en el grau de legitimitat del que
ha estat decidir, i en el grau de democràcia del sistema dins el
qual es decideix, perquè la decisió ha estat presa al marge de la
meitat de la població. No té sentit argumentar que la noció de
democràcia paritària contradiu els principis liberals de la
representació política, perquè aquests no són ni sagrats ni
immutables. Per a nosaltres el valor superior avui és la igualtat
entre homes i dones, no el punt de partida com electors i
electores, sinó al punt d’arribada, com elegits i elegides. Marina
Subirats ho explicava molt bé: Hi ha un poder, que és desitjable
p er tothom, i aquest està mal repartit; en tant que els individus,
homes i dones, tenim igual dret i no se’ns pot discriminar pel
sexe, hem d’anar a repartir bé aquest poder. De quina manera?
D’una manera molt senzilla: volem establir un mecanisme de
quota perquè les dones també tenguin accés a aquest poder,
que sempre han desitjat els homes però que nosaltres també
desitjam.

Sempre, i vostè comet el mateix error, se suposa que
qualsevol home accedeix a la política per mèrits propis, i que
qualsevol dona hi accedeix per haver-se fixat una quota,
accedeix només pel fet de ser dona, i a més, diu vostè, han de
justificar que representaran les dones en el Parlament de les
Illes Balears. A mi em pareix realment sorprenent que aquesta
pregunta no se l’hagin fet durant segles d’història, on els
parlaments estaven únicament constituïts per homes, i ningú no
els demanava si eren allà per una quota o què representaven
allà, si representaven només els homes o si representaven
també les dones. Nosaltres creim que el seu discurs no té cap
validesa ni una.

Sra. Salom, avui no feim un debat jurídic d’una llei, avui feim
un debat polític. Vostès alAleguen una altra vegada que no
tenim informe del Consell Consultiu. Miri, nosaltres estam
convençuts que aquesta llei és totalment constitucional. Tenim
l’informe jurídic del Govern, hi ha informe jurídic del Consell
Consultiu de Castella-La Manxa, però és que és igual. 

(Aldarull a la sala)

No, no, escoltin, escoltin perquè potser ho entendran. Hi ha
informes jurídics a tot arreu a favor de les reformes electorals
per aconseguir una paritat. 

(Continua la remor de veus)

Però és que és igual, a vostès els és igual completament...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, guardin un poc de silenci.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

A vostès els és totalment... No s’esvalotin, no passa res.
Potser qualque dia ho entendran.

A vostès els és totalment igual si hi ha dictamen de Consell
Consultiu o no hi ha dictamen de Consell Consultiu, perquè les
lleis que sí tenien aquest dictamen el Sr. Aznar les ha duit al
Tribunal Constitucional per una consigna de partit, no per anar
en contra d’una llei que sí que és constitucional perquè el
Tribunal Constitucional, de moment, ens ha reconegut que
totes les lleis que aquí hem aprovat ho són. Ho és l’ecotaxa... 

(Més remor de veus)

De moment ens ha reconegut que sí. Ho és la Llei de
consells insulars, ho són les pensions, i vostès poden, fent el
que fan sempre, dur aquesta llei al Tribunal Constitucional. El
Tribunal decidirà. Nosaltres aprovam una llei política, clarament
política, que modifica canvis socials a la nostra comunitat
autònoma.

Però a mi el que m’agradaria saber, el que tenc una ganes
immenses de saber és quina posició política té el Partit Popular
sobre la Llei de paritat. M’agradaria que em diguessin si creu o
no creu el Partit Popular que les dones han de participar amb
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igualtat d’oportunitats a la vida política. Està d’acord o no està
d’acord el Partit Popular que les lleis que es fan en el Parlament
de les Illes Balears estiguin fetes entre homes i dones? 

(Remor de veus)

Idò no ho entenc. No ho entenc. Avui votarem precisament
això, que el Parlament estigui compost al 50% per homes i per
dones. Vostè no ha plantejat un debat polític, ha tornar
plantejar un debat de política social, una crítica molt poc sòlida
al president Antich i al Govern en general, i una defensa, com
no pot ser d’altra manera, del govern del Sr. Aznar. Jo li
explicaré el que fa el govern del Sr. Aznar: una reforma laboral
que va clarament en contra de les dones, que les abocarà a
sortir del mercat laboral i a tornar a ca seva, cosa que defensa
el Partit Popular en el fons. Els record que Espanya és l’estat
que té l’índex més alt de dones aturades. Unes deduccions
fiscals que només afecten les dones que poden pagar, cosa que
també defensen vostès. Unes reformes educatives que primen
clarament l’escola privada per damunt l’escola pública... 

(Aldarull a la sala)

...la qual cosa afecta clarament les dones que no poden
pagar una escola privada. Una reforma de la Llei de conciliació
de la vida laboral i familiar que va presentar el Grup
Parlamentari...

No, escoltin, perquè els va bé escoltar; tenen el cap bastant
quadrat però els va bé.

El Partit Socialista va presentar una reforma de la Llei de
conciliació de la vida laboral i familiar i vostès varen votar en
contra. Demanàvem el permís de paternitat de forma exclusiva
i compatible amb el de la mare, com diu una directiva europea
de l’any 96. 

Una dada perquè s’aclareixi, Sra. Salom. El Sr. Aznar té
menys del 18% d’alts càrrecs que són dones. En el govern del
Sr. Aznar hi ha menys dones que la legislatura anterior. En
canvi què ha fet el Govern de les Illes Balears? Li interessa
saber què ha fet el Govern de les Illes Balears? Miri, quant a
polítiques socials, que no només són de dones, perquè els fills
també són responsabilitat dels homes i convé que ho comencin
a entendre, s’han creat centres de dia, s’ha incrementat el
transport escolar, per primera vegada comença la gratuïtat de 0
a 3 anys, amb una gran hipocresia per part seva, que ens han
deixat unes transferències d’educació mal dotades i el Govern
en tres anys ha hagut de suplir el que vostès no varen ser
capaços de fer mai: projectar noves escoles, nous instituts,
nous centres a la universitat. 

(Aldarull a la sala)

En aquesta comunitat autònoma l’educació pública només
ha funcionat en temps de la República, en temps dels governs
socialistes i en temps del pacte de progrés... 

(Continua l’aldarull)

...i vull donar la més...

No, no, posin-se tranquils. I vull donar... 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor, calmin-se tots
perquè puguem escoltar l’orador...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No sé què els passa. No ho entenc. No sé què els passa. 

EL SR. PRESIDENT:

...i continuem la sessió endavant. L’oradora, en aquest cas.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Vull donar la més sincera enhorabona al conseller Damià
Pons per la feina que està fent en pro de l’educació pública a
les Illes Balears. 

(Més remor de veus i renou)

Quant a polítiques de dona estrictament dites: Creació de
l’Institut Balear de la Dona; vostès en el 99 30 milions de
pessetes, una ridiculesa; aquest pressupost ha anat
augmentant un 1.000% sobre el que ens vàrem trobar, i per
primera vegada es plantegen realment polítiques d’igualtat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Hi havia molt poca
cosa feta i hem de fer molt més, però el Govern de les Illes
Balears fa feina de ferm per defensar aquesta igualtat
d’oportunitats, i en el primer que s’ha posat és en la formació
de centres de dia per acollir dones víctimes de maltractament,
cosa de la qual vostès n’han parlat molt, però mai no varen fer
absolutament res. I supòs que a vostè no li interessa el treball
de l’Institut Balear de la Dona perquè ahir hagués pogut venir
a la presentació, hagués sabut exactament què havia fet
l’Institut Balear de la Dona, una presentació realment
formidable del treball fet, seriós i rigorós, que vostè,
evidentment, com quasi cap membre del Partit Popular, no hi va
assistir, i també aprofit per donar l’enhorabona a la consellera
de Benestar Social i a la directora de l’Institut de la Dona. 

(Remor de veus)

Sra. Salom, qualsevol dona, sigui de l’ideologia que sigui,
se sent insultada amb el seu discurs. Sí, ens sentim insultades
perquè a cap dona no crec que li agradi que l’anomenin
“florero”. Vostè, el Sr. Rodríguez i molts d’altres del Partit
Popular, han dit que en el pròxim parlament hi haurà dones
“florero”. Doncs nosaltres no ho creim, nosaltres creim en les
dones igual que creim en els homes, i creim, estic convençuda
que el meu partit polític ho farà, que les llistes electorals estaran
conformades per homes i dones que sàpiguen, homes i dones
que venguin a aquest parlament a legislar per la igualtat de la
societat de les Illes Balears. El seu partit no sé què farà, el
nostre farà això. 
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, vagi acabant, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, acab, Sr. President. Jo crec que a vostès allò que els sap
greu de veres és que en aquest govern ja no se’l coneix per
túnels de Sóller, per casos Calvià, ni per aquestes històries. Ara
se’l coneix per ser un govern innovador, amb lleis com l’ecotaxa
o aquesta llei de la paritat, que és una novetat a tota la
Comunitat Europea. Jo crec que això és el que els sap més greu
de tot. Vostès parlen de protegir territori, parlen de
desestacionalitzar turisme, parlen del fet que estan a favor de la
paritat, però sempre després vénen aquí i voten en contra. Les
coses es demostren amb les seves votacions; les paraules se’n
van però els fets queden; el seu fet avui segur que anirà també
en contra de les dones. Però no passin pena, senyors del Partit
Popular i senyores del Partit Popular, perquè malgrat vostès les
Illes Balears continuaran progressant.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista. Sra. Salom, en torn de rèplica té la
paraula per cinc minuts.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Abans de començar la meva intervenció, si m’ho permet el
president, m’agradaria presentar una esmena in voce a aquest
projecte de llei i és suprimir el Consell Consultiu, com que tenim
el de Castella-La Manxa podem llevar el d’aquí.

(Alguns aplaudiments, aldarull a la sala i remor de veus)

Eh? Visca, visca la nostra autonomia, Sra. Armengol, visca
l’autonomia de les Illes Balears!

(Continua la remor de veus)

L’informe del Consell Consultiu de Balears no els interessa
el més mínim, una institució del nostre autogovern d’aquí, per
saber què és el que està bé i què el que no, s’ho passen per
montera i se’n van a Castella-La Manxa a encalçar un informe
allà... (rialles), serà possible Sr. Antich?

(Més remor de veus)

A què ens hem de veure en aquesta comunitat!

Sra. Armengol, nosaltres no tenim cap por ni una que en
aquest Parlament hi hagi moltes més dones, cap por ni una, cap
ni una, Sr. Antich. Ni podrà haver un 60% la pròxima
legislatura?

(Remor de veus)

Aquesta llei ho impedeix, la pròxima legislatura en aquest
Parlament no hi podrà haver més dones que homes, perquè
aquesta llei ho prohibeix. És curiós això, Sr. Antich, resulta que
aquesta llei és discriminatòria cap a les dones, sí senyor, sí
senyor!

(Alguns aplaudiments, aldarull i remor de veus a la Sala)

Com a màxim aquí, en aquest Parlament, com a màxim
nosaltres podrem ser igual número que vostès els homes. I
nosaltres, des del Partit Popular ens demanam: per què no
podem ser més, per què ens han de limitar, ens han de tallar la
nostra llibertat a les dones si tenim vàlua, si som vàlides per
estar en aquest Parlament i ser més que els homes, per què?
Això és discriminació, Sr. Antich. I por, Sra. Armengol, cap ni
una, cap por ni una.

El que passa és que vostès tenen mala consciència i pareix
que fan falta més dones en aquest Parlament per fer política de
dona i jo estic en contra d’això. Què és que els homes d’aquest
Parlament no han de ser capaços de fer política de dones,
només han de fer política de dona les dones? S’equivoquen
amb això. Són homes i dones que han de fer polítiques perquè
la societat sigui més justa, perquè estigui més equilibrada, i això
és el que defensam des del Partit Popular. Volem paritat, volem
igualtat, volem solidaritat, volem justícia, igualtat
d’oportunitats, llibertat, clar que sí que ho defensam des del
Partit Popular, però no des de la imposició amb una llei com és
aquesta. Des del Partit Popular estam d’acord amb les
conclusions europees de la Cimera d’Atenes i tal, estam
d’acord, jo crec que amb això hi estam d’acord tots, però
aquesta llei, la seva llei, no té res a veure amb tot això, és
confondre la gimnàstica amb la magnèsia, és equivocar-se de
cap a peus, no té res a veure una cosa amb l’altra.

I aquesta llei és discriminatòria perquè a les pròximes
eleccions qualsevol partit polític el número 1 i el número 2 no
podran ser dones, també ho impedeix aquesta llei. Per tant,
creim nosaltres que això retalla, Sr. President, Sr. Antich, les
llibertats de les dones i retalla les llibertats dels partits polítics.

I me deia aquí la Sra. Armengol si Espanya, tal, miri, com
estava Esp anya abans amb el govern del PSOE i de Felipe
González, com està Espanya ara amb el govern d’Aznar i del
Partit Popular, com està ara i com estava abans?

(Alguns aplaudiments, aldarull i remor de veus a la Sala)

Tenim una presidenta del Senat, que és una dona, una
president del Congrés, que és una dona; sense anar més enfora
el Partit Popular a les darreres eleccions al Congrés dels
Diputats, de cinc representants que tenim al Congrés, n’hi ha
tres que són dones, tres que són dones i dos que són homes;
amb total normalitat, Sr. Antich, sense lleis que imposin quotes
de representació. Si hem de ser més les dones hem de ser més
i si hem de ser menys hem de ser menys, però sense empegueir-
nos gens ni mica, sense empegueir-nos gens ni mica, Sr.
Antich.
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Què fan vostès més per a la dona? Miri, la Sra. Caro ho diu:
“Caro dice que hay consellerias que gastan más en
publicidad que lo que ella dispone para la mujer”, això és Sra.
Caro el que fan vostès amb la política de dones.

(Alguns aplaudiments, aldarull i remor de veus a la Sala)

Dir que en la nostra època, govern del Partit Popular aquí,
hi havia un segon Pla d’igualtat d’oportunitats de les dones
amb polítiques transversals entre les distintes conselleries amb
més de 3.000 milions de pessetes, Sr. Antich. Sí, sí, els fa ràbia,
però és així; els fets són carabassots qualque vegada.

(Remor de veus)

Sr. Antich, li he dit abans, vostè no creu en aquesta llei, és
una llei hipòcrita, Sr. Antich; vostè té la facultat, té la
possibilitat de canviar demà mateix el seu Govern i anem
passant llista, si vol: la Conselleria de Presidència, quantes
dones té? Té qualque dona d’alt càrrec? No en té cap, cap ni
una.

(Remor de veus)

La Conselleria d’Hisenda té qualque dona, qualque
directora general, qualque secretària general tècnica que sigui
dona? No.

(Remor de veus)

La Conselleria d’Innovació Tecnològica tampoc no en té
cap de dona; sí, però tampoc no en té cap de dona.

(Remor de veus)

El Sr. Quetglas, curiós eh?, tot són conselleries del PSOE,
tot són conselleries del PSOE i cap dona alt càrrec en aquestes
conselleries.

(Aplaudiments, aldarull i remor de veus a la Sala)

Això és la seva política, això és la seva hipocresia, Sr.
Antich. Vostès ens treuen que tot això ha anat molt bé i que el
país que va començar amb això ha estat França, que és el país
que va començar en aplicar lleis d’aquestes característiques, no
exactament igual a la nostra, però sí d’una manera semblant, on
es premiava els partits polítics que posaven més dones a les
llistes i si en posaven menys tenien una reducció a les
subvencions electorals. Mirin, la conclusió a França: “Adiós al
sueño de la paridad”. El Partit Socialista, que era l’impulsor, no
l’ha complerta, el Partit Socialista a França l’han castigat perquè
no ha arribat als mínims establerts per rebre les subvencions
electorals; a França al Partit Socialista l’han castigat. Sap quin
és l’únic partit que ha complert, per tenir més doblers? En Le
Pen.

(Remor de veus)

No, Sr. Crespí, no m’agrada a mi, però és l’únic que ha
complert, per temes electorals, pel tema dels doblers.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vagi acabant, per favor.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President, acab. Jo li volia tirar una perla al
representant de Formentera, perquè m’ho ha posat molt fàcil.
Paritat electoral: Formentera serà l’única illa on no hi podrà
haver paritat, hi ha un sol diputat. Supòs que vostè, com es
venia que a les pròximes, supòs que posarà una dona pel seu
partit i vostè no hi podrà anar, ha canviat de files i ha fet les
maletes cap al PSOE. Ja s’ho veia venir vostè a això, ja s’ho
veia venir, Sr. Ferrer!

(Aplaudiments, aldarull i remor de veus a la Sala)

Sr. President, nosaltres votarem i defensarem aquestes
esmenes que estam en contra d’aquesta llei, per una raó molt
senzilla: ens discrimina, va en contra que en aquest Parlament
hi puguin haver més dones que homes i és una llei que només
afecta les polítiques, la resta de la societat balear, la resta de les
dones de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa aquesta llei no les
afecta el més mínim; i que les polítiques que puguin ajudar i
facilitar la incorporació i fer més fàcil la vida laboral de les
dones les han de fer homes i dones, si no les mesures segur
que no aniran bé.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. En torn de contrarèplica el Sr. Ferrer, en nom
del Grup Mixt, Coordinadora d’Organitzacions Progressistes de
Formentera té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Dir-li, Sra. Salom, que a Formentera el
que sí tenim clar és que posarem un home o una dona però serà
de Formentera, no l’anirem a buscar bastant lluny, allà lluny...

(Alguns aplaudiments, aldarull i remor de veus a la Sala)

Sr. Font, Sr. Font, li deman...

(Remor de veus)

(Pausa)

Sr. President, li deman per favor que me deixin parlar.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Ferrer, he aturat el temps per allò d’economia
processal, perquè vostè disposi del seu temps. Pens que és
millor que ambdues parts es desfoguin un poc i es diguin tot el
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que s’han de dir, és un espectacle edificant per a tots els que
ens visiten i quan puguem continuarem la sessió.

Endavant, Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Salom, jo li agrairia
que parli de la realitat de les coses, perquè vostè tenia
l’obligació de venir aquí a defensar unes esmenes, vostès
tenien l’obligació de venir aquí a defensar unes esmenes que
per això les presenten, però vostès estan acostumats i ens
t enen acostumats a prendre el pel en aquesta Cambra, ens
tenen acostumats a no deixar-nos parlar quan nosaltres volem
expressar les nostres idees, ens tenen avesats a intentar ver-
nos veure que els que no pensen com vostès són una espècie
de criminals. Vostès me deuen respecte, perquè els agradi o no
els agradi a mi m’han triat per una circumscripció i m’han triat
legítimament i, per cert, amb un alt percentatge de vots, malgrat
la feina que va fer una persona que avui en dia no és aquí. I
això d’aquí jo ja sé que no els agrada, però vostès me deuen
respecte i no per qui som jo, sinó per qui represent, que
represent un poble en aquest cas, una illa que és Formentera i
que, per sort o per desgràcia, només tria un representant. I
d’això, Sra. Salom no en faci broma, no en faci broma perquè li
és molt lleig, perquè vostè no en té ni idea del que és
Formentera i ve aquí a intentar ridiculitzar una llei quan el que
hauria d’haver fet és donar arguments a favor o en contra
d’aquesta llei, però no venir a intentar ridiculitzar diputats. Per
tant, li prec una mica de respecte i jo li torn a repetir, el que
vostè diu normalment no m’agrada; de vegades sí que sent
qualque cosa que està bé, però normalment no m’agrada però
me’ls escolt i els deix parlar, perquè això és l’essència de la
democràcia: deixar parlar la gent encara que no t’agradi el que
digui.

Vostè havia de venir aquí a defensar unes esmenes, no ho
ha fet. Ens ha pegat una diatriba, ha parlat de moltes coses però
no ha defensat unes esmenes. Li diré, miri, vostès són els
salvadors del territori, són els salvadors de la llengua, són els
salvadors de les dones, són els salvadors de les petites
empreses, són els defensors i els salvadors dels consells
insulars, però on són a l’hora de votar? On són a l’hora de
votar que sempre voten en contra i a més recorren al germà
gros, al primo de Zumosol, al Sr. Aznar, perquè ens posin
recursos d’inconstitucionalitat a tot el que feim? Les coses es
demostren aquí dins, amb respecte i votant i això és el que
demostrarem nosaltres avui.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer, en nom del Grup Mixt,
Coordinadora d’Organitzacions Progressistes de Formentera.
La Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista, en torn de
contrarèplica té la paraula i tancarà el debat.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. És trist veure que una diputada, precisament, del
Partit Popular redueixi un debat que per a moltes dones i per a
molts homes és molt important perquè fa molts d’anys que
lluiten, el redueixi a un espectacle de circ; per a nosaltres i per
a mi, personalment, és molt trist que hagi fet aquest debat avui
aquí.

S’aferra a qualsevol cosa perquè no té cap argument polític
per defensar un argument en contra de la Llei de paritat. Jo li he
dit, Sra. Salom, és realment esperpèntic al que s’aferren vostès
per dir que no estan d’acord que hi hagi igual dones que homes
en aquest Parlament, ho diguin clar, diguin que no estan
d’acord amb la paritat, però no s’aferrin a arguments que no
tenen cap tipus de sentit.

Jo li he dit que hi havia molts d’informes jurídics favorables
a què aquesta llei no era constitucional, no li he dit res més; li
he dit, però, que a vostès tant els fa si hi ha informes del
Consell Consultiu o no perquè tanmateix si el seu partit amb
clau interna decideix recorre al Tribunal Constitucional ho faran,
tant si va en contra de les dones com si no va en contra de les
dones, ho faran igualment.

Després diu vostè que estan a favor de la paritat, votaran en
contra. Vostè diu que estan a favor de les recomanacions
europees, diuen clarament que hi ha d’haver reformes de les
lleis electorals i vostès votaran en contra. Vostès diuen que
estan a favor, però voten en contra, per tant, no tenen cap
credibilitat ni una per venir aquí a fer-nos discursos.

Després diu que volien posar un número 1 i 2 dones, però
si no tenen clar qui posen d’1 encara, per favor, senyors del
Partit Popular, si amb l’embull que tenen com han de decidir
encara qui posen de 2, per favor! 

(Remor de veus)

La cosa que no han fet mai, no hi ha hagut mai cap llista del
Partit Popular que tengui més dones que homes, per tant no
emprin arguments que són totalment falsos.

(Remor de veus)

Estam xerrant del Parlament de les Illes Balears, encara no
s’han assabentat que aquesta llei regula el Parlament de les Illes
Balears? Encara no s’han assabentat que les municipals són
competència de l’Estat? És que fa com a rialles de vegades
haver-los d’explicar aquestes coses.

Després ens xerra que tenien un pla de 3.000 milions, per
favor, vostès se’n volen riure de nosaltres, vostès es pensen
que els altres són beneits? Aquests 3.000 milions no hi eren, no
hi han estat mai, la Sra. Estaràs per ventura els va emprar per
anar a Argentina a cercar qualque vot, no ho sabem, però per
la igualtat de la dona no es va fer absolutament res.

(Remor de veus)
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Ara sí que hi ha polítiques de transversalitat en aquest
Govern de les Illes Balears, perquè abans no els ho he explicat
però els ho explicaré. Per exemple, la Conselleria de Treball
gasta 650 milions de pessetes en polítiques de formació, en
polítiques d’equitat, en polítiques de treball a domicili i en
moltes altres coses, però això a vostès no els interessa. I com
que no els interessa i tenc poc temps aniré a resumir l’ideologia
del Partit Popular.

(Remor de veus)

Miri, ara li resumiré molt clar, amb frases de dos dels seus
màxims representants resumirem quina ideologia té el Partit
Popular envers de la dona. El Sr. Aznar diu: “ Admiro del
hombre la inteligencia y de la mujer que sea mujer, mujer”,
frase del Sr. Aznar. Frase del Sr. Álvarez Cascos, comentava
sobre la majoria d’edat de la Constitució, i el Sr. Álvarez Cascos
diu: “Si fuera hombre podría votar y si fuera mujer ya
podríamos vestirla de largo”. Això és la ideologia del Partit
Popular, a un home li hem de valorar la intelAligència, a una
dona la seva feminitat, que sigui dona, dona, no? A un home
que voti, a una dona l’hem de vestir de llarg. Això és la
ideologia del Partit Popular i per això voten en contra de la Llei
de paritat perquè sempre n’han estat en contra, per això, i ho
diguin clar.

(Remor de veus i aldarull a la Sala)

El progrés de la dona a Espanya sempre s’ha fet en contra,
amb el vot en contra del Partit Popular. I li explicaré coses molt
clares: la Llei del divorci, que en el seu moment va suposar un
gran alliberament per a la dona, vot en contra del Partit Popular;
segur que després n’han fet ús, però vot en contra del Partit
Popular, i dient que havia de destrossar l’esquema familiar, en
fi, venia una gran catàstrofe mundial. Llei de despenalització de
l’avortament, vot en contra del Partit Popular, també era un gran
drama, s’havia de destrossar tota la família, tota l’estructura
social, vot en contra seu. Llei de parelles de fet, vot en contra
del Partit Popular sense assumir la realitat social que tenim a
l’Estat espanyol. Llei de matrimoni civil entre parelles
homosexuals, vot en contra del Partit Popular perquè no creuen
en l’igualtat d’oportunitats de ningú. En treball, en educació, en
sanitat pública, en educació pública, en tot, sempre vots en
contra del Partit Popular, per tant, totes aquestes previsions de
grans desastres, de grans catàstrofes que havien de venir quan
fèiem aquestes lleis des del Partit Socialista, des de diferents
governs, vostès anunciaven catàstrofes. Aquestes catàstrofes
no han existit, tot se’ls tira en contra, igual que els passarà
avui, que tornen votar d’esquena a la realitat social, tornen
votar en contra dels interessos no de les dones, no només de
les dones, sinó dels homes i de les dones, perquè vostès no
han entès res de l’esperit d’aquesta llei.

Nosaltres defensam que qui legisla en aquest Parlament han
de ser homes i dones, perquè tant un home com una dona
legisla per a tots dos, perquè les lleis s’apliquen a tothom; i
nosaltres respectam el dret de l’home a estar a una llista i
respectam el dret de la dona a estar a una llista, per això no
defensam ni candidatures de tot homes ni candidatures de tot
dones, defensam una representació social igualitària; defensam

que aquest Parlament sigui un reflex del que és la societat de les
Illes Balears. Però vostès, com sempre, els ho repetesc, avui
votaran en contra de la igualtat d’oportunitats, com han fet
històricament des d’Alianza Popular i des de molt abans avui
tornaran a repetir aquest vot en contra de la llibertat.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista.
Amb la seva intervenció queda substanciat el debat de les
esmenes i per tant passaríem a la votació de les mateixes que,
si cap grup no demana votació separada, faríem la votació
conjunta de les esmenes mantengudes pel Grup Parlamentari
Popular 1819, 1820, 1821, 22, 23 i 24, totes elles de supressió.

Votam les esmenes, senyores i senyors diputats poden
procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 28; vots en contra,
30. En conseqüència, queden rebutjades les esmenes citades
abans.

I a continuació, passaríem a la votació conjunta, si cap grup
no vol votació separada, del Projecte de llei, del títol del
projecte de llei, de l’exposició de motius, dels articles 1 i 2, de la
disposició derogatòria i de la disposició final.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
28. En conseqüència, queda, havent obtengut la majoria
absoluta que exigeix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, queda aprovada la Llei de modificació de la Llei
8/1986, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

(Pausa)

II. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 1724/02, pel qual
s'autoritza la modificació del nivell d'endeutament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears  a 31 de desembre del
2002 i es modifica la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2002.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és el debat
del dictamen del Projecte de llei 1724, pel qual s’autoritza la
modificació del nivell d’endeutament de la comunitat autònoma
de les Illes Balears a 31 de desembre del 2002 i es modifica la
Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2002.

Hi ha esmenes presentades, la 2141, la 2143, de
modificació,...



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 18 de juny del 2002 4267

 

(Remor de veus)

(Pausa)

Com deia, hi ha esmenes presentades, la 2141, de
modificació, la 2143, també de modificació, 2144, d’addició,
2145, d’addició, 2146, d’addició, 2147, de modificació, 2148, de
modificació, 2149, de supressió, 2142, de modificació, totes elles
del Grup Parlamentari Popular.

Per a la defensa conjunta de totes aquestes esmenes, té la
p araula la diputada Sra. Cabrer, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Continuarem xerrant ara de l’essència de la democràcia, a veure
si és vera que la suporten tant com diuen. Sr. Conseller
d’Hisenda, Sr. President de la comunitat autònoma, absent,
enhorabona Sr. Conseller perquè se n’ha sortit amb la seva, i
avui aquest Parlament li donarà 20.000 milions de pessetes a
càrrec de nou endeutament per a les finalitats que vostè vulgui
i sense que aquest Parlament no pugui ni tan sols saber per què
ho volen. Enhorabona perquè avui, vostè, aprofitant-se de les
desgràcies d’un temporal, se’n durà 20.000 milions de pessetes
per a la campanya electoral. Però si per a vostè això és un èxit
polític, li he de dir que per a aquest Parlament aquesta llei és
una fracàs de la democràcia. És un fracàs de la democràcia
perquè es prohibeix a aquest Parlament una qüestió tan simple
com és l’autorització de la despesa d’un Parlament; és un fracàs
de la democràcia perquè aquesta llei atempta contra els
principis constitucionals; és un fracàs de la democràcia perquè
aquesta llei atempta contra els principis del nostre Estatut
d’Autonomia; és un fracàs de la democràcia perquè aquesta llei
atempta contra els principis de la LOFCA, de la Llei estatal
bàsica de finançament autonòmic, i és un fracàs de la
democràcia perquè aquesta llei és un acte de prepotència i
“xuleria”, de no haver volgut escoltar l’oposició i de despreciar
que el nostre grup li dóna suport perquè s’endeuti amb 20.000
milions de pessetes per a les pluges i vostè ni tan sols ens
escolta. Però allà vostè amb la seva consciència i la seva
prepotència.

Tanmateix, xerrar amb vostè és com xerrar amb una paret i en
realitat aquesta prepotència no és més que una mostra més de
la nefasta política pressupostària que es du en aquesta
comunitat autònoma d’ençà que vostè és conseller d’Hisenda.
Perquè els números, Sr. Conseller, són tossuts, i l’herència que
vostès ens deixaran serà molt mala de pair. Que ho paguin els
altres, eh, Sr. Conseller? Vol que li recordi l’endeutament de
l’any 2000 de 19.000 milions de pessetes per a les empreses
públiques, o l’endeutament del 2001, de 16.000 milions de
pessetes d’endeutament per a les empreses públiques i 5.700
milions de pessetes per als pressuposts de la comunitat
autònoma? Vol que li recordi que li vàrem deixar un superàvit
de més de 10.000 milions de pessetes i vostè l’any 2000 ja el va
tancar amb un dèficit de més de 2.000 milions de pessetes? Vol
que xerrem de les despeses de personal o de la magnífica
partida d’estudis; i ja no diguem del disbarat de la publicitat? I
de les inversions immaterials, què ens diu de les inversions

immaterials, Sr. Conseller? Xerram de la mala execució
pressupostària? I de les auditories de les empreses públiques,
un tema que a vostè l’apassiona, les auditories d’empreses
públiques?

I com no, Sr. Conseller, podríem xerrar dels imposts o de les
contínues negatives a posar en marxa deduccions
autonòmiques proposades pel Partit Popular cap a les dones,
no, el tema de la paritat no és el seu fort, vostè no té cap dona
a la seva conselleria.

Idò avui donam una passa més dins aquest caos
pressupostari, una passa important amb una llei totalitària, amb
una llei que ni tan sols vol guardar les mínimes formes, ens ho
botam tot, això és la selva, Sr. Conseller. Avui 20.000 milions de
nou endeutament per al que jo vulgui, i a l’oposició que la
bombin. I demà, Sr. Conseller, quina serà la pròxima que ens
durà demà?

Senyores i senyors diputats, avui és un plenari molt
simpàtic, una llei de paritat que no comparteixen molts de
diputats que la voten i que, a més, no es vol sentir ni xerrar de
cap informe jurídic; al Consell Consultiu no, per damunt del
meu cadàver; bé, el de Castella-La Manxa pareix que va bé. I ara
l’altra llei, cap informe jurídic i negativa, a més, en aquest
Parlament que els serveis jurídics d’aquesta Cambra facin cap
informe, no sigui que ens la tomin. Vaja altres formes de
governar que ens anunciava el Sr. Antich al seu discurs
d’investidura! Sí, l’home corrent, que és tan i tan corrent que
ens ha tornat arrera milers d’anys, a l’època de les cavernes, on
no hi havia ni Parlament ni Consell Consultiu ni informes
jurídics, aquesta època ens ha duit a l’home corrent.

Sr. Mesquida, de veres tant li costa posar partides
pressupostàries a aquesta llei? De veres tant li costa guardar,
almanco, les mínimes formalitats democràtiques? Què ho fa per
a no donar la raó a l’oposició o per riure-se’n de nosaltres? Si
ho fa per a no donar la raó a l’oposició, li dir ara que rectificar
és de savis i que encara hi és a temps; ara, si ho fa per riure-
se’n de nosaltres, miri, no es preocupi, se’n rigui tot el que
vulgui, però sàpiga que quan se’n riu de nosaltres se’n riu de
molts de ciutadans d’aquestes illes.

Anem a veure, Constitució Espanyola, articles 31 i 134,
article 31: “La despesa pública realitzarà una assignació
equitativa dels recursos públics i la seva programació i execució
respondre als criteris d’eficiència i economia”. Article 134: “Els
pressuposts generals de l’Estat tendran caràcter anual,
inclouran la totalitat de les despeses i els ingressos del sector
públic estatal i s’hi consignarà l’import dels beneficis fiscals
que afectin els tributs de l’Estat”. A partir d’aquí surten els
principis constitucionals pressupostaris, legalitat, universalitat,
anualitat, especialitat i unitat i aquests principis es recullen, a
nivell estatal, a la Llei general pressupostària, i a nivell
autonòmic, a la Llei de finances, articles 35 i següents, que ens
diuen: “El pressupost de la comunitat autònoma serà únic,
tendrà caràcter consolidat i inclourà la totalitat de les despeses
i els ingressos de la comunitat autònoma i dels seus
organismes. L’estat de despeses s’articularà en base a la
classificació dels mateixos a nivell orgànic, funcional, econòmic
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i per programes. Així mateix s’inclourà la classificació territorial
de la despesa d’inversió per àmbit insular i quan sigui
procedent per comarques i municipis.” Per tant, Sr. Mesquida,
quan els pressuposts es presenten a aquest Parlament i als
altres, desglossats per partides, no es fa per un costum
anacrònic, ni es fa perquè sigui una pràctica habitual, no
senyor, això es fa perquè ho diu la Constitució i la Llei de
finances.

Passem ja a l’Estatut d’Autonomia, article 66.2, ens diu que
“La comunitat autònoma podrà concertar operacions de crèdit
per un termini superior a un any sempre que s’acompleixin els
requisits següents: que l’imp ort total del crèdit es destini
exclusivament a la realització de les despeses d’inversió.”
L’Estatut d’Autonomia exigeix que l’endeutament sigui sempre
i exclusivament per a despeses d’inversió, de fet, cada any,
quan es presenten els pressuposts, si s’autoritza endeutament
es diu clarament que aquest endeutament serà per a capítol 6 i
7. I aquesta llei, Sr. Conseller?

Idò, aquesta llei del despropòsit pressupostari ens diu que
aquest endeutament servirà per a qualsevol despesa del
pressupost, capítol 1, capítol 2, capítol 4, el que vulguin. I què
passa amb l’Estatut d’Autonomia? Idò res, nosaltres som tan
“xulos” que ens el botam i punt. Sr. Mesquida, vostè ni tan sols
es mou dins l’Estatut d’Autonomia, és fora de l’Estatut
d’Autonomia, però com que xerrar amb vostè és com xerrar amb
una paret, almanco si els vull deixar clar, a les senyores i
senyors diputats, que sàpiguen que aquesta llei violenta
l’Estatut d’Autonomia i que si avui es vota aquesta llei, s’haurà
votat en contra del que diu l’Estatut d’Autonomia, se sàpiga
almanco i s’actuï en conseqüència.

Reglament del Parlament, article 134.1: “Per presentar
esmenes a la Llei de pressuposts que suposin augments de
crèdit o modificació substantiva i alternativa d’ingressos només
seran admeses si proposen el reajustament corresponent.” És
a dir, per presentar esmenes s’han de reajustar ingressos i
despeses, però resulta que per aprovar la llei no cal que hi hagi
aquest reajustament. Més arguments a favor nostre del
Reglament del Parlament, article 134.4: “La votació del debat
final dels pressuposts es farà diferenciant (so de timbre) de la
llei i cadascuna de les seccions pressupostàries.” Per què
votam per separat cada secció pressupostària si no són més
que partides de despeses? Deu ser un error del Reglament, dic
jo.

Continuam, perquè encara n’hi ha més. Què passa amb els
articles 1 i 2 de la Llei de pressuposts? Les hem de deixar igual
encara que modifiquen l’article 15 de la Llei de pressuposts? És
normal que un article digui que l’endeutament serà de 25.000
milions de pessetes i un altre que digui que serà de 5.000
milions? Efectivament, deu ser una altra de les beneitures que
diu aquesta diputada. 

Però hem de veure els arguments que ens va donar el
Govern. Ens va donar per primera vegada en vuit mesos unes
xifres de les inundacions; ja era ben hora. Això sí, oralment
perquè prenguéssim nota, perquè per escrit no, no sigui que
l’oposició tengui massa informació. Ens va dir fins i tot el Sr.

Mesquida que no bastarien aquests 20.000 milions de pessetes,
i vostè s’ho creu, Sr. Conseller?, vostè creu que si no fos més
no ho haguessin posat? Clar que sí, que ho posarien. I vostè
com ens diu amb aquesta llei que sobraran doblers i després
ens diu que falten? Caos, Sr. Mesquida, caos. Això sí, del que
duen gastat de la bestreta de tresoreria, 18.000 milions, que li ho
vaig demanar, d’això sí que no em va dir res, absolutament res,
perquè no s’han gastat res.

Un altre argument: la llei de la comunitat autònoma de
Madrid. Per algunes coses Madrid els va bé, molt bé, però
resulta que la llei de Madrid no té res a veure amb aquesta. La
llei de Madrid modifica l’endeutament per dues coses: per un
crèdit extraordinari per a obres amb partides pressupostàries
concretes, i per palAliar el dèficit pressupostari acumulat
ocasionat per despesa ja feta i, per tant, ja autoritzada pel
Parlament. Però clar, quan li ho expliquen, no és el mateix,
perquè hi ha partides de despesa i a més se sap clarament la
finalitat pública de l’endeutament i el conseller ja no sap, ja no
contesta, perquè sap que no és el mateix.

Un altre argument utilitzat i falsejat: la Llei d’estabilitat
pressupostària. Aquest ja no es va atrevir massa a dir-lo en
conseller; aquest el va dir Diéguez Seguí, i aquest argument és
de nota. La Llei d’estabilitat pressupostària crea un fons,
efectivament, Diéguez Seguí, crea un fons, però ja li vaig dir si
vol que copiem el que diu la Llei d’estabilitat pressupostària,
perquè, si ho volen, ho feim ara. Però clar que no ho voldran,
perquè a vostès això de l’estabilitat pressupostària els sona a
xinès, Sr. Conseller. 

Més arguments? Cap ni un, demagògia i res més, perquè el
que és contestar al que diu la Constitució, no; al que diu la Llei
de finances, no; al que diu l’Estatut d’Autonomia, no; al que
diu la LOFCA, no; al que diu el Reglament del Parlament, no; al
que diu fins i tot el sentit comú, no. Però jo els diré quin és
l’argument real d’aquesta llei que el Govern amaga
intencionadament: que volen doblers per a la campanya
electoral, que volen doblers per a despesa corrent, volen
doblers per a més personal, més estudis, més publicitat, més
inversió immaterial, i en aquesta nefasta política pressupostària
el Partit Popular mai no els donarà suport. Si volen els doblers
per a inversions reals, sí, Sr. Conseller, aquí hi estan disposats
tots els diputats del Partit Popular, però pel de sempre
rotundament no, Sr. Conseller. 

I, per cert, mentrestant ningú no ha cobrar. Vuit mesos per
presentar aquesta llei. L’any 89 la llei es va aprovar un mes
després de les inundacions. L’any 2002, amb les noves
tecnologies que tenim, idò tardam vuit mesos i amb plenaris
extraordinaris. Què ha fet durant aquest s mesos? Dissenyar
com podien fer aquesta llei, que violenta la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia, per pagar la campanya electoral?, és
això el que ha fet, Sr. Conseller? Miri, quan un està carregat de
raó ho està, i aquest és un exemple claríssim.

L’any 89 es va aprovar un crèdit extraordinari per pluges. Hi
havia partida pressupostària de despesa, era un endeutament
per a inversions, hi havia control parlamentari amb
compareixença quinzenal del conseller i amb una comissió
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d’Ordenació del Territori que definia les prioritats d’inversió.
Encara amb això, l’any 89 al pacte d’esquerres que estava a
l’oposició, no els anava bé, ni tan sols en la quantia. El
conseller ens va dur al debat a la totalitat, de forma patètica, un
certificat del viceinterventor del fet que s’havien llevat doblers
d’aquesta partida i després s’havien afegit, cosa que li dic ara
que és falsa i que mai no es varen llevar doblers d’aquesta
partida, és falsa. És tan patètica la seva utilització dels
funcionaris que no mereix ni comentaris. Els funcionaris són els
responsables dels menjadors escolars, i ara pareix també que els
funcionaris són els responsables d’aquesta llei. El Sr. Conseller
els va tenir cercant i cercant a veure què trobaven del Partit
Popular, però per molts de certificats que vostè dugui i
tergiversi, que li dic ara que ni el Tribunal de Comptes ni la
Comissió de Comptes no varen detectar cap irregularitat, cap
irregularitat...

Pujarà, després, Sr. Conseller; no es preocupi, pujarà i en
parlarem.

El text  del 89 era democràtic i constitucional. Aquest no; el
certificat està tergiversat, Sr. Conseller. 

(Aldarull a la sala)

I ja em dirà... Després pujarà, Sr. Conseller, i en parlarem. Ja
em dirà què té a veure aquest certificat amb una llei que pretén
generar despesa corrent a càrrec d’endeutament. Miri, li ho dic
ara: ja que a vostè li agrada dur certificats del viceinterventor,
jo li reclam i el rept ara a què ens dugui un certificat del
viceinterventor que avala aquesta llei i que aquesta llei és
correcta amb els principis constitucionals i estatutaris. Dugui’l;
sé cert que no el podrà dur, perquè sé cert el que opina el
viceinterventor, i ho sé perquè sé que el viceinterventor és un
professional que mai no li dirà que aquesta llei és correcta. De
totes formes el rept, Sr. Conseller, a dur-nos aquest certificat i
no només certificats del passat, sinó del present, Sr. Conseller.

Senyores i senyors diputats, ja per acabar, perquè crec que
aquest és un debat estèril, el Grup Parlamentari Popular, els ho
repetesc, dóna suport als 20.000 milions en tractament per les
pluges. Fins i tot, Sr. Conseller, li dic més: per al que vulgui,
sempre que siguin partides d’inversions reals, per a una
residència de Tercera Edat, per a una carretera, per a un
hospital, el que vulgui, Sr. Conseller. Miri, ja hem arribat a un
punt que el Partit Popular donarà suport a qualsevol partida
però sempre que sigui d’inversió real. Ja hem arribat fins a
aquest punt en l’oferiment del Partit Popular. No voler acceptar
això, Sr. Conseller, és retratar per a la posteritat la seva gestió
com a conseller. 

Estic segura que no ho acceptarà i que voldrà quedar
retratat, i per això li torn dir, li torn repetir que el novembre que
ve no ens dugui el pressupost a aquest parlament, no es dugui
el pressupost no perquè Els Verds no l’hi donin suport, que
pareix que ja li ho han anunciat, sinó per un altre motiu: no ens
vulgui utilitzar, al Partit Popular, de titelles per fer un “paripé”
d’estar tancats dos mesos discutint partida per partida quan
avui vostè no vol guardar ni les mínimes formes. No pretengui
que el novembre les coses siguin igual que sempre si avui

vostè insulta d’aquesta manera aquest parlament. Sr. Conseller,
per a inversions, partides, les que vostè vulgui, una, dues, tres
partides pressupostàries; posi’n una, dues, cent, per a
inversions reals, ja ens és igual, per a un hospital, per a una
carretera, ens és igual, però partides, Sr. Conseller, partides
pressupostàries. Per a altres finalitats no. Els ciutadans jo crec
que ja comencen a estar cansats de veure com es tuden els
doblers públics. Almanco, ja que vostès volen treure profit de
les desgràcies d’un temporal, facin això per a despeses
d’inversions i, sobretot, Sr. Conseller, comenci d’una vegada a
pagar allò que els nostres ciutadans estan esperant des de fa ja
massa...

(...), Sr. Conseller, ara pujarà. Demostrin més agilitat i
eficàcia... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sr. President. Demostrin més agilitat i eficàcia
administrativa del que fins ara han demostrat tardant vuit
mesos en presentar aquesta llei. Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Sr.
Diéguez, en nom del Grup Socialista té la paraula per un torn en
contra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller, no se preocupe: por mucho que diga una y otra vez
cuáles son los motivos, las finalidades de la ley, etc., etc., y por
mucho que se tenga claro por parte del Partido Popular, no se
preocupe que nunca van a cambiar de sentido, de modo de
funcionar, nunca van a cambiar de sistema y siempre van a
estar tratando de poner dificultades al Gobierno, dificultades al
Parlamento, e incluso, aunque sea en circunstancias como la
presente con damnnificados como rehenes. 

Y es que una vez más, y no sé cuántas llevamos aquí, el
Parlamento se ve sometido a una práctica de filibusterismo
parlamentario que ya lleva camino de ser clásica, puesto que no
es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez.
Cuando al Grupo Parlamentario Popular no le gusta un
proyecto de ley intenta duplicar el debate del mismo con tal de
prolongar el trámite hasta el máximo de lo posible. El sistema
seguido es el siguiente: Se presenta primero una enmienda a la
totalidad, y posteriormente, cuando ésta es derrotada en el
Parlamento, se escoge una de las dos posibilidades siguientes:
primera, o bien se presenta una multitud de enmiendas vacías
a todos y cada uno de los artículos de la ley, por ejemplo es el
caso de la ecotasa, el caso de la Ley de la paridad también, se
presentan enmiendas de supresión a todos y cada uno de los
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artículos, es decir, no se presenta ninguna alternativa sino
simplemente lo mismo que se había hecho en el debate de la
enmienda a la totalidad; o bien, como segundo sistema
filibustero, se trocea la enmienda a la totalidad en una serie de
enmiendas parciales, cual es el presente caso, de modo que lo
que se sabe que ya ha sido desestimado y que ya ha sido
votado en contra por el Parlamento se trae nuevamente a
debate con tal de alargar el trámite. 

Eso es lo que se llama filibusterismo. Se repite el debate dos
veces y esto es lo que hemos podido ver tanto en la Ley de la
paridad, que lo hemos visto hace apenas un momento, como en
la presente ley. En ambos casos se duplica el mismo debate, y
se duplica además en vacío porque no se habrá oído ninguna
defensa de enmiendas ni el debate anterior ni en éste, porque
no se defienden las enmiendas, se vuelve a hacer la misma
enmienda a la totalidad por dos veces.

Y si bien el debate de la Ley de la paridad se puede entender
políticamente el interés del Partido Popular en que no se
apruebe una ley que va en contra de sus principios, en el
presente caso, cuando entramos en el debate de una ley para
conseguir recursos para ayudar a los damnificados por el
temporal de noviembre del 2001 no nos encontramos con un
simple filibusterismo, como hemos dicho, sino que nos
encontramos ante un caso de filibusterismo con rehenes,
porque para discutir exactamente lo mismo, lo que discutimos
hace dos semanas no hacía falta hacer esperar a los
damnificados.

Nos traen ahora como enmiendas parciales a la ley
exactamente el mismo texto que presentaron como enmienda a
la totalidad, o si no díganme en qué ha cambiado. Es
exactamente el mismo texto, lo mismo, lo mismo que se rechazó
por el Parlamento hace dos semanas, idéntico, los mismos
textos, los mismos argumentos, todo igual, sólo que dos
semanas después. Ustedes, señores del Partido Popular, han
ganado dos semanas; los damnificados las han perdido.
Apúntense el éxito.

Bien, después de estas consideraciones, que creo que era
obligado hacer, habida cuenta de que se hablaba de democracia
y tal al principio, que se vea claramente quién pone las
herramientas que le da la democracia al servicio de sus
intereses particulares y no al servicio de los intereses
generales, yo intentaré hablar algo de las enmiendas que se han
hecho a la ley; ya que no ha hablado quien las ha defendido,
quien teóricamente las ha defendido, pues entraré yo. 

La primera de las enmiendas, al título de la ley, se amparaba
en que consideran que el Gobierno, en lugar de presentar un
proyecto de ley de modificación presupuestaria, debería de
haber presentado un proyecto de ley de crédito extraordinario.
De eso aquí no he oído prácticamente nada en el debate de
hoy, no he oído nada, y es lo que se tenía que defender. Por
eso digo que poco les importan las enmiendas, lo que quieren
es alargar el debate. La necesidad de más recursos económicos,
que puede darse una vez aprobados los presupuestos de un
determinado ejercicio, se puede cubrir de dos formas: una es
mediante una ley de modificació presupuestaria, y otra

mediante la aprobación de un crédito extraordinario. Es cierto
que la Ley de finanzas de la comunidad autónoma, en su
artículo 48, autoriza -autoriza, no obliga- autoriza al Gobierno a
solicitar un crédito extraordinario cuando por razones de
urgencia e interés general se deba afrontar algún gasto
inaplazable en caso de que no exista crédito consignado en los
presupuestos, y en caso de que sí exista crédito y este resulte
insuficiente y no ampliable también permite la Ley de finanzas
presentar un proyecto de ley de suplemento de crédito. Pero no
es menos cierto, también, que el artículo 4.1, letra l, de la Ley
19/2001, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la
comunidad autónoma para el año 2002, ha configurado como
ampliables los créditos destinados a pagar los gastos de
inversión que se deriven de la reposición de catástrofes
naturales, y el medio legal para ello es modificar el nivel de
endeudamiento de la comunidad autónoma modificando la Ley
19/2001, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la
comunidad autónoma para el 2002.

Escoger un sistema u otro es perfectamente legal y legítimo,
y el Grupo Parlamentario Popular deberá reconocer que tanto
un camino como otro son perfectamente legales y correctos.
Así pues, si entre las dos opciones el Govern ha escogido la
modificación de la Ley presupuestaria se está siguiendo un
camino perfectamente previsto en nuestro ordenamiento
jurídico, y para demostrar que ese camino es perfectamente
legal recordaré a la Cámara que hace muy pocos meses este
mismo parlamento, mediante la Ley 12/2001, de 22 de junio,
aprobó una modificación de la Ley presupuestaria del ejercicio
2001 con el fin de obtener recursos con los que hacer frente a
actuaciones inconstitucionales, es así, inconstitucionales, de
la etapa negra; concretamente a la declaración de
inconstitucionalidad del ISIQUIEMA. 

¿Para qué se solicita el endeudamiento de la cuantía en que
todos estamos de acuerdo?, porque hasta ahora hemos visto
que todos estamos de acuerdo en la cuantía por la que se
solicita el endeudamiento. El punto 2 del artículo único de la ley
lo explicita claramente: inversiones y gastos de reposición y
reparación de los daños causados por las lluvias torrenciales de
noviembre de 2001, así como para obras de mejora de
infraestructuras deficientes en zonas no afectadas, pero que en
caso de fuertes lluvias éstas puedan traer graves
consecuencias; también se dedicará a ayudas y subvenciones
a corporaciones locales o a personas públicas y privadas, así
como a sufragar los gastos de gestión que ello comporte. 

Creo que en todo lo que se ha dicho hasta el momento el
Partido Popular está de acuerdo, aunque no lo digan
expresamente, aunque hagan demagogia fácil tratando de
confundir a la gente diciendo que se va a utilizar el dinero en
gastos de gestión, cuando al Partido Popular le consta
perfectamente, por la claridad con que está expresado en el
proyecto de ley, que los únicos gastos de gestión que se van
a sufragar son los que genere la tramitació de las ayudas, ya
que se van a multiplicar los medios para que no pase como en
1989, que se tardó dos años en atender a los damnificados, dos
años se tardó. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 18 de juny del 2002 4271

 

Ahora, en lo que realmente está en desacuerdo el Grupo
Parlamentario Popular, aunque no lo diga de esa forma expresa,
única y exclusivamente, más allá de la palabrería propia del
ejercicio poco responsable de la oposición, es en que esté
prevista en la ley la creación de un fondo de contingencia en
caso de que exista sobrante del dinero presupuestado. Es eso.
No parece que vaya a existir sobrante, y en eso estaremos
bastante de acuerdo por cuanto incluso el Partido Popular
considera adecuada la suma que se va a destinar a la atención
de los daños causados por el temporal. Ahora bien, es posible
que falte dinero y es posible que sobre. En caso de que exista
sobrante hemos de utilizar la experiencia de otras situaciones
anteriores para no caer en los mismos errores en que caímos.
Cuando se produjeron las inundaciones del 89 se aprobó un
crédito extraordinario de 10.000 millones de pesetas;
prácticamente era la mitad de los presupuestos de aquel año, es
como si este años hubiéramos aprobado 80.000 millones de
presupuesto, de crédito. La extremada lentitud de la entrega de
las ayudas, ya que no se comenzaron a pagar las primeras
ayudas ordinarias hasta ocho meses después y no se acabó de
pagar hasta dos años después, hasta el 92, hizo que el dinero
pasara por varios ejercicios presupuestarios... 

(Remor de veus)

Hizo que el dinero pasara por diversos ejercicios
presupuestarios. Se quedaron, de aquellos 10.000 millones,
2.000 millones se quedaron para financiar el desfase contable
del ejercicio de 1990. Se quedaron 2.000 millones ahí, sí señor,
y una vez cerrado el ejercicio presupuestario. Esto sí que es
grave. Con todas las cautelas con las que se adoptó aquella ley
todavía así consiguieron despistar 2.000 millones para sufragar
su déficit, 2.000 millones.

Con demostrada inocencia, pues, podemos decir que se
pensó en aquel ya lejano 1989 que bastaba que en la ley de
crédito extraordinario se ordenase la comparecencia de un
miembro del Gobierno en el Parlament cada 15 días para evitar
jugadas como la expuesta. Con la misma ingenuidad se pensó
que si la Comisión de Ordenació Territorial intervenía
informando la determinación de zonas de actuación prioritaria
no habría problemas de control en la ejecución del gasto, con
la misma y con excesiva ingenuidad por lo que el tiempo ha
demostrado. Todas aquellas medidas estaban pensadas para el
dinero que se gastase en atender los problemas causados por
las inundaciones, y no se cayó en la cuenta de los más
importante: qué podía pasar con el sobrante. 

El dinero de las inundaciones estaba controlado,
evidentemente y se rendía cuentas al que fuera; ¿pero qué
pasaba con el sobrante?, que es lo que estamos debatiendo
hoy. ¿Quién y cómo controlaba las cantidades de crédito
extraordinario que no fueran a parar a los problemas de las
inundaciones de entonces? Si con los ingenuos controles que
dispuso este parlamento una de cada cinco pesetas fueron
despistadas de su destino natural por cuanto se dedicaron a
cubrir déficit presupuestario puro y duro, tenemos la
demostració que ni la utilización de la forma jurídica de crédito
extraordinario en lugar de la modificació presupuestaria, ni la
intervención de la Comisión de Ordenación Territorial, ni la

comparecencia quincenal de un miembro del Gobierno,
garantizan la correcta la correcta ejecución de los fines
previstos, ninguna de esas cosas, y la experiencia así nos lo
demuestra.

Por eso la solución que nos presenta el proyecto de ley nos
ofrece más garantías por la desgraciada experiencia de la etapa
negra. ¿Cuál es la solución? La Ley general de estabilidad
presupuestaria de Aznar López permite la creación de un fondo
de contingencia de ejecución presupuestaria por un importe
equivalente al 2% límite del gasto máximo fijado por el Estado,
que se destinará a atender necesidades de carácter no
discrecional, no discrecional, y no previstas en el presupuesto
inicialmente aprobado.

La ley que se trae a aprobación va a permitir la creación de
ese fondo con las cantidades que, en su caso, no se utilicen
p ara atender los daños y pérdidas causados por el temporal de
noviembre del 2001. Así pues, en caso de que no se llegue a
utilizar parte del dinero en el pago de los problemas derivados
del temporal, mediante el fondo de contingencias servirá para
atender a necesidades de carácter no discrecional y no
previstas en el presupuesto inicialmente aprobado tal como
autoriza la Ley de estabilidad presupuestaria del Sr. Aznar
López, como ya se ha dicho.

Esto da más seguridad y garantía que el sistema propio y
particular del Partido Popular cuando no está en la oposición,
cuando tiene la oportunidad de hacer lo que quiere, como
evidentemente ha dicho y así ha reconocido en la Comunidad
de Madrid. En esa situación, cuando el PP dispone de mayoría,
pasa hasta el límite de lo posible del Parlamento, y tramita una
ley en la que se aprueban suplementos de crédito, no solamente
incremento de endeudamiento, aprueban en una misma tacada
suplementos de crédito, créditos extraordinarios e incrementos
de endeudamiento, todo ello en una misma ley y por lectura
única, y por lectura única, no dando ocasión a estos números
de circo que acaban montándose en el Parlamento, y no con el
fin de atender a damnificados por temporales, sino simplemente
para solucionar problemas de tesorería.

Si a este gobierno se le ha llamado antidemocrático por
presentar un proyecto de ley, con todo su trámite parlamentario
completo, para solucionar problemas de los damnificados del
temporal, ¿qué se le habría dicho si hubiera seguido el sistema
“pepe”, por lectura única y para mejorar la liquidez de la
tesorería?, ¿qué se le habría dicho? Si por sujetar el posible
remanente del aumento de endeudamiento a un fondo de
contingencia se habla por el Partido Popular de oscuras
intenciones, ¿qué se podrá decir de una actuación como la del
“pepe” de la comunidad autónoma de Madrid, que deja 118.000
millones de pesetas -aquí no sabemos qué son estas
cantidades- 188.000 millones de pesetas a gasto libre puro y
duro? 

Creo que ya han quedado más que despejadas las dudas
acerca de que el sistema escogido por el proyecto de ley ofrece
muchas más garantías que las soluciones “pepe”, bien sea las
que históricamente aplicaron en esa comunidad en 1989, o bien
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las que practican en la actualidad allí donde gobiernan, como se
ha visto en la comunidad autónoma de Madrid.

Por lo que respecta al resto de las enmiendas, la que parece
más aceptable es la que se refiere a la necesidad de
comparecencia de un miembro del Govern para explicar la
evolución del pago de las ayudas. Pero, miren, de aprobarlo así
en la ley entraríamos en una rutina parlamentaria que no puede
ir acompasada normalmente, al fijarse (...) quincenal, con la
evolución de la realidad; es decir, puede resultar que tenga que
comparecer un miembro del Govern por exigencias de la
periodicidad y que no haya habido ninguna novedad
destacable desde la anterior comparecencia, o que se caiga en
la simple letanía de subvenciones sin interés político. El que no
se vote a favor de la enmienda no significa, ni mucho menos,
que se impida un exhaustivo control parlamentario del gasto, ya
que los señores diputados que estén interesados en ello
podrán siempre solicitar la comparecencia de cuantos
consellers deseen para ser informados debidamente. No hace
falta que se explicite en la ley, basta con un escrito con la firma
de cuatro diputados y en cualquier momento se presentará el
conseller para poder rendir las cuentas que se le pidan. Además
se podrá hacer, por el diputado que lo desee, cuantas
preguntas orales y escritas y solicitudes de información se
precisen para seguir el ritmo de la concesión de las ayudas que
entregue el Govern a los damnificados. Ahora, tendrán que
darse prisa porque también se van a dar las ayudas con buen
trámite y bastante deprisa.

Por último y para finalizar quisiera dejar una pregunta para
que fuera respondida en su turno por el Grupo Parlamentario
Popular. A la vista de que el Grupo Parlamentario Popular
mantiene la opinión de que la presente ley es inconstitucional,
conviene que se nos aclare ya desde este momento: ¿Es
intención del Grupo Parlamentario Popular -o mejor dicho, del
Partido Popular como tal- es intención de dicho partido
promover un recurso de inconstitucionalidad frente a esta ley?
Consideramos que desde un punto de vista de cierta
coherencia, si consideran que es inconstitucional tendrían que
hacerlo. Ahora bien, tienen que aclararse qué camino es el que
van a seguir: el de seguir manteniendo la inconstitucionalidad
de la ley hasta sus últimas consecuencias, o el de aceptar que
esta ley no es inconstitucional y, por tanto, permitir su
aplicación desde el momento en que se apruebe, desde el
momento en que esta ley se apruebe.

Nada más, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. En
torn de contrarèplica, Sra. Cabrer, per cinc minuts té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diéguez Seguí, ja que el conseller vol parlar des de l’escó però
no vol pujar a la tribuna a debatre una qüestió tan important
com és endeutar en 20.000 milions de pessetes aquesta
comunitat autònoma, la xifra, Sr. Conseller, és una xifra

respectable, però respectable perquè almanco vostè escolti
l’oposició, perquè ni tan sols ens està escoltant, però ja he dit
que amb vostè és com parlar amb una paret. Però ja dic, xifra,
almanco per a nosaltres, suficientment respectable perquè les
coses es prenguin seriosament en aquest parlament.

Primer. Primer, què li he de dir, Sr. Diéguez? No ens acusi, a
nosaltres, d’un retard en la llei. Per favor!, per favor, perquè
això ja és un insult cap al Grup Parlamentari Popular. La llei
t arda vuit mesos en entrar en aquest parlament; no sabem per
què. L’any 89 la setmana després ja estava aprovada en Consell
de Govern i en un mes estava aprovada en el Parlament. Vostès
tarden vuit mesos; demanen al Grup Parlamentari Popular que
no demanem període d’ampliació d’esmenes perquè si no no hi
haurà temps, i nosaltres no demanam període d’ampliació
d’esmenes, cosa que feim habitualment a qualsevol llei per una
rutina que feien sempre tots els grups.

Segon. Feim una esmena a la totalitat; el mateix dia es fa la
mesa de la Comissió d’Hisenda; als dos dies es fa la ponència.
A la ponència, per circumstàncies ics, no varen venir dos
diputats del PSOE; nosaltres ens vàrem oferir a fer dues coses:
o a fer una altra ponència o que quedàs aprovat el nostre text
sabent que en comissió es recuperaria el text  del Govern. Com
que no es podia fer una altra ponència perquè si no retardàvem
la llei, es varen acceptar les nostres esmenes. Als tres dies es
va fer la comissió i ara es fa un plenari extraordinari per aprovar
aquesta llei. Per tant jo crec que és demagògic i fals acusar el
Grup Parlamentari Popular de voler retardar aquesta llei, i per
això, Sr. Diéguez, jo crec que vostè hauria de demanar disculpes
al Grup Parlamentari Popular per aquestes paraules que acaba
de dir. Si hi ha un retard en aquesta llei és culpa del Govern de
les Illes Balears, i si no està cobrant la gent és per culpa del
Govern de les Illes Balears. Per tant, les coses clares i al pan
pan y al vino vino, les coses han de quedar claríssimes.

Em diu vostè que jo no he defensat les meves esmenes. I
quins arguments més vol que li doni? Nosaltres vàrem
presentar un text  alternatiu, vàrem dir que donàvem suport a la
quantitat sense saber les despeses perquè el conseller no ens
ha volgut informar, però hi donàvem suport, no qüestionàvem
la quantitat. Vostès l’any 89 qüestionaren la quantitat, varen dir
que eren menys; nosaltres no la qüestionàvem. Estam d’acord
en què es faci per endeutament. L’únic que reclamam al
conseller d’Hisenda és diàleg per aprovar aquesta llei i és
simplement partides de despesa, simplement aquesta cosa tan
senzilla, perquè nosaltres mai no ens imaginàvem que el
Govern, quan va entrar aquest a llei, volia endeutar aquesta
comunitat autònoma per fer campanya electoral, i, per aquí, el
Partit Popular no hi passarà. Si volen els doblers per a les
pluges i per a les inversions, sí; per a la campanya electoral i
per a la despesa corrent, no. 

Fins i tot avui jo he fet una esmena in voce. Avui he dit aquí
que ja ens era igual, que qualsevol despesa dels pressuposts
mentre sigui inversió, que ja ens és igual una, dues, tres o cent
partides pressupostàries, les que ens doni el Govern, que ens
és igual si és per a una carretera, si és per a un hospital, si és
per a un centre de dia, si és per a un centre escolar, ens és igual,
però sempre que sigui, Sr. Diéguez, per a inversions reals,
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perquè se’ls veu el llautó amb aquesta llei, amb aquesta llei es
veu clarament que vostès, aprofitant les desgràcies del
temporal, que ho consider lamentable, se’n duran 20.000 milions
de pessetes a la butxaca, Sr. Conseller, se’ls endurà avui, i
pagaran la campanya electoral, i ho deixen ben clar amb la
creació d’aquest fons, i això és un atracament a aquest
parlament, i és un atracament a aquest parlament perquè aquest
parlament té el dret constitucional i estatutari d’autoritzar les
despeses.

I és aquí, la qüestió. Ja no entraré si es recorrerà, si no es
recorrerà, ni si inconstitucional... I jo què sé! Vostès facin les
coses bé que ja estam cansats que no vulguin que hi hagi cap
informe jurídic. A la Llei de la paritat, per favor, el Consell
Consultiu el de Castella-La Manxa. Aquesta llei, per què no es
va poder fer un informe jurídic dels Serveis Jurídics d’aquest
parlament?, perquè la majoria de la mesa de progrés d’aquest
parlament va dir que informe jurídic no, no sigui que hi hagi
problemes en tramitar aquesta llei. 

Jo li ho he dit avui al conseller: dugui’ns un certificat del
viceinterventor que digui que aquesta llei és correcta. No el
durà perquè no l’hi farà, el viceinterventor, ho sé cert, que no
li farà. En canvi ens du i ens tergiversa falsament un certificat
de l’any 89. Tots els doblers del crèdit extraordinari de l’any 89
es varen destinar exclusivament per a les pluges. No consentiré
que es digui cap mentida dels anteriors d’Hisenda d’aquesta
comunitat autònoma. Els doblers dels crèdits es varen destinar
exclusivament per a les pluges i les inversions que contemplava
la mateixa llei per estructures deficients a municipis. Per tant no
diguin mentides, i ni el Tribunal de Comptes, ni la Comissió de
Comptes d’aquest parlament, ni l’oposició en aquell moment no
varen denunciar mai qualsevol irregularitat d’aquesta llei. Per
tant jo el que sí sé és que es vol tergiversar la realitat i, com que
el conseller no tenia arguments, va cercar i cercar a veure què
trobava del Partit Popular. 

I m’agradaria que llegís aquí, es pot llegir, el certificat del
viceinterventor; veurem si diu això, que es varen desviar fons
cap a despesa corrent. Ho diu, això, el certificat?, que els 10.000
es varen donar a la despesa corrent? 

(Remor de veus)

No, no, no. Llegeixi aquí, pugi aquí, deixi constància en el
Diari de sessions i, si vol, facem una comissió d’investigació
dels doblers de l’any 89. És fals, és rotundament fals que es
desviassin doblers i els doblers de l'any 89 es varen gastar
exclusivament per a les pluges, i ni el Tribunal de Comptes, ni
la Comissió de Comptes d'aquest Parlament, ni l'oposició va
denunciar mai cap irregularitat. Ara surt, 12 anys després, surt
el Sr. Mesquida falsejant un certificat, surti aquí i en xerrarem.
I llegeixi-ho.

(Remor de veus)

Llegeixi-ho. Posi's tranquil, Sr. Conseller, vostè pot
intervenir quan vulgui.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, guardin la compostura.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Vostè pot intervenir quan vulgui. Parlam d'una cosa ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, vagi acabant. I, Sr. Conseller, guardi
compostura.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ja acab, Sr. President.

Ens diu el Sr. Diéguez Seguí ...

(Remor de veus)

No és ver, les falsedats són seves, Sr. Conseller, no és ver
que es va desviar qualsevol fons de l'any 89, i no és ver, és
rotundament fals, rotundament fals, així de clar.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, no entri en diàleg amb el conseller, ...

LA SRA, CABRER I GONZÁLEZ:

No, és ell, jo ...

EL SR. PRESIDENT:

Home!, és vostè que li contesta, per tant ... Acabi la seva
intervenció, ja li he demanat al conseller compostura i que no
parli des de l'escó.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Em diu el Sr. Diéguez Seguí que podrem fer el seguiment
d'aquests doblers. No és ver, què és el mateix seguiment que
podem fer del finançament autonòmic, dels 18.000 milions de
pessetes més que no sabem on són al pressupost? "Un
poquito de publicidad, un poquito de estudios, un poquito de
personal, un poquito de inversión immaterial", aquí és on han
anat els doblers dels 18.500 milions de pessetes més d'aquest
pressupots de finançament autonòmic. No vàrem saber on
havien anat, nosaltres vàrem presentar cinc esmenes parcials
importants, amb doblers importants per a centres de tercera
edat, per a la gratuïtat de l'educació, i no ha arribaven ni als
12.000 milions les nostres esmenes, i vostès 18.000 milions
quedaren diluïts al pressupost, i nosaltres no sabem on són. És
aquest el seguiment que hem de fer?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, per favor, vagi acabant. Va excedida en quasi un
cent per cent del temps.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, dues coses només ja per acabar. La primera, que avui el
Partit Popular donarà suport a 20.000 milions de pessetes
d'endeutament per inversions reals, ja no només per les pluges,
però per inversions, per despesa corrent, mai, Sr. Conseller, i
amb aquesta llei, quedarà retratada la seva mala gestió enfront
de la Conselleria d'Hisenda, i vostè passarà a la història com el
conseller d'endeutament d'aquesta comunitat autònoma.

I la segona cosa que vull dir és que almenys paguin ja,
almenys, ja que avui vostè se n'anirà amb la butxaca plena, avui
serà com si li hagués tocat una loteria de 20.000 milions de
pessetes o més bé com si hagués atracat aquest parlament,
almenys, almenys paguin d'una vegada per totes, perquè només
per presentar la llei s'han torbat vuit mesos, i nosaltres ens
vàrem torbar només un mes, així no sé què serà el pagament de
les ajudes.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció. Sr.
Diéguez, en nom del Grup Socialista, té la paraula per
contrareplicar i tancar el debat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Yo no
he visto que hayan aportado nada nuevo en este debate, no se
ha dicho nada que no se hubiera dicho en el debate que tuvo
lugar hace un par de semanas en esta misma cámara, ni siquiera,
insisto, han defendido las enmiendas que han presentado, por
eso, insisto y le digo, y con su última intervención me
demuestra que simplemente actúan de esta manera por
filibusterismo y nada más. 

Y no pidan más diálogo a este gobierno ni a los otros
grupos parlamentarios, puesto que ¿qué más diálogo quieren
que el trámite completo de la ley, en lugar de la lectura única,
que es lo que utiliza el PP allá donde gobierna, la lectura única?
Sra. Cabrer, a usted no la hubieran dejado hablar en otro
parlamento si hubiera sido de la oposición al Partido Popular,
no la hubieran dejado hablar, hubiera ido por lectura única, aquí
puede hablar y decir todo lo que dice, que repasaremos ahora
rápidamente.

Nos habla de forma insistente de que se va a hacer campaña
electoral con fondos públicos, eso me suena, pero no sabría
decirle por qué, campaña electoral con fondos públicos, me
suena a mí, me suena.

Mire, aquí no se ha dicho ninguna mentida de los gestores
de Hacienda, ninguna mentira, los 2.000 millones de pesetas,
los 2.000 millones que se despistaron de aquel presupuesto

fueron a cubrir el déficit de un ejercicio cerrado, cuando ya
estaba cerrado el ejercicio. 

No se preocupe, Sra. Cabrer, que este gobierno solucionará
el problema que generaron estas tormentas, que generaron las
lluvias sobre todo el viento en nuestra comunidad autónoma en
el mes de noviembre del 2001. Es un problema que se puede
solucionar con un esfuerzo presupuestario, y eso es lo que está
haciendo en este momento para poder arreglar este problema.
El problema que no va a poder solucionar este gobierno,
porque no está en su mano, es el hundimiento de la bolsa, la
mayor inflación de los últimos 17 años el pasado mes de mayo,
el mayor incremento de delincuencia de los últimos tiempos, lo
que no va a poder solucionar es evitar que se subvencione el
despido improcedente regalándole dos meses de sueldo, de
salario de tramitación al empresario que despida un trabajador
de forma improcedente, esa tempestad no se soluciona con
dinero, sino con votos contra la arrogancia. Téngalo presenta,
Sra. Diputada, que el Sr. Aznar López es la tormenta perfecta.

(Rialles)

Y voy a acabar leyendo una serie de palabras que creo que
podrán servir para poner fin a este debate y a este período de
sesiones. Leo palabras: nefasta, nefasta -dos veces porque se
ha dicho dos veces-, prepotencia, prepotencia, prepotencia,
disbarat, cost pressupostari, llei totalitària, la selva, a
l'oposició que la bombin, cavernas, cavernarios, chulos,
patética, patética, patética, falsa, paripé, paripé, ha atracat el
Parlament, etc. Decía Alonso Quijano a su amigo Sancho:
"Esto parece más lenguaje de cabreros que de caballeros".

Gracias, Sr. Presidente.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Parlamentari Socialista.
Amb la seva intervenció queda substanciat aquest debat. Si
cap grup no demana votació separa, votaríem conjuntament
totes les esmenes defensades pel Grup Parlamentari Popular.

Per tant, votam les esmenes. Senyores i senyors diputats,
poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 28; vots en contra,
30. En conseqüència, queden rebutjades les esmenes
presentades.

Tot seguit, durem a terme la votació de tot l'articulat de la
llei, i votarem conjuntament la denominació del títol del
projecte, l'article únic, la disposició addicional, la disposició
final primera, la disposició final segona i l'exposició de motius.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació de
la llei.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
28. I, facultant els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
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correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent, declar
autoritzada la modificació del nivell d'endeutament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per modificació de la
Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2002.

Senyores i senyors diputats, desitjant-los, ara sí, que
tenguin un bon període entre sessions parlamentàries, que es
tornaran iniciar el mes de setembre, s'aixeca la sessió.
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