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EL SR. PRESIDENT:

Entram en el debat 4, de totalitat de la secció 12, Conselleria
de Turisme i servei públic 06, Diversitat 21, SA. Hi ha esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular, les 4552, 4587 a l'ens
de dret públic 81; i la 4870 al servei públic 06, totes del Grup
Parlamentari Popular, que el Sr. Flaquer, en nom d'aquest grup,
té deu minuts per defensar.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, un any més, el Grup Parlamentari Popular li
presenta, Sr. Conseller, una esmena a la totalitat a la Conselleria
de Turisme, a la secció 12 i, en aquest cas, a les dues seccions
vinculades, l'entitat de dret públic 81, ENTURIB, i la societat
anònima Diversitat 21. I els motius d'aquesta esmena a la
totalitat naturalment són semblants, similars als dels anys
anteriors, perquè consideram que són uns pressuposts
continuïstes, uns pressuposts que segueixen, més o menys, la
línia habitual, la dels anys anteriors. I jo crec que els resultats
d'aquestes polítiques pressupostàries que al cap i a la fi
defineixen quina és la política turística d'aquesta comunitat
autònoma, crec que són a la vista de tothom. Crec que ja hem
vist, Sr. Conseller, durant aquests darrers tres anys i mig, on
ens ha dut la seva política turística i, per tant, crec que només
això justifica, d'una manera clara, la presentació d'aquestes
esmenes a la totalitat.

Cada any vénen, Sr. Conseller, menys visitants a les nostres
illes, des de l'any 99, vull entendre fins i tot que aquest era un
objectiu proclamat per determinats membres d'aquest govern a
principi de legislatura, però clar, ens venien, ens volien vendre
que vendrien menys visitants, però que, almenys, aquells que
venguessin serien de més qualitat. Idò ni això, això tampoc, Sr.
Conseller, menys turistes, menys visitants i, a més, de menor
qualitat, cosa que, per altra banda, no ens sorprèn ni ens
estranya quan tots aquells factors, tots aquells elements que
podrien representar l'atracció d'un turisme de major poder
adquisitiu, ja sigui golf, ja siguin ports esportius, són
constantment arraconats i oblidats pel Govern d'aquestes illes.
Naturalment, no només han vengut menys turistes i a més han
gastat menys, per cert, Sr. Conseller, parlant de despesa
turística, dir-li que enguany encara no ens ha avançat els
resultats de la seva enquesta, hem conegut els de la
Universitat, que han pronosticat un 7% menys que l'any passat,
però de moment encara no tenim el seu avanç, deu ser, Sr.
Conseller, que les dades són bastant negatives? Menys
turistes, menys ingressos, més estacionalitat. La temporada, Sr.
Conseller, des que vostè és al front de la responsabilitat de
turisme en aquestes illes, cada vegada és més curta, cada
vegada comença més tard, cada vegada acaba més prest, és
realment desolador comprovar el panorama des de fa un mes i
mig o dos de les nostres zones turístiques i el més preocupant,
Sr. Conseller, és que fins al maig o fins al juny segurament
aquestes zones continuaran igual. Menys visitants, menys
despesa turística, més estacionalitat i més atur, Sr. Conseller.
També hem perdut llocs de feina en el món turístic. No només
hem perdut llocs de feina sinó que, a més, els contractes cada
vegada, com a conseqüència d'aquella estacionalitat de què

parlava, són més breus, més curts i, per tant, també més
precaris.

Crec que tot això és ben significatiu de la realitat de la
nostra situació turística i, naturalment, és fruit també i
conseqüència de les seves polítiques, que es veuen reflectides
any rera any en els pressuposts de la seva conselleria. Tot això
ha vengut, a més, acompanyat, d'una pèrdua d'imatge del nostre
destí als mercats emissors i, a més, tot això acompanyat d'unes
males relacions amb els sectors privats, amb la iniciativa
empresarial que també, naturalment, no ajuda a poder superar
aquesta qüestió.

Miri, això que li llegiré ara no ho diu el Grup Popular, ho diu
aquest llibre, recent sortit del forn, que vostè també té avui
aquí, ho diu el Consell Econòmic i Social, i assenyala que el
vertader problema del sector turístic balear, abans fins i tot de
dia 11 de setembre, ha estat la falta de diàleg i d'acords entre els
sectors privat i públic de Balears, cosa que ha deteriorat la
capacitat de reacció d'aquesta comunitat autònoma com a
primera destinació turística espanyola i mediterrània. I continua
dient que ha suposat una pèrdua d'imatge per l'excessiva
proliferació de notícies negatives en especial al mercat alemany.
Per tant, diàleg i relació dolents amb el sector i pèrdua d'imatge
són qüestions que ja no només diu el Partit Popular, sinó que
fins i tot el mateix Consell Econòmic i Social reconeix a la
Memòria de l'any 2001.

Per tant, és evident que si aquests pressuposts són
continuïstes, si aquests pressuposts són pràcticament una
continuació dels pressuposts anteriors que hem vist on ens
han dut i on ens han conduït, és evident, Sr. Conseller, que
només per això hem de presentar aquesta esmena a la totalitat.

Podem entrar en punts concrets d'aquests pressuposts que
ens creen dubtes, que ens creen interrogants i que ens
agradaria, naturalment, poden comentar en aquest debat. Li
hauria de repetir el de cada any, aquesta obsessió que té vostè
per la inversió immaterial, més de 400 milions de pessetes que
desconeixem, Sr. Conseller, amb què els invertirà. 17 milions de
pessetes, una altra vegada, Sr. Conseller, en estudis i treballs
tècnics, creim que ja n'ha fet a bastament, que durant aquests
tres anys i mig ha fet ja estudis més que suficients com perquè
encara n'hi hagi de pressupostar 17 milions de pessetes més. 

I, en definitiva, també com els altres anys, pressuposts
insuficients, perquè si retiram del pressupost, si deduïm del
pressupost de Turisme tot el que fa referència als ingressos
derivats de l'impost turístic, tornen a disminuir els pressuposts
de la conselleria. Vostè, l'any passat, l'any 2002, tenia 28.065.645
euros, enguany, l'any 2003, deduïda l'aportació dels ingressos
de l'ecotaxa, que són una aportació nova, es queda amb
27.500.000. Per tant, Sr. Conseller, una vegada més la tisorada
li han pegat a la seva conselleria.

Deixant aquestes qüestions generals, de xifra total i
d'inversió immaterial i d'estudis, ordenació turística ni una sola
menció, ni una sola a la Llei general turística i a la seva
modificació. Suposam, suposam que ja ha renunciat
definitivament a aquesta modificació i a aquesta reforma de la
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Llei general turística, que li he de recordar que no només
figurava al programa del pacte d'esquerres, sinó que a més
vostè va repetir a principi de legislativa que seria un dels seus
objectius. Per tant, si vostè a la memòria no parla d'aquesta
modificació i d'aquesta reforma, hem d'entendre que hi ha
renunciat, hem d'entendre, en conseqüència, Sr. Conseller, que
ha fracassat en aquest punt concret.

Formació en el sector turístic, congelació dels pressuposts,
vostè assigna enguany el mateix pressupost a l'Escola
d'Hostaleria que el que tenia assignat per a l'any passat, per
tant és evident que tampoc no li presta l'atenció que nosaltres
consideram que hauria de tenir tot el que fa referència a la
formació del sector, del personal, dins aquest sector del
turisme.

Hi ha un punt important que m'agradaria comentar, que és
precisament aquest fons de rehabilitació dels espais turístics.
Vostès han fet una previsió d'ingressos de 42 milions d'euros,
7.000 milions de pessetes, a través del programa 443H.
Nosaltres hem pogut comptar a través d'aquest programa, tant
a les partides que vostè hi dedica, la Conselleria de Presidència,
Medi Ambient, Agricultura i Innovació, hem pogut comptar
38.915.000 euros, és a dir, Sr. Conseller, falten 513 milions de
pessetes. No ho ha volgut explicar a la ponència ni a la
comissió ni a la seva compareixença, ningú, comença a ser hora
ja avui, Sr. Conseller, que ens expliquin per què vostès creen un
impost finalista on es diu que el fons tendrà una finalitat molt
concreta i molt determinada i han desaparegut, ja de sobte i
sense més explicacions, 513 milions de pessetes en aquests
primers pressuposts. Ens pot explicar, Sr. Conseller, avui, on
són aquests 513 milions de pessetes que falten, entre la
previsió d'ingressos i les despeses a través d'aquest programa
443H?

I, finalment, perquè em queda poc temps, m'agradaria referir-
me a l'àrea de l'ENTURIB, l'àrea que engloba investigació, poca
cosa parla vostè a la memòria d'investigació, parla també de
qualitat, i de qualitat li he de dir que a la memòria ni una línia, no
hi ha ni una línia a la seva memòria que ens expliqui en què
consisteixen els objectius, les finalitats i el que pretén fer en
matèria de qualitat, i hi té pressupostada una partida de 95
milions de pessetes en comunicacions, ens agradaria també que
ens explicàs aquestes comunicacions, aquests 95 milions de
pessetes, en què consisteixen.

I una darrera branca dins l'ENTURIB, sens dubte la més
important, que és la de la promoció. Promoció que li he de dir
que torna a disminuir, amb el problema que tenim avui en dia en
aquestes illes en matèria turística, li he de dir que vostè l'any
passat, en el que era l'IBATUR, hi destinava 1.586 milions de
pessetes, 1.586; enguany, a l'IBATUR hi ha pressupostats 1.328
milions de pessetes. Sr. Conseller, això és el que diuen els
pressuposts de l'IBATUR, 1.328 milions de pessetes d'enguany
en comparació amb els 1.586. Jo crec que devem ser l'única
comunitat autònoma de l'Estat que any rera any, des que hi ha
aquest govern, disminueix el pressupost en matèria de
promoció. I crec que devem ser l'única comunitat al món que
amb un problema com tenim en aquests moments, de turisme,
davallam els pressuposts destinats a la promoció. Vostè em dirà

segurament que per algun programa que tenguin a qualsevol
altra conselleria o a qualsevol altra secció, treurà 4 milions
d'euros per fer una campanya conjunta amb Turespaña, però
això, Sr. Conseller, ja li advertesc ara, no em serveix, això hauria
de ser una actuació puntual i extraordinària, al marge dels
pressuposts d'IBATUR, com entenc i com presumesc que serà,
però el cert i segur és que el pressupost d'IBATUR des que
vostè és conseller, cada any, repetesc, cada any i aquest no és
una excepció, ha davallat. I em sembla lamentable en la situació
que vivim, amb el problema econòmic que passarem aquest
hivern i en la situació turística que té aquestes illes, que el
pressupost de promoció davalli.

Com em pareix increïble que al seu programa de promoció no
hi hagi ni una línia, ni una, per parlar del principal problema que
tenim que és l'estacionalitat turística, que no en parli i que no
ens digui quins doblers hi dedicarà i quins programes i quines
actuacions, i en canvi sí hi hagi doblers, Sr. Conseller, per fer
coses tan peregrines com unes jornades de Futurisme on,
segons diu vostè a la memòria, representen un vincle d'unió
entre el fet turístic i la població balear, a fi que la societat
comprengui la dimensió del turisme com a motor de l'economia
balear. I quina manera hi ha que la societat comprengui la
dimensió del turisme com a motor de l'economia balear? Avui
matí el Sr. Huguet llegia el títol d'unes conferències, jo els
llegiré el títol de les conferències que van destinades, senyores
i senyors diputats, que la societat comprengui la importància
del turisme com a motor de l'economia balear.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, vagi acabant, per favor.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President, en un minut acab.

Una conferència, dia 18 de desembre, demà mateix, "El Brasil
dels Brasils. Literatura i mestissatge", pagada per la Conselleria
de Turisme. Una altra conferència de Futurisme perquè la gent
se'n temi i s'identifiqui amb el fet turístic, "La cultura en temps
de guerra. Contra el terrorisme". Una altra conferència també en
matèria turística, "Latinoamérica y España. La literatura por
venir". Tots vostès podran comprovar naturalment la
importància que tenen aquests tipus de conferència perquè la
societat de les Illes Balears pugui comprendre la importància del
turisme com a motor de l'economia balear.

En definitiva, jo crec, Sr. Conseller, que els despropòsits
són continus, i el pitjor és que ja no és l'opinió d'un simple i
modest diputat com el que els parla, sinó que és, senzillament,
l'opinió fins i tot del Consell Econòmic i Social, unes dades en
caiguda lliure, una situació cada vegada més difícil i vostè
entestat en la supèrbia, entestat a no voler veure que ha de
donar un gir, que ha de donar un canvi radical a aquesta
política turística.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per la seva intervenció. El conseller de
Turisme vol obrir un torn incidental, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Flaquer. El primer que vostè ha mencionat és que aquests
pressuposts són continuïstes, és el darrer que podria esperar
sobre aquests pressuposts, perquè només li diré que no hi ha
ni una sola partida dels pressuposts que disminueixi i que el
pressupost, en la seva totalitat, augmenta en un 107,9%. Uns
pressuposts que augmenten en un 107,9% difícilment es poden
qualificar com a continuïstes.

També ha esmentat quin és el vertader problema de les Illes
Balears, i jo li diré quin és el vertader problema del turisme a les
Illes Balears, és que durant molt de temps hem viscut una
realitat fictícia i que en el moment en què el mercat ens ha
passat factura, ens hem temut d'allò que molta gent sabia i que
molta gent va manifestar, i jo crec que també ho va manifestar
a les urnes, que vostès tenien o ens deixaven un país hipotecat.
Ens deixaven un país hipotecat perquè davant l'única política
que vostès varen ser capaços d'aplicar durant molts d'anys, va
ser reaccionar de forma mecànica al que era la demanda del
mercat, més demanava el mercat, més oferta posàvem dins
aquest mercat. I això ens va conduir a un dels mals més grossos
que té en aquests moments el turisme de les Illes Balears, que
és el mal de la massificació. Ens ho diuen els clients quan feim
enquestes i també la mateixa indústria turística, perquè els deu
darrers anys, efectivament vostès varen dir que no s'havia de
créixer o s'havia de créixer molt poc en oferta turística, oferta
hotelera i, en canvi, varen deixar créixer de forma sense control
el sector immobiliari, i això ens du a una de les qüestions que en
aquests moments és damunt la taula, a discussió, i que
preocupa més el sector turístic, que és la baixa ocupació dins
els hotels. Aquesta baixa ocupació dins els hotels no és més
que els resultats d'aquesta hipoteca que vostès ens deixaren,
de deixar créixer un sector immobiliari i, en canvi, tenir un sector
hoteler totalment encotillat. Vostès ens deixaren aquesta
hipoteca.

Però ens en varen deixar més en aquest país. Ens deixaren
una altra hipoteca, que és que no varen saber afrontar mai, que
és la hipoteca de la comercialització. Vostès varen deixar durant
molt d'anys que el producte turístic es comercialitzàs a través
de tercers i això ens va dur, efectivament, a unes estratègies
que avui en dia pesen dins la indústria turística, que és
l'estratègia de l'ocupació del cent per cent. En aquests moments
tenim una indústria turística que si no té aquesta ocupació
resulta que està intranquilAla, quan en aquests moments Balears
continua sent líder d'ocupació amb un 77,5%, en canvi el que es
produeix dins el sector per aquesta hipoteca que vostès ens
deixaren és aquesta intraquilAlitat. Però també ens deixaren, com
a conseqüència d'aquesta comercialització de tercers, una
imatge totalment estandaritzada, una imatge absolutament
dominada pel que són els majoristes de viatges, que en el
moment que el mercat ens passa factura, en el moment en què
hi ha més oferta que demanda i que necessita de productes

especialitzats, nosaltres no tenim la capacitat de reacció, perquè
vostès varen ser incapaços de dur a terme una política
diferenciada del que és la política dels majoristes de viatges, o
sigui la comercialització en mans de tercers. Per tant, aquesta
hipoteca també ens pesa en aquests moments.

Però no només és aquesta, sinó també la hipoteca de no
haver invertit res en promoció. I vostè em diu que no hem
augmentat el pressupost de promoció. Jo li diré exactament el
que han augmentat els pressuposts de promoció des del 98,
que va ser el darrer any de la legislatura passada, i els
pressuposts que tenen per al 2003. En relació amb el 98, els
pressuposts del 2003 han pujat un 93% en promoció. I el
pressupost d'IBATUR, en concret, en relació amb l'any passat,
enguany són 1.527 milions de pessetes, quan l'any passat eren
menys perquè allà també hi havia les partides dels temes
d'investigació. Ens varen deixar dins aquesta hipoteca un
dèficit d'imatge que en aquests moments és necessari recuperar
i invertir. Dèficit d'imatge, perquè ni varen fer promoció ni varen
obrir canals de comercialització, que jo li record que en aquest
moment s'obrin a través del Pla de marques, a través de la
investigació de mercats, a través de tots els estudis que es fan
als mercats emissors i mercats competidors, que es poden
consultar a la finestra turística. Finestra turística que avui té
una mitjana de 433 pàgines impreses cada dia, la qual cosa vol
dir que és un instrument que té una utilitat grossa.

Però no només ens deixaren aquesta hipoteca de no tenir un
coneixement del mercat, sinó que a més ens deixaren la hipoteca
de no haver investigat en cap moment el que eren les
estratègies dels mercats internacionals, cosa que es fa en
aquests moments a través del CITTIB i a través de totes les
feines d'investigació que feim des de la conselleria. Aquesta és
la hipoteca que vostès ens deixaren, i és la hipoteca que
nosaltres hem d'afrontar amb aquests pressuposts, amb
aquests pressuposts que tenen en compte, com a element
importantíssim i innovador, i sense cap dubte gens continuïsta
que és el fons de rehabilitació d'espais turístics i naturals.

El fons de rehabilitació d'espais turístics i naturals és
l'instrument més important que ha tengut mai aquesta comunitat
per afrontar de forma seriosa el que és la diversificació del
producte turístic. Davant un pla de diversificació que vostès
feren i del qual moltes vegades en parlen, però que va estar
dotat amb 0 pessetes, a un fons de rehabilitació que,
efectivament té 7.000 milions de pessetes pressupostats, dels
quals 5.000 corresponen a la Conselleria de Turisme, i els altres
corresponen a les diferents conselleries. Efectivament hi ha 500
milions de pessetes, que ja ens va demanar a la comissió, i jo li
vaig dir en aquell moment, que és una previsió que té Hisenda
i que estan als pressuposts d'Hisenda, com a previsió per a
possibles contingències de funcionament, i el sobrant,
indubtablement, anirà també a inversió. Si no ho va voler
entendre aquell dia, jo ja no sé com li he d'explicar, estan
pressupostats, i si vostè estudia els pressuposts els trobarà
perfectament bé.

Molt bé, li ho puc tornar a repetir, si vostè estudia els
pressuposts, veurà com estan a les diferents conselleries i
sumen exactament la previsió que hi ha a la totalitat del "daixò".
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Em parla de llocs de feina perduts. Sense cap dubte vostè
no ha mirat les estadístiques: s’han creat en aquests tres anys
més llocs de feina que no s’havien creat mai dins el sector
turístic. Enguany, amb 50.221 persones empleades en el sector
d’allotjaments som líders, és l’any rècord en llocs de feina, no
només no s’han destruït llocs de feina sinó que s’han creat
llocs de feina en aquests anys per damunt de la mitja del que es
venien creant els altres anys.

Em parla de formació. L’Escola d’Hoteleria, efectivament, es
manté la mateixa partida o la mateixa quantitat dins el
pressupost per dues raons molt senzilles. Una, perquè quan
nosaltres vàrem començar la legislatura hi havia 70 milions de
pessetes dins un forat, un forat comptable, que s’ha anat
eixugant aquest forat i en aquest moment l’Escola d’Hostaleria,
amb el funcionament que té que, a més, crec que és un bon
funcionament, està creant..., té guanys, per tant no és necessari
augmentar. Però sí en canvi el que hem augmentat és la inversió
en formació, amb convenis amb la conselleria, amb la
Universitat, i amb convenis amb Sa Nostra a través de la
càtedra de qualitat, a través del segon cicle d’estudis turístics
que es faran a distància, donat que la gent que una vegada
acaba el primer cicle es posa a fer feina i no pot accedir al segon
cicle, es farà a distància, ja aquest curs el poden estudiar, i
través d’una càtedra, un màster d’economia i turisme que també
es fa amb la Universitat de les Illes Balears. Això vol dir que no
només mantenim les inversions en formació, sinó que
augmentam de forma considerable les inversions en formació.

Em parla de qualitat. Em parla de qualitat i jo crec que vostè
insisteix en una qüestió que no vol veure, i no la vol veure
perquè és molt simple; és molt simple perquè durant molts
d’anys en matèria de qualitat no es va fer res en aquesta
comunitat, i en aquest moment tenim un programa que enguany
ens ha permès ja hores d’ara tenir 81 hotels certificats o a punt
de certificar; a principis de l’any que ve amb el programa que
hem aplicat enguany en tendrem 135, la qual cosa implica
duplicar el nombre d’establiments que tenen sistemes de
qualitat aplicats, duplicar aquest nombre, i aquest programa per
a l’any 2003 permetrà 165 hotels més certificar-se en sistemes de
qualitat. És a dir, que cada anys anirem duplicant els sistemes
de qualitat dins el sector turístic, política que abans ni existia i
que en aquests moments jo crec que té un èxit absolut i que és
absolutament necessària per dur a terme la lluita per conquistar
els diferents mercats.

L’estacionalitat, em parla en darrer terme de l’estacionalitat.
Jo ja li ho he dit: crec que l’estacionalitat mai no s’havia
afrontat de la manera que s’ha afrontat. Tenim un fons de
rehabilitació que ens permet fer aquestes inversions, aquestes
inversions ja es veuen cada dia, ens permetran ser el sustent de
diferents productes turístics com ja es veu en aquests
moments, començant per la utilització del patrimoni de les
nostres ciutats per poder mostrar als visitants, i s’estan fent
infraestructures com per exemple els circuits cicloturístics, que
no s’havien fet, o els que s’havien fet es varen haver de
desmantellar perquè resultava que eren perillosos, i en canvi
l’estratègia que s’està utilitzant en aquests moments se’ns
demostra totalment bona perquè així ens ho indiquen aquelles
persones tant d’aquí com de fora que són usuàries d’aquestes

infraestructures. Per tant li podria posar exemples, nombrosos
exemples de la repercussió en la creació d’infraestructures per
anar lluitant contra aquesta estacionalitat.

Però tot això, és a dir, vostè em diu que efectivament, hi ha
hagut un mal diàleg amb el sector turístic, i un mal diàleg
perquè per primera vegada també en aquesta comunitat s’ha fet
un exercici que no s’havia fet mai, que és mirar l’interès general
per damunt l’interès sectorial, i efectivament aquest interès
sectorial, és a dir, aquests sectors o algunes persones d’aquest
sector, quan el Govern decideix, actua i aplica polítiques, se
senten ferides i són aquelles que creen una situació que vostè
defineix de falta de diàleg. Però jo crec que no es pot dir que hi
hagi falta de diàleg quan hi ha un programa que té 185 hotels
que estan aplicant les marques, hi ha 135 hotels que estan
aplicant sistemes de qualitat, quan a la finestra turística hi ha
433 pàgines diàries, és a dir, que aquest diàleg entre
l’administració i l’empresa, quan hi ha hotels que estan aplicant
a través dels programes de l’ecotaxa sistemes d’utilització
d’estalvi d’energia, d’estalvi d’aigua, aquest diàleg entre les
empreses i el Govern no havia existit mai amb la intensitat que
existeix en aquests moments. No havia existit mai amb la
intensitat que existeix en aquests moments i crec que a més és
un camí que només ha fet començar, perquè les perspectives
per al proper any són perspectives que superen les xifres
d’enguany.

Per tant jo el que li agrairia o el que li diria és que quan torni
a utilitzar aquest missatge miri a veure si realment el que vostè
està fent és un servei al país, un servei a la comunitat, o si el
que està fent és un servei a certs grups minoritaris, certs grups
minoritaris que no s’amaguen de dir que és necessari que hi
hagi unes eleccions per poder-se asseure, i en canvi jo dic i he
repetit que crec que és molt més important que el que s’ha de
fer, és a dir, qui ha de canviar no és el món, sinó és l’actitud de
certes persones perquè aquest món turístic i la política turística
surten o els fa un govern que ha sortit de les urnes i ha sortit
d’aquest parlament. Per tant jo el que li demanaria és prudència
perquè per ventura vostè, amb aquesta estratègia, es podria
estavellar en el futur.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Flaquer, té cinc
minuts per replicar.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo no
insistiré ja, Sr. Conseller, en les xifres; jo crec que estan a la
vista de tothom, estan escrites i tothom pot comprovar com el
pressupost de l’IBATUR va descendint any rere any: l’any
passat tenia 1.500 milions de pessetes, enguany només en té
1.300 i busques. Això vostè ho explicarà com vulgui, però és
així, no ho pot amagar.

Però mirin vostès, senyores i senyors diputats, que el
conseller ens ha dit que l’any 99, un any en què el PIB va
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créixer un 7%, on la despesa turística va créixer al voltant d’un
10 o un 11%, on varen venir més turistes que mai, on
l’estacionalitat va ser molt poc accentuada, ens diu el conseller
que li vàrem deixar un turisme hipotecat. Ara imaginin-se vostès
d’aquí a sis mesos quan entrem nosaltres i ens trobem amb el
PIB pràcticament al 0%, amb menys turistes, amb més
estacionalitat... Què ens trobarem?, i vostè què ens deixarà? Un
solar, això és el que ens deixarà vostè, un solar. 

(Remor de veus)

I clar, em parla... Sra. Armengol, posi’s tranquilAleta, que tots
hi estam. Em parla del fet que, clar, aquesta hipoteca ve, entre
altres coses, de la massificació, que nosaltres vàrem consentir
la massificació, i el sector immobiliari i tot això. Jo li diré dues
coses. La primera, Sr. Conseller, que vostè va fer feina en aquell
govern del Partit Popular, vostè va ser director general
d’Ordenació Turística, ni més ni manco, i a més ho va ser fins
que un dia jo vaig ser nomenat conseller i aquest senyor, el
conseller de Turisme actual, va posar el seu càrrec a la meva
disposició i jo vaig considerar oportú, efectivament, canviar
aquest senyor i posar-ne un altre de major confiança per la
meva part, però vostè va ser director general d’Ordenació
Turística en aquells governs que segons vostè apostaven tant
per la massificació.

I després diu del sector immobiliari i del creixement
residencial enfront del turístic, i que això va ser una altra de les
herències i de les hipoteques dels governs del Partit Popular,
d’aquells governs en els quals vostè va participar. Idò si això
és així, em vol explicar per què tots aquests del sector
immobiliari i residencial són els únics que no paguen l’ecotaxa?
M’ho vol explicar? Em vol explicar, si vostè creu que el
principal problema d’aquestes illes és que hi hauria d’haver un
sector turístic fort i no tan residencial i immobiliari, per què
vostè castiga amb un impost el sector turístic i en canvi allibera
d’aquest impost el sector immobiliari residencial?, ho pot
explicar?, perquè n’hi ha que no ho hem entès fins ara.

M’agradaria també que m’explicàs, Sr. Conseller, si pot -
dubt que ho pugui fer-, a quin centre de cost i a quina partida,
i té el conseller d’Hisenda aquí assegut devora vostè,
expliqui’m a quin centre de cost i a quina partida de la
Conselleria d’Hisenda hi ha aquests 513 milions de pessetes
que falten del fons de l’impost turístic. Digui’ns-ho, digui-ho ja
d’una vegada; no em digui que són a Hisenda perquè no els
hem trobat enlloc ni ens ho varen saber contestar a les
comissions oportunes, de manera que, Sr. Conseller, si no puja
aquí a dir-nos quin centre de cost i quina partida, haurem de dir
que vostès han burlat 500 milions de pessetes d’aquest impost
i l’han llevat del fons de rehabilitació d’espais turístics. Pugi
aquí dalt i digui’m el centre de cost i partida, si no no té
credibilitat.

Em parla de qualitat, i que vostès han fet... No, vostès el que
han fet ha estat copiar un pla que havia deixat el Partit Popular,
és idèntic. El Sr. Antich va pujar aquí fa dos o tres mesos a
explicar el seu pacte pel turisme i va resultar que era una còpia
literal del Pla Q, el Pla de qualitat del govern popular a l’anterior
legislatura, i ens pareix molt bé que segueixin per aquí. Jo no li

he criticat això, l’únic que li he dit és que vostè té dins
l’ENTURIB una partida de qualitat, que hi posa 95 milions de
pessetes de comunicacions que encara no m’ha explicat per què
són aquestes comunicacions, i no hi ha ni una sola línia que
justifiqui quines polítiques de qualitat pensen fer. L’únic que li
deman és que sigui més concret i més explicatiu i més
justificatiu a la memòria, que és el que no ha fet.

Mai no s’havia afrontat com en aquesta legislatura el
problema de l’estacionalitat. Ho han sentit bé?, mai no s’havia
afrontat com en aquesta legislatura el problema de
l’estacionalitat. Tanta sort!, tanta sort perquè resulta que amb
aquesta valentia, amb aquesta decisió i amb aquestes polítiques
seves que s’han afrontat com mai, resulta, li repetesc, i això és
un altre fet que vostè no podrà negar, Sr. Conseller, que els
hotels cada pic obrin més tard i cada vegada tanquen més prest ,
i això és un fet, Sr. Conseller, això és un fet. Això és un fet, i
vostè n’està orgullós?, vostè diu que mai no s’havia afrontat
com ara aquest problema, tant sort.

I ja allò de la falta de diàleg. Li he de repetir, Sr. Conseller,
que no ho dic jo, no ho dic jo, només, ho diu aquest llibre que
li he mostrat abans, ho diu el mateix informe o la mateixa
memòria de l’any 2001 del Consell Econòmic i Social, i vostè diu
que no és cert. Idò per què Alomar pide a los hoteleros una
cura de humildad y que cambien de actitud? Deu ser que no
hi ha relacions. Si vostè mateix... No m’ho invent. Sr. Conseller,
no creu que a qui sobre prepotència i a qui fa falta un poquet
d’humilitat és a vostè? No creu que no pot ser mai que n’hi
hagi tants que vagin equivocats i només un com vostè que
vagi encertat? No creu que podria ser que qui s’ha de predicar
l’humilitat és vostè i intentar llevar-se la supèrbia de damunt?
Jo crec que si això fos així, si vostè aprengués aquesta lliçó
d’humilitat i de llevar-se la supèrbia de damunt tots, i sobretot
la nostra principal activitat econòmica, hi guanyaríem. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. El Sr. Conseller de Turisme té
torn per tancar la qüestió incidental. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, Sr.
Flaquer, torn insistir i li mantenc que quan els mercats han
passat factura, i els mercats han passat factura quan Turquia,
quan Croàcia, quan Bulgària han entrat una altra vegada dins
el mercat turístic, i quan s’han fet noves instalAlacions de tal
manera que l’Organització Mundial de Turisme preveu que des
de l’any 2000 al 2005 hi haurà 450.000 places més dins la
Mediterrània, és quan aquí es mostren les debilitats que tots
coneixíem i que ara surten i es posen de relleu, i li insistesc que
no es va fer política promocional. En aquests moments hi ha
una política promocional, en aquests moments es fa la
campanya més important que s’ha fet mai per part d’aquesta
comunitat, amb un acord, efectivament, amb Turespaña, però
amb un acord que implica 4 milions d’euros per part de la
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comunitat, que era una quantitat que mai no s’havia posat a
disposició de les campanyes de publicitat. 

Li dic que no es va fer política, s’han vist les mancances
perquè estava en mans, com sempre, d’uns tercers que són els
majoristes de viatges, i això ens dóna un dèficit d’imatge
perquè tenim una imatge estandaritzada, i aquest és el gran
problema, conjuntament amb la imatge de massificació que
tenim dins els mercats, i per primera vegada es fa investigació,
per primera vegada es coneixen els mercats, per primera vegada
les nostres petites i mitjanes empreses i molts d’hotels
independents i hotels d’algunes cadenes, tenen al seu servei
una informació fidel, precisa per poder negociar i per poder
afrontar els problemes de futur. Per primera vegada som
capaços de sortir a comercialitzar i anar a fires especialitzades,
cosa que abans no es feia, i tota aquesta feina, que és el que
determina el pressupost d’enguany, és a dir, diversificació,
promoció especialitzada, investigació de mercats, servei a les
petites i mitjanes empreses, inversions en infraestructures per
crear nous productes turístics, tot aquest conjunt de mesures,
que són les que estan dins el pressupost, ja vénen a combatre
una hipoteca que vostès ens varen deixar i és l’hipoteca que
avui en dia els mercats ens mostren, hipoteca que efectivament
no crec que pagui aquest govern, que hi farà feina, sinó que
des del punt de vista electoral aquesta hipoteca vostès ja la
varen pagar les darreres eleccions i estic convençut que la
continuaran pagant les properes eleccions.

Efectivament vaig fer feina, jo, amb el Sr. Cladera, i
efectivament el primer dia que vostè va ser conseller li vaig
posar el càrrec a la seva disposició perquè creia que jo no
formava part d’un equip nou, sinó que formava part de l’equip
del Sr. Cladera, que entre altres coses vàrem dur a terme la Llei
de modernització i el Pla d’ordenació de l’oferta turística. Què
va passar amb la Llei de modernització i amb el Pla d’ordenació
de l’oferta turística? Va passar que la Llei de modernització, una
vegada que es va canviar de conseller es va alentir de tal
manera que aquest conseller en aquesta legislatura encara s’ha
trobat amb hotels que no estaven modernitzats perquè no
s’havia aplicat de forma correcta la Llei de modernització
turística, i estam pagant una hipoteca no ja del Partit Popular,
sinó una hipoteca de la seva falta de feina davant la Conselleria
de Turisme. Aquesta hipoteca concreta encara s’està pagant,
i l’està pagant no l’hoteler en concret, l’està pagant una
indústria que és incapaç o que té dificultats a l’hora de competir
amb altres destins perquè la planta hotelera en molts de casos
no té les condicions per competir en els mercats. Si vostè
hagués fet una aplicació rigorosa com es feia en aquell moment
de la Llei general turística segurament en aquest moment
tendríem una planta hotelera en condicions de competir en
millors condicions que ara.

Pla d’ordenació de l’oferta turística. El Pla d’ordenació de
l’oferta turística no basta que ho digui jo, també podem llegir
els diaris; què es va dedicar vostè a fer?, a descafeïnar un pla
d’ordenació de l’oferta turística. Es va dedicar a descafeïnar un
pla d’ordenació de l’oferta turística i el que havia de ser un
instrument cabdal per transformar la indústria turística es va
convertir en paper banyat, i això és el que va fer vostè i per això

jo estic molt orgullós d’haver estat a l’equip del Sr. Cladera i no
tenia cap intenció d’estar en el seu equip. 

(Remor de veus)

Pla de qualitat del Partit Popular. El pla de qualitat del Partit
Popular, que ha viscut dues legislatures, el pla de qualitat del
Partit Popular el va posar en marxa el govern socialista amb un
ministre que es deia Javier Gómez Navarro i amb un director
general que es deia Celestí Alomar. Si aquest pla de qualitat no
l’hagués posat en marxa la Direcció General d’Estratègia
Turística, vostès encara estarien igual que quan varen
començar, a zero. És a dir, vostès han viscut, el Govern de
l’Estat ha viscut de rendes del que va fer el Partit Socialista
durant dues legislatures. No, hi han ficat una cosa més, que
tampoc no havia passat mai, que és criticar de forma constant
i crear una mala imatge dins els mercats internacionals del destí
més important que té Espanya com a destí turístic, que són les
Balears. Les Balears representen el 25% del turisme de l’Estat,
i les autoritats de l‘Estat, l’única responsabilitat de les quals en
matèria de turisme és la promoció, s’han dedicat durant quatre
anys, de forma insidiosa, a criticar, a posar mala imatge a les
Balears. Per què?, per interessos partidistes, perquè vostès
varen pensar que aquest conseller i tot el Govern durarien tres
mesos, i varen fer una estratègia equivocada, una estratègia de
tensió, una estratègia d’anar comunicant i d’anar incidint
negativament damunt la indústria turística i damunt les Balears,
i això és el que s’ha reflectit en el mercat, i això és el que
reflecteix aquell document, la falta de responsabilitat de
l’oposició davant una indústria que és la indústria fonamental
del nostre país.

Li torn dir, estacionalitat. Li torn dir que tenim l’instrument
més important, no només perquè ho deim nosaltres, sinó que
ho diuen a fora, és a dir, en aquest moment ja no faré referència
als premis, sinó que faré referència a tots els fòrums
internacionals que el tema de discussió, el tema de debat com
la gran proposta de futur per a les societats turístiques és
l’ecotaxa de les Balears, i vostès allò d’estar orgullosos de
donar una passa endavant i de ser capdavanters en matèria de
turisme, el que fan és desqualificar, parlar malament, insídies,
perquè l’únic que els interessa, a vostès, és la cadira que
guarden, i no sabem per a qui la guarden... 

(Remor de veus)

...això és el més gros, no saben a qui la guarden, però
guarden la cadira.

Molt bé, miri... 

(Continua la remor de veus)

Sr. Flaquer, posi’s tranquil, posi’s tranquil, Sr. Flaquer. Sr.
Flaquer, jo no li puc fer un currículum de la seva vida perquè la
seva vida política és curta i diria que pobra, per tant no li puc
dir, però de totes maneres sí que li puc assegurar que si vostès
haguessin tengut una altra actitud i algunes de les persones
que els seus interessos no estan en aquestes illes sinó que són
a fora, haguessin tengut una altra actitud, el diàleg hauria estat
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molt més fluid. Per part del Govern mai no han faltat les portes
obertes ni el Govern no s’ha aixecat mai d’una taula de diàleg,
ni mai no s’aixecarà, i per això el president en el darrer debat va
presentar els deu punts per tirar endavant una política turística,
deu punts que són vigents i deu punts que segurament seran
els que es duran a terme la pròxima legislatura, perquè crec que
vostès poques possibilitats tenen.

Moltes gràcies. 

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Procedeix ara un
torn en contra de les esmenes presentades. Grups que vulguin
intervenir en un torn en contra? Sr. Buele, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, volem intervenir en aquest debat, que és el quart
d’aquests pressuposts generals de la comunitat autònoma, que,
com hem pogut escoltar i hem pogut atendre el millor que hem
sabut i pogut les intervencions que ens han precedit, afecte la
secció 12 de la Conselleria de Turisme, l’entitat de dret públic
81, ENTURIB, i la societat pública Diversitat 21, SA. 

Deia que hem volgut escoltar atentament la presentació que
se’ns ha fet d’aquesta esmena a la totalitat per part del Grup
Parlamentari Popular, i se’ns ha dit que la feien de manera
semblant a com ho havia fet en anys anteriors i també hem
escoltat com el conseller de Turisme precisament ha dit que
considerava, i nosaltres compartim aquesta opinió que ha
manifestat el conseller de Turisme, que precisament si s’havia
de fer algun tipus d’esmena entenem nosaltres enguany no
podia ser com la d’anys anteriors pels motius que ara intentaré
aportar.

Efectivament, si haguéssim de fer cas a la presentació de
l’esmena tal com se’ns ha estat presentada em pareix, Sr.
Conseller de Turisme, que el millor que podríem fer és plegar i
tancar la botigueta del turisme, perquè ens ho han pintat tan
fosc i tan calamitós, ens han dibuixat una situació tan dramàtica
i desastrosa, que no sé si queda cap altra sortida: que han
vengut manco visitants, que són de qualitat menor, que hi
gasten manco, que vénen durant més pocs mesos, que han fet
perdre més llocs de feina, que reben molt mala imatge, que
perceben males relacions entre el Govern i el sector... Més
calamitats jo no crec que ja se’n puguin produir. Segurament
això deu ser la creu de la moneda, però també deu tenir una
cara, no tot ha de ser això, i si tiram enlaire i surt la cara?
Aleshores nosaltres el que voldríem fer és aportar aquí una
sèrie de reflexions, una sèrie d’observacions que creim que des
del nostre grup parlamentari confirmen que val la pena rebutjar
aquesta esmena que ha presentat el Grup Parlamentari Popular
i donar suport al projecte de llei dels pressuposts.

La primera de totes és l’augment, l’augment considerable
que tenen aquests pressuposts. Per a l’any que ve es
disposarà, ho ha recordat el conseller, d’un 107,9% més que
enguany, i això gràcies al fons de rehabilitació d’espais turístics
i naturals que ve dotat per l’impost d’estades en establiments
turístics d’allotjament, i que no hem sentit que ho digués avui
aquí, però ho hem sentit dir en altres llocs, el Grup Parlamentari
Popular està compromès públicament a llevar-lo d’enmig s i
arriben a governar. Per tant, just per aquest aspecte ja hi hauria
d’haver un altre tipus d’esmena presentada, just per aquest; no
se’ns ha dit res d’això. 

Un altre d’aquests aspectes que nosaltres consideram bàsic
perquè es puguin desplegar polítiques eficaces en aquestes
illes en matèria de turisme, fa referència i s’esmenta una sèrie de
vegades, sobretot a les memòries, i llavors es confirma quan
podem veure partides destinades a això, quan es fa referència
a l’atenció que es vol dispensar a la configuració de la mar
Mediterrània com un espai d’influència dins la Unió Europea.
Consideram important això dins aquests pressuposts de l’any
2003. Per això és que en aquest àmbit nosaltres sí que
consideram que resulta desitjable que l’Estat espanyol
s’apressi a donar suport, molt més suport del que està donant,
als esforços d’aquesta comunitat autònoma nostra que
s’encaminin a construir una Europa més mediterrània, una
Europa que tengui més present les nostres especificitats en
matèria de turisme, una Europa que converteixi aquest pol
mediterrani en un vertader contrapès polític i econòmic al poder
que s’exerceix des de les regions centreuropees.

Si no directament sí indirectament, hi feia alAlusió el
conseller de Turisme quan va comparèixer davant la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts, i al Aludia a l’augment de l’oferta
fonamentalment en allò que és l’àrea del Mediterrani, i és en
aquest sentit que des del nostre grup parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, i així ho volem manifestar al conseller de
Turisme, veurem amb molts bons ulls que s’intenti promoure un
major acostament entre les estratègies econòmiques del Govern
de les Illes Balears, dels agents empresarials i comercials de les
Illes Balears, i entre aquests i el del nostre àmbit econòmic més
proper com és el cas de Catalunya o és el cas del País Valencià.
Entenem que necessitam defensar plegats interessos comuns
d’una manera molt més ben coordinada.

Un tercer aspecte que nosaltres valoram també molt
positivament és que amb aquests pressuposts s’està impulsant
una política turística que pretén desenvolupar harmoniosament
creixement econòmic i equilibri territorial. S’hi propicia molt més
la qualitat de l’entorn natural i humà. Més que apuntar a
superpoblar les nostres illes amb més iots i més jugadors de
golf, s’està cercant un turisme que a més de l’oferta tradicional
de sol i platja en valori també els aspectes culturals,
mediambientals i urbanístics que fins fa poc havien estat molt
en segon terme. En aquest sentit s’estan fixant inversions que
condueixen a millorar o a aprofundir en la nostra pròpia
identitat pel que fa al caràcter cultural de rehabilitació del
patrimoni i d’altres aspectes, instalAlacions de qualitat, medi
ambient, entorn i esdeveniments culturals que defineixin de
manera més activa i dinàmica l’estada de turistes entre
nosaltres.
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I finalment, com a darrer punt, com a aspecte que nosaltres
volem remarcar d’aquest projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma en matèria de turisme, és la
distribució millorada de les inversions que es fan cap a les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera. Totes tres arriben a
arreplegar en conjunt el 35% del pressupost d’inversions, i això
ho consideram una passa endavant cap a allò que hauria
d’arribar a ser amb el temps el més just, el més correcte i el més
adequat a la nostra realitat turística. 

Per aquests quatre motius i d’altres que en aquest moment
m’estalviaré d’esmentar, nosaltres els consideram més que
suficients per donar suport al projecte de pressuposts de l’any
2003 en matèria de turisme i per rebutjar l’esmena de totalitat
que ha presentat el Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció, en nom
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Mar í  i
Serra té la paraula en nom del Grup Socialista.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
evident que el Partit Popular presenta una esmena a la totalitat
més bé per desgastar la Conselleria de Turisme i el Govern
d’aquestes illes que no per raons objectives com crec que
hauria de ser, perquè si mai hi ha hagut motiu per presentar-la,
com ha quedat demostrat en el debat anterior, aquest any, la
veritat és que no hi havia cap motiu per haver de presentar una
esmena a la totalitat a aquests pressuposts, on mai no s’havia
comptat amb tants de recursos ni hi havia hagut tantes
actuacions i iniciatives previstes.

Jo no entraré en xifres, si més turistes, si més despeses, però
en el que no estam d’acord, Sr. Flaquer, és que aquests siguin
uns pressuposts continuïstes, perquè basta veure les seves
xifres per poder assegurar que no ho són. I si analitzam les
esmenes parcials i els arguments que ha donat el Sr. Flaquer en
aquesta tribuna, podem veure, com bé li ha dit el Sr. Conseller,
que la majoria de les coses que es proposen ja es fan o està
previst fer-les amb aquest pressupost de cara al 2003, a part
d’altres que no ha esmentat el Sr. Flaquer.

Un pressupost amb actuacions, al nostre entendre, molt
importants, com són les inversions en infraestructures a les
zones turístiques, infraestructures de caràcter cultural i de
rehabilitació d’espais públics i naturals, més de 7 milions
d’euros per dur a terme convenis d’obres en colAlaboració amb
altres institucions, ajuntaments, etc., i, per primera vegada, s’ha
arribat a un acord per a la distribució de recursos per inversions
i promoció a cadascuna de les illes. Així mateix, es compta amb
un pla de màrqueting i un pla de marques elaborat per aquest
govern, que ens permetran potenciar la promoció i millorar la
imatge de les nostres illes i destacar la singularitat de
cadascuna a més de diversificar el nostre producte de cara a la
desestacionalització.

També amb aquest pressupost s’han posat en marxa tot un
conjunt d’ajudes per obrir nous canals i noves formes de
comercialització i reserves sobretot dirigit a petits i mitjans
empresaris, així mateix a través del CITTIB s’ha posat a l’abast
de totes les empreses i professionals del sector informació i
estudis d’avaluació dels mercats i de les seves tendències.
Consideram també com a molt important la creació del Consell
Assessor de Turisme, on hi part icipa l’administració i la societat
civil, la qual cosa dóna transparència i claredat a les
determinacions i als acord que allà es prenen en matèria de
promoció i inversions.

 I per dur a terme tot això, senyores i senyors diputats, en
compta amb els recursos de la mateixa conselleria, amb els
recursos de l’acord amb Turespaña i, per primera vegada, amb
els recursos del fons de rehabilitació d’espais turístics i
naturals que, per cert, vostès, Sr. Flaquer, hi estan radicalment
en contra i no paren de criticar aquest impost, però tenen el
coratge, per no utilitzar una altra paraula, de fer tota una sèrie
de propostes i modificacions d’aquests pressuposts en base
als recursos de l’ecotaxa. La veritat és que darrerament ja ens
tenen acostumats a tot tipus d’incongruències, i aquesta és una
més, ja que si fossin coherents amb el seu discurs i amb les
seves esmenes, haurien de demanar que s’eliminessin del
pressupost tots els recursos de l’impost turístic i les obres i
programes que s’hi volen dur a terme, perquè, del contrari, sota
el nostre entendre, el seu discurs en contra de l’ecotaxa no té
cap sentit i perden tota credibilitat davant l’opinió pública, ja
que per una banda diuen que volen llevar l’ecotaxa i per l’altra
fan tot un seguit d’esmenes per invertir el que s’ha de recaptar
en el futur. Sr. Flaquer, no serà que han renunciat vostès a
governar aquesta comunitat autònoma? Ens ho haurà
d’explicar.

Bé, anant ja a l’esmena de totalitat a la secció 81,
l’ENTURIB, abans ja he fet referència, també ho ha fet el Sr.
Conseller, a algunes de les actuacions que té previst dur a
terme aquest organisme de cara a l’any 2003, i, per tant, em
referiré únicament a algunes de les actuacions que pensa
realitzar l’IBATUR en matèria de promoció i que des del nostre
grup consideram més importants.

En primer lloc, consideram molt importants els recursos que
es destinaran a promoció com a conseqüència del conveni amb
Turespaña, i digui el que digui vostè, Sr. Flaquer, hi ha 8,5
milions d’euros que faran possible que a part de mantenir
l’activitat i la presència tradicional a fires, presentacions,
seminaris, etc., s’incrementi la presència a fires especialitzades
per combatre l’estacionalitat. En segon lloc, i dins el mateix
context, l’acord amb els consells insulars i els foments de
turisme per promocionar cadascuna de les illes de forma
diferenciada, tenint en compte per primera vegada la singularitat
de cadascuna i que cada illa és un producte diferent. Així
mateix, consideram important el reforçament de la web
visitbalears que tants de bons resultats està donant, com ha dit
el Sr. Conseller, més de 7 milions de visitants l’any 2002.

I, finalment, el Pla de marques i el Pla de qualitat que en
aquests moments ja tenen la seva importància, però que en el
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futur han de jugar un paper fonamental per diversificar la nostra
oferta i combatre aquesta estacionalitat que patim.

Davant tot això, dir que des del nostre grup contràriament
al que diu el Partit Popular, pensam que les mesures i
actuacions que preveuen aquests pressuposts són les
adequades per afrontar la situació que viu el turisme mundial i
combatre la competència emergent d’alguns països del
Mediterrani i de les mateixes illes Canàries. Creim també que és
un pressupost que, per primera vegada, s’aproxima a les
necessitats del sector i aconsegueix que la majoria de
reivindicacions dels agents turístics de les nostres illes comptin
amb el suport pressupostari i el reconeixement per part de
l’administració autonòmica que mereix com a principal sector de
la nostra economia.

Per tot això, com comprendrà, Sr. Flaquer, des del nostre
grup no podem donar suport a les seves esmenes de totalitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Serra per la seva intervenció, en
nom del Grup Socialista. Sr. Flaquer, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
comprenc que no vulguin parlar de xifres, és normal que no
vulguin parlar de xifres, però no ens enganem, els pressuposts,
la bondat o els aspectes negatius d’un pressupost s’han de
mesurar amb l’eficàcia de les polítiques que permeten
desenvolupar aquests pressuposts, i duim ja tres exercicis
pressupostaris preparats, planificats pel conseller Alomar, i els
agradi o no els agradi duim tres anys consecutius davallant
número de visitants, qualitat dels visitants, despesa turística i
cada vegada som més estacionaris i cada vegada estam en una
situació pitjor. Per tant, si les coses van bé, van malament i
cada any empitjoren, nosaltres creim que la l’instrument de la
política turística, que són aquests pressuposts, és un
instrument equivocat.

I quan es parla de temes que inclouen aquests pressuposts,
es pot parlar, per exemple, de l’ordenació turística; i clar, quan
un sent el Sr. Alomar dir que el POOT que va aprovar aquest
conseller, que almenys ho va aprovar, perquè fins a aquell dia
no s’havia aprovat, és un POOT descafeïnat, un es demana com
és que no l’ha tornat cafeïnar el Sr. Alomar a aquest POOT,
perquè no n’ha tocat ni un punt ni una coma; ni del POOT que
aquest conseller va aprovar, que aquest diputat que li parla va
aprovar, ni de la Llei general turística. No entenc com el troba
tan descafeïnat si amb tres anys i mig d’aquell POOT que ell
critica tant no ha tocat ni un punt ni una coma.

I amb la modernització, clar, resulta realment cínic haver de
sentir allò de la modernització aquí, en aquesta tribuna, quan va
ser precisament el principi del Pla de modernització quan es va
posar sense terminis, i va ser la Llei general turística, després,
la que va haver de posar els terminis. Tot això, naturalment,

sense dir que si un es cuida un momentet d’estudiar i
d’analitzar quina va ser l’època on es varen concedir més
llicències durant els darrers deu anys, un comprovarà que
l’època en què més llicències, més autoritzacions prèvies es
varen concedir es varen fer, precisament, firmades per un
director general que es deia Celestí Alomar. Per tant, jo crec que
el Sr. Celestí Alomar és corresponsable del que en aquells
moments es va fer i, a més, no ha tocat, insistesc, ni ha
modificat ni un punt, ni una coma de tota la legislació
d’ordenació turística que el Partit Popular va fer.

Per cert, no m’ho ha pogut contestar el conseller, jo
pensava si el Sr. Buele o el Sr. Marí me podrien contestar, on
són els 513 milions de pessetes? Ja està bé, ja ho hem demanat
dues vegades a ponència, dues vegades a comissió, ja ho he
demanat dues vegades en el Ple i torn a demanar: on són els 513
milions de pessetes que vostès han llevat de l’impost? Vostès
han recaptat o pensen recaptar 7.000 milions de pessetes i
només en tenen prevists gastar dins el fons 6.500, me volen dir,
per favor, centre de cost i partida allà on estan aquests 500
milions a la Conselleria d’Hisenda? No els trobaran, perquè
estam davant una estafa als ciutadans d’aquestes illes, sí, Sr.
Alomar, davant una estafa als ciutadans d’aquestes illes, allà
on vostès han dit que això era un impost que vostès cobraven,
de caràcter finalista i on ja han burlat 500 milions de pessetes.
I si no, pugin i me diguin on són, que ja han tengut set
oportunitats de dir-ho i encara no ho han dit.

I nosaltres, Sr. Marí, no feim esmenes amb càrrec al fons, no,
Sr. Marí, nosaltres feim esmenes, i les discutirem després a la
globalitat, amb càrrec a partides d’inversió immaterial, amb
càrrec a partides de publicitat, amb càrrec a partides de
propaganda, amb càrrec a partides d’estudis, amb càrrec a
partides de moltíssimes altres coses que es podrien suprimir. I
és amb càrrec a aquests conceptes allà on nosaltres,
naturalment, feim esmenes.

Jo crec que l’esmena a la totalitat naturalment aquest grup
no és que només l’hagi de mantenir, sinó que jo crec que és
imprescindible per a aquestes illes. Però estam convençuts
també que l’esmena a la totalitat avui no prosperà, això és
evident, però dia 25 de maig estam convençuts que la vertadera
esmena sí que s’aprovarà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer per la seva intervenció. Sr.
Buele, en torn de contrarèplica.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. En aquest torn de rèplica, voldria
respondre les preguntes que ens ha fet el portaveu del Grup
Parlamentari Popular dient-li que hi ha lectures i lectures, un pot
tenir un llibre i llegir una pàgina i no llegir la darrera o la
d’enmig. El Sr. Conseller de Turisme ho ha dit molt clar, jo
voldria referir-me al que ha dit en relació amb la davallada en les
despeses; ho miri bé, ho llegeixi bé. Ho llegeixi bé, perquè
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durant aquests tres, quatre darrers anys nosaltres feim una
lectura que ens du en un sentit contrari, les despeses no han
davallat. Vostè parla de tres anys de cap davallada i per això diu
que és un instrument equivocat; nosaltres li hem de dir, des del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, tot i la seva
gran experiència en matèria turística, Sr. Flaquer, que en aquest
cas concret creim que va equivocat.

Quant al Pla de l’Ordenació de l’Oferta Turística, estam
segurs que vostè ho sap, que se’n recorda, que ho reconeix,
que des de fa dos anys, tres anys, no és el Govern de les Illes
Balears qui té la màxima responsabilitat en el que representa un
treball com el que correspon als consells insulars. Quan ens
contestava sobre on són els 513 milions de pessetes llevats del
fons, quin centre de cost i quina partida, jo no tenc res més a
dir-li que el mateix que li ha dit el conseller: llegeixi bé els
pressuposts i les trobarà repartits a conselleries diverses.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció, en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, i amb la seva intervenció
queda acabat el debat de totalitat de la secció 12 i passam al
debat número 5, de globalitat, de la resta d’esmenes pendents
del debat número 4. Defensa conjunta de les esmenes,
presentades pel Grup Parlamentari Popular, als programes 443H,
fons de rehabilitació d’espais turístics, esmenes 4562, 4563,
4564 i 4565; al programa 751A, direcció i serveis generals de
turisme, esmenes 4553, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 45, 68, 70, 71, 74, 75,
76, 77, 79, 82 i 84; i al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, esmena 4586; a l’ens de dret
públic 81, entitat de turisme a les Illes Balears, esmenes 4561,
4588, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 4599 i 4612. En nom del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Diputat Pere Palau té la paraula,
durant cinc minuts, per a la defensa conjunta d’aquestes
esmenes.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En el
debat que ha tengut el nostre portaveu amb l’esmena a la
totalitat, crec que l’ha basat, sobretot aquella esmena, en un
parell de punts que crec que són fonamentals per a la nostra
p olítica turística: ha parlat de formació, ha parlat de promoció,
ha parlat d’estacionalitat i ha parlat d’altres temes relacionats
amb la nostra política turística. Però com que del resultat del
debat que hem tengut, veim que, segurament, aquesta esmena
a la totalit at no prosperarà, nosaltres, des d’aquí, amb esmenes
parcials, que sí que són esmenes parcials congruents i que van
en la línia que hi ha hagut del debat anterior, intentarem a veure
si podem arreglar una mica aquesta situació.

El Sr. Conseller no hi és, però li diré al portaveu del Partit
Popular, que li he dit; ah, és allà, Sr. Conseller, bé, veig que fa
d’assessor del Sr. Marí Serra! Bé, Sr. Conseller, vostè ha dit que
havien trobat una situació turística hipotecada i a mi el que em
preocupa molt és que aquesta hipoteca no ens dugués a la
fallida, o sigui que crec que si seguim la política turística que
s’ha dut aquests anys, i vull tornar repetir el que ha dit el

senyor portaveu del Partit Popular, menys turistes, menys dies,
menys ingressos, menys ingressos sí, si vol que li digui els
cents de milions menys que han ingressat, per exemple, les
Pitiüses, supòs que ho deu poder veure perquè han sortit (...),
i més precarietat en l’ocupació, jo crec que és un tema
preocupant.

Però bé, anirem a les esmenes perquè si no després no
tendré temps. Presentam un conjunt d’esmenes que són
actuacions de millores turístiques a les zones de Menorca,
d’Eivissa i Formentera i de Mallorca. Bé, jo crec que se n’havia
parlat, fins i tot me pareix que ha estat el portaveu del Partit
Socialista que ha dit que ells estaven fent actuacions en
millores turístiques. On són, on són? Tal vegada jo estic
equivocat, però no les he vist. Abans sí que se n’havien fet, i
algunes s’estan acabant fins i tot promogudes abans amb el Pla
Mirall; però en aquestes dates, des que governen ells no se
n’ha fet cap.

Bé, presentam una esmena que precisament fa referència a
d’alguna manera rebaixar la quantitat que dediquen a estudis i
treballs tècnics; o sigui que veim que dins aquesta conselleria,
com ve sent la tònica general, dins les conselleries del Govern,
molts d’estudis, molts de treballs, però poques realitzacions.

Després, Escola d’Hostaleria, formació, fins i tot hi ha hagut
referències de la poca quantitat o que no ha hi hagut increment
a l’Escola d’Hostaleria de Balears, que està a Mallorca, però és
que jo encara, no me cansaré de repetir que l’Escola
d’Hostaleria d’Eivissa i l’Escola d’Hostaleria de Menorca,
després de tres anys que el Partit Popular va deixar les obres
quasi ben acabades i havia d’inaugurar, encara no s’ha sabut
inaugurar. I llavors el Sr. Conseller, que aquesta m’ha agradat
molt i li puc contestar, diu: no, i és que fins i tot podran estudiar
a distància. Naturalment que hauran d’estudiar a distància si es
volen formar els alAlots o les alAlotes d’Eivissa, de Menorca o de
Mallorca que vulguin fer formació en hostaleria, perquè aquest
Govern ens ha privat que aquestes escoles funcionassin, això
serà la distància que tendran per poder estudiar. Després
també, en base a l’hostaleria, posam una quantitat per a ajudes,
per a beques; o sigui, el mínim que poden tenir, mentre no
tenen escola d’hostaleria, tant els de Menorca com els
d’Eivissa, com els de Formentera, ajudes per a quan han de
venir a estudiar aquí, a l’illa de Mallorca, els que hi poden, que
no tots hi poden venir. Doncs aquí dedicam també tres esmenes
d’alguna manera d’ajudes.

Després ja tocam un tema que, bé, es quasi al fil del debat
que vàrem dies passats dins la pròpia Comissió de Turisme, que
és el tema de l’esponjament. O sigui, dedicam quantitats per  a
l’esponjament a les tres illes, però és que hi ha un Pla
d’esponjament i des que existeix ni a Menorca, ni a Eivissa ni a
Formentera, a Mallorca també n’hi va haver algunes però ara
n’hi ha menys, és que no s’ha fet cap actuació en aquest sentit.
Per tant, jo crec que també s’haurien de recollir aquestes
esmenes i arreglaríem un poquet el pressupost d’aquesta
conselleria.

I anant molt ràpid, diré que també posam una esmena per
incrementar en 500.000 euros el Pla Oci; i també en la línia que
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havia explicat el nostre portaveu, una esmena que té com a
finalitat augmentar la quantitat que hi ha d’haver per a
promoció, augmentar la quantitat dins ENTURIB, o sigui, és
una realitat: ha baixat la quantitat destinada a promoció en una
any que diuen de situació difícil. Bé, jo crec que diria que en
lloc de situació difícil, que fins i tot és una situació crítica.

Actuacions en matèria de desestacionalització. Jo crec que
és una realitat, també m’he apuntat aquesta frase: mai s’afronta
com ara. Efectivament, ara no es fa res, no es fa res en
desestacionalització i, com no es fa res, no s’havia afrontat mai;
perquè abans, almenys, es feia amb dificultats, es feia treballant
i ja sabem que no és una cosa fàcil, però hi havia un compromís
del Govern, fins i tot de tots els empresaris, per dur aquest Pla
de desestacionalització endavant, ara no es fa res i efectivament
mai no s’havia fet així.

Després, convenis de promoció turística amb els diferents
consells insulars. Crec que difícilment, jo he vist els
pressuposts fins i tot de la institució del Consell Insular
d’Eivissa, per descomptat les partides d’ingressos no són gaire
elevades amb els convenis que tenen, a pesar del Sr. Marí Serra
que deia que sí n’hi havia. Convenis també amb el Consell
Insular de Menorca, de Mallorca i un conveni amb
l’Ajuntament de Santa Eulària perquè d’alguna manera la
Conselleria de Turisme, independentment que hi pugui haver
altres colAlaboracions, colAlabori en la construcció del palau de
congressos que vol fer l’Ajuntament de Santa Eulària, que és
un palau de congressos, ja té el projecte, ja té el solar, fins i tot
avui llegíem als diaris que ja el té en fase d’adjudicació, que s’hi
han presentat quatre empreses. Jo crec que això són actuacions
que vertaderament sí que estan encaminades a
desestacionalitzar, estan encaminades a augmentar el poder
adquisitiu dels nostres ciutadans i també estan encaminad e s  a
donar un servei a tots els ciutadans, perquè aquest palau de
congressos no està fet només per als turistes.

I després ja passant, i ja acab, Sr. President, que veig que
m’estic passant, a les d’ENTURIB, vull dir que, amb el Pla de
desestacionalització ja n’he parlat, parlant també aquí amb una
esmena d’una campanya específica en el mercat alemanya; el
mercat alemany que tots sabem que ha tengut aquest descens;
que hi ha problemes, no les hem de disfressar, les hem de
conèixer, les hem de saber, hi ha dificultats, i pareix que no hi ha
hagut cap reacció en el sentit de fer que d’alguna manera
aquesta baixada del turisme alemany s’hagin posat des del
Govern de les Illes Balears els mecanismes -i els mecanismes no
són altres que campanyes específiques en colAlaboració, com
s’havia fet sempre, amb els majoristes de viatges i amb els
empresaris- per d’alguna manera poder rectificar tot això que
està passant.

I no tenc més temps, encara n’hi ha alguna més que no l’he
defensada, però les que no he pogut referència, perquè ja
m’estic passant del temps, les don per defensades; però
tenguin la seguretat que totes elles van encaminades a millorar
el pressupost de la conselleria, i totes elles, per molt que s’hagi
dit aquí, no n’hi ha cap que estigui contemplada; perquè jo, fins
i tot quan sentia el portaveu del Partit Socialista he arribat a
pensar: ell i jo no vivim a la mateixa comunitat, perquè ens deia

que s’estaven fent tantes coses, s’estaven fent tantes millores,
s’estaven campanyes tan bones, s’estaven fent millores en
infraestructures, s’estaven fent moltes coses i, per descomptat,
nosaltres almenys no les veim. Per tant, crec que vivim a
comunitats distintes.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Palau. Para fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, tiene la palabra el Sr.
Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. La nostra postura davant aquestes
esmenes parcials que el portaveu del Grup Parlamentari Popular
ha presentat i ha definit com a congruents amb l’esmena a la
totalitat i que nosaltres, a més a més, creim que ve a ser el
complement d’altres iniciatives parlamentàries que el mateix
Grup Popular ha mantengut durant aquest darrer any de
legislatura i que les ha anat presentant a diverses comissions,
allà on s’ha pogut veure ja quina era l’actitud i la postura de
cadascun dels grups parlamentaris d’aquesta cambra, nosaltres
el que li volem dir és que no podem estar d’acord amb totes
elles, per una simple raó: perquè aquí veim avui els
pressuposts, el projecte de llei de pressuposts del Govern de
les Illes Balears que afecten la Conselleria de Turisme.

Alguns d’aquests aspectes als quals vostè ha fet referència
no van o no necessàriament han d’anar implicats directament
a la Conselleria de Turisme, sinó que, creim nosaltres, que hi ha
aspectes que s’han de veure des del conjunt del Govern. Quan
vostè diu: els estudiants no reben ajudes per venir a estudiar a
l’Escola d’Hoteleria, de la Conselleria de Turisme no, de la
Conselleria d’Educació i Cultura sí, per posar un exemple
només. I com aquest d’altres; hem de mirar, des del nostre punt
de vista ho veim així, que l’aportació de recursos públics les fa
el Govern en el seu conjunt a cadascuna de les illes.

Efectivament, en relació a esponjament, a les tres illes, o
l’increment del Pla d’Oci, o la desestacionalització o el conveni
de promoció turística amb consells insulars, nosaltres veim que
si se repassa el conjunt dels pressuposts generals del Govern
de la comunitat autònoma, qualque cosa sempre arriba per tot.
Naturalment que un voldria que fos més, efectivament; qui és
que no desitja poder disposar de més euros a l’hora de poder
dur a terme determinades realitzacions que ben segur que des
d’allà on s’està es consideren de primer ordre; però nosaltres
donam confiança al Govern de les Illes Balears, i al conseller de
Turisme en aquest cas, davant el fet que el repartiment de
recursos públics d’aquesta comunitat autònoma s’hagi fet així
com s’ha fet, d’acord amb aquests pressuposts.

És per això que no podrem votar a favor de totes aquestes
esmenes que ens ha presentat el Grup Parlamentari Popular. 
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra Josep Marí Ribas.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Sr. President moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
Sortim en nom del Grup Parlamentari Socialista per fixar la
nostra posició en relació amb aquest paquet de 35 esmenes que
ha presentat el Grup Popular als pressuposts que proposa
executar la Conselleria de Turisme. Amb caràcter general,
m’agradaria dir algunes coses, però com que ja s’ha fet el debat
i ha estat intens, sobre la totalitat de la política turística del
Govern i l’oposició, que hi té una fixació especial el Partit
Popular, passarem a les esmenes concretes.

Sr. Palau, si jo, en lloc de ser, dic jo, una mica despistat i no
guardar massa els documents, hagués tengut cura de guardar
els arguments de l’any passat, segurament no hagués hagut de
fer tanta feina enguany per contestar-li aquestes esmenes,
perquè la veritat és que me pareixen absolutament copiades de
les que presentaven l’any passat, amb una diferència, enguany
han trobat un calaix nou, que és el calaix de l’ecotaxa i han fet
una mica més de moviment i per això n’hi ha algunes més. Però,
en qualsevol cas, no és un esforç d’imaginació el que s’ha fet
aquí i si es proposàs alguna cosa més nova, en lloc de fer tot
allò que ja estam avesats, doncs hauríem pogut discutir algunes
novetats importants, però hem de pensar que és allò de sempre.
Perquè clar, vostès agafen les partides, les canvien de lloc, es
posen a repartir doblers a distints llocs, sense massa sentit o,
almenys, nosaltres no ho entenem d’aquesta manera, sense que
justifiqui massa, però l’assumpte és canviar-los de lloc i
repartir-los i endavant.

Començaré de totes maneres per dir, Sr. Palau, que
acceptarem l’esmena 4586, que és una esmena d’afectació, de
532.705,92 euros, per executar el Consorci del Pla Mirall.
Efectivament, això ja s’està fent i per tant no hi ha cap problema
en acceptar aquesta esmena, a més de les que ja vàrem acceptar
en comissió, que crec que varen ser unes quantes. Llavors, a la
resta de les esmenes, la majoria, de cap de les maneres les
podem acceptar. Dins aquestes, començaré per les 4562, 63 i 64,
que jo crec que pretenen simplement agafar els doblers del fons
de l’ecotaxa i dur-los, diuen vostès, per fer millora
d’infraestructures a zones turístiques de les quatre illes; més o
menys, dic globalment.

 Vegem, jo pensava que vostès de l’ecotaxa no en volien
parlar, no, no, hem sentit a dir prou que deixarien fer i a veure si
anava bé, però entenc que no és massa coherent ara començar
a tocar aquest calaix de sous per fer una distribució que en
qualsevol cas vostès l’han criticat molt. Per altra banda dir no
sé quina diferència hi ha tampoc entre allò que proposen vostès
i la proposta que fa el Govern perquè són absolutament
coneixedors de com funcionen els mecanismes de distribució de
l’ecotaxa, quina comissió regula, el Consell Assessor de
Turisme que aprova el projecte de l’ecotaxa i en qualsevol cas

les millores de la utilització que es farà d’aquests sous també
amb l’ecotaxa són i seran millores al final també per al turisme,
perquè les nostres Illes són, jo crec i creim tots, un conjunt
d’atractius turístics en si mateixos, no només les zones
turístiques en particular i una inversió d’un parc natural o un
paisatge agrari, d’interior o en el patrimoni cultural són
inversions en bé del turisme i això és el que farà el fons de
rehabilitació d’espais turístics del Govern.

Continuant, perquè s’acaba el temps com deia vostè. La
4565 no la podem acceptar perquè jo crec que és una
incongruència el que diuen vostès, els estudis també són
necessaris i vostès també els feien i no sé com es pretén
governar des d’un Govern i des de qualsevol conselleria sense
tenir partides destinades a fer estudis programes i qualsevol de
les coses que s’han de fer, ara clar només volem fer una política
de maquillatge i anar fent cosetes per aquí i per allà no arribarem
a solucionar els problemes.

Les 4553, 4554 i 4555 són de l’Escola d’Hoteleria. Com dic,
ja són conegudes i històriques aquestes esmenes. Les rebutjam
perquè pensam que els pressuposts de l’Escola són
absolutament suficients per cobrir aquestes necessitats. Igual
que les que fan referència a les beques i ajuts per a
desplaçaments, ja n’hi ha de beques, ja li ho ha dit abans un
altre diputat. En qualsevol cas correspon a l’Escola o al seu
consorci, que també sap com està format, la distribució de les
beques, que a més a més hem de dir que fins ara no entenem
nosaltres, no tenim constància almanco que hagin generat una
excessiva quantitat de queixes, ni sobre els criteris que les
inspiren, ni sobre la seva distribució. Per tant, són esmenes que
es fan per fer-se, per dur un paquet d’esmenes aquí, però res de
res.

Un altre paquet d’esmenes, que crec que són importants pel
seu valor econòmic, són la 4568, 4570 i 4571, aquestes tres
pugen fins a 16 milions d’euros. Efectivament són
voluntaristes, jo crec que queden bé, però no són tan senzilles
ni massa possibles d’executar. Pensem només que
enderrocaments, que diu vostè, i els esponjaments que
mencionen en aquestes esmenes, com sap molt bé vostè i vostè
ha estat conseller insular, han de ser pactats amb els propietaris
per poder-se dur a terme i almenys a les Illes Pitiüses que vostè
i jo coneixem millor, no conec que hi ha moltes espitjades entre
els actuals propietaris d’hotels per fer aquestes actuacions.
Però en tot cas no es preocupi perquè quan hi ha hagut alguna
actuació d’aquest estil o hi ha hagut alguna necessitat el
Govern, hi hagi fons o no en aquest capítol concret, ha acudit
a aquesta qüestió amb els sous necessaris per poder-la fer. Allò
que no ens sembla correcte és deixar condicionats 16 milions
d’euros a la conselleria per veure si així hi ha project es a la
vista. Quan hi hagi algun projecte ja l’abordarem i ens en farem
càrrec, com ha fet el Govern sempre que s’ha presentat l’ocasió.

De la resta d’esmenes que vostès diuen, parlen de més
dotació per a promoció en els consells. Aquí sí li volia dir una
cosa, no es preocupi de moment tant dels consells, bé li agraesc
el seu interès per als consells. En qualsevol no es preocupi
perquè ja ho tenim aclarit, vostè cada any ha anat amb aquesta
esmena, cada any els consells han tengut més sous que l’any
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anterior i més sous que quan vostè era per fer accions de
promoció en els consells insulars i ja ho tenim aclarit. Enguany
no proposa més sous per al foment del turisme, tal vegada s’ha
oblidat alguna esmena perquè cada any ens feia una distribució
que ens deixava la conselleria netejada. En qualsevol cas són,
com li dic, accions que des dels consells insulars, almanco per
ara, ho tenim aclarit i a més hi ha una distribució també per illes
dels fons de la campanya que s’ha de fer juntament amb
Turespaña i aquestes coses des dels consells insulars les tenim
molt aclarides. Tot això, com li dic, d’alguna altra manera ja
s’està fent i a més algunes partides de baixa que vostès
proposen per fer aquests canvis, jo no ho sé, però crec que no
seria possible executar-les perquè impedirien el correcte i
normal funcionament de la pròpia conselleria.

En definitiva, el Partit Popular ha fet una feina de copiar y
pegar  les esmenes de l’any passat i vista la feina de la
conselleria l’estratègia de canvi, la millora general que planteja
el nostre Govern, el Grup Parlamentari Socialista rebutjarà les
esmenes presentades, a excepció com he dit al principi, de la
4586 d’afectació per entendre que és correcte.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Marí Ribas. Pasamos pues al debate número 6
de totalidad a la sección 13 de la Conselleria de Educación y
Cultura. Para la defensa de la enmienda número 4551 por el
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Sr. Jaén
Palacios. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Buenas tardes, Sr. Presidente, señores y señores diputados.
Acudí a la tribuna con el interés de que el vicepresidente del
Gobierno, que suele ser portavoz también en temas de
educación, anunciando grandes inversiones y apareciendo en
publicaciones como la de Cuaderno de Educación, una
publicación que en su último número dedica dos páginas en
donde el vicepresidente habla de educación y yo pensaba que
hoy, en fin, podríamos hacer un debate también con el
vicepresidente.

Lo cierto es que después del turno este habitual de
jaculatoria a uno le toca intervenir en sentido contrario y por
tanto, no hará ninguna oda al Gobierno, ni en fin ningún canto
a la gestión del Gobierno porque lo que procede a la oposición
es hacer todo lo contrario, hacer una crítica yo creo que lo más
rigurosa posible. Por tanto, la tengo que hacer con quien
corresponde que es el conseller de Educación y Cultura, bien
es verdad que para él esto es un suplicio porque todos
sabemos que la concepción del Parlamento que tiene el Sr.
Pons es que esto no sirve para nada y que aquí perdemos el
tiempo. Por tanto, yo haré un esfuerzo, le evitaré eso y haré un
esfuerzo para entrar en el debate.

Es un debate tradicional, habitual, después por Navidad se
come turrón, pero antes hacemos los debates parlamentarios
aquí en el Parlamento. Y la verdad es que bueno usted acude en

una oposición que es la de siempre y nosotros es la misma que
nos corresponde en estos 4 años. Usted acude a un examen, el
último, esto es un examen final, el año que viene habrá reválida,
pero usted acude al último examen y lo hace con la tranquilidad
de que el tribunal será siempre generoso en esa evaluación y
cuando emita su veredicto, la pantalla electrónica, si no hay
errores, veremos que será lo que siempre pasa y si hay errores
y ganamos la votación se volverá a repetir hasta que la
perdamos, que es lo que corresponde en un tema de esta
naturaleza.

Usted se presenta aquí con unas obligaciones que no ha
cumplido en estos 4 años, hoy hacemos un debate de los
presupuestos pero hay que hacer también un poco de repaso
a estos 4 años, casi 4 años los que usted lleva gobernando. Por
ejemplo, yo recuerdo ahora para hacer un resumen de sus cosas
pendientes, pues que todavía no ha presentado el proyecto de
ley de personas adultas, yo no sé si lo presentará, pero era un
compromiso para hacerlo. Por ejemplo otro compromiso que
usted tenía asumido era cambiar el modelo de financiación de
la Universidad. Aquí quiero hacer un paréntesis porque creo
que conviene hacerlo y es que el informe de (...) del Dr. Rigalt
ya cita expresamente que el modelo de financiación está caduco
que hay que cambiarlo, que hay que financiar a los estudiantes
para que ellos puedan elegir la universidad donde quieran ir.
Usted prometió eso en los presupuestos del año pasado, del
anterior creo del 2000 y tampoco tenemos nada, estamos
exactamente igual. 

Resulta también Sr. Conseller, que la única cosa que usted
ha regulado, lo ha hecho ahora en este número aparece la
información, en esta publicación sectaria, tengo que decirlo
también, aparece la información de que usted regula la
educación infantil de 0 a 3 años, lo han hecho era un
compromiso que tenía el Gobierno, pero lo han hecho mal para
una cosa que hacen, hombre háganla bien. La Ley de calidad
que se aprobará pasado mañana, el jueves en el Congreso,
califica la etapa de 0 a 3 años como educativa y asistencial y
usted tendría que haberse sentado con la consellera de
Benestar, sé que han tenido conversaciones en el borrador que
había y haber regulado el Gobierno, no sólo su conselleria,
todas esas escoletas, guarderías, ludotecas que están ahí, que
están fuera de este ámbito y que no son estrictamente
educativas, sino que son más bien asistenciales. Eso queda con
la regulación que ha tenido siempre, que es ninguna y que
usted no la ha acometido. Se le acabó el tiempo Sr. Conseller,
usted, ya se lo dije en la comisión, no tiene futuro, se acabó la
sobrasada, la ha estado cortando durante un cierto tiempo y se
acabó. Ya le dije también que no me refiero a su futuro
personal, le deseo lo mejor, sino al tiempo político lo ha
consumido y ya no tendrá posibilidad de plantear estas
obligaciones que eran del pasado, que no las podrá... Decía
Platón “cumple con tu deber”. Usted Sr. Conseller no ha
cumplido con sus deberes. No ha acabado la informatización de
los centros que era otra obligación y por tanto, tiene
obligaciones pendientes y rinde cuentas aquí y no son buenas.

Vamos a empezar por el primer deber de todo ejecutivo y en
concreto de usted en su departamento. El primer deber de
cualquier ejecutivo en su departamento es que la ejecución
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presupuestaria sea aceptable. Hay tres cosas que podemos
observar para llegar a dos conclusiones que después le diré,
pero que las voy a levantar. Una es que usted es un magnífico
gestor del gasto corriente, capítulo 1, 2, 4, vamos eso se lo
liquida rápidamente, pasa del 100 de la ejecución, pero amigos,
el 7 también, porque el 7 es una transferencia a la Universidad,
es un talón y la Universidad eso lo gasta todo. Pero cuando
vemos el capítulo 6 eso ya son otras historias. Entonces, ¿qué
hemos hecho? Hemos dedicado un poco de tiempo a ver las
cuentas generales del año 2000, las cuentas generales del año
2001 y el avance presupuestario que nos remite el conseller de
Hacienda para ver hasta septiembre, el 30 de septiembre, como
va la cosa. Sr. Conseller, la cuenta general del año 2000 y del
año 2001, usted no gastó, no pagó en ese año, en un año creo
que el 54% y el otro el 51%, es igual, la cifra de un año a otro es
lo mismo, es decir que usted del capítulo 6, había repito,
ejecuciones presupuestarias que no llegaban en ninguno de los
dos casos al 55%, 55 pesetas de cada 100, o en su caso 55
euros de cada 100. Y este año, en el avance del presupuesto
está en el 51, con mucho esfuerzo, alguna trampa y haciendo
algunos contraídos podrá superar algunos números más,
normal. Por tanto, la conclusión que le avanzaba que usted es
un gestor del gasto corriente estupendo, pero un mal gestor de
las inversiones.

Hay algunos ejemplos de inversiones que son, vamos yo
creo que son sangrantes, le pondré algunos ejemplitos. Por
ejemplo, en Menorca el Colegio Público de San Luís, el colegio
anunciado en San Clemente y un montón de reformas que usted
anuncia, lo tengo allí en prensa en una fotografía estupenda
con su delegado territorial en Menorca, acompañándole allá y
dando explicaciones. 9 de enero del año 2001, 9 de enero del
año 2001, luego le paso la copia de la prensa de Menorca. Hoy
El Día del Mundo, que casualidad, publica lo mismo. Sr.
Conseller, ni se ha hecho lo de San Luís, ni se ha hecho el
colegio público nuevo de Ciudadela, ni se ha hecho lo de San
Clemente y usted lo anuncia para el año 2003, eso es una
tomadura de pelo Sr. Conseller, una auténtica tomadura de pelo.

Veo que ya tengo las luces abiertas aquí avisándome de que
el tiempo pasa. Sr. Conseller, ustedes vienen pregonando, el Sr.
Sampol lo dice aquí que usted pasará a la historia y el PSM
pasará a la historia porque en fin, gastan mucho en educación.
Es verdad que los presupuestos se han incrementado, no lo
vamos a negar es una evidencia, pero cuando uno observa los
incrementos presupuestarios que ha habido de carácter de
media, este año la media es excepcional porque se incrementó
en un 68% por las transferencias de sanidad, pero bueno Sr.
Conseller cuando miramos la lista de los incrementos vemos
turismo más de un 100% que no es poco, Trabajo y Formación
un 40 y tantos por ciento. Todos, usted está a la cola Sr.
Conseller, está a la cola de la subida. Por tanto, no nos digan
que la educación es una prioridad, este año las prioridades eran
otras. La educación con un incremento de un 6% no es una
prioridad. Y el colmo es que encima se atreven a criticar a
M adrid, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que ha
incrementado el presupuesto del año 2003 un 9,7%, 3,7 puntos
por encima del suyo. Pero en fin a eso ya estamos
acostumbrados.

Sr. Conseller, su presupuesto y su gestión tienen muchos
cuentos, está lleno de cuentos. Uno de los cuentos que más
repiten es el cuento del incremento de la matrícula, porque el
incremento de la matrícula tenemos que pedir más dinero y eso
siempre acaba en lo mismo, en el victimismo y en la, en fin, la
frase transferències mal dotades, eso siempre acaba así. Sr.
Conseller veamos si hacemos unos números rápidos, una suma
y una resta y acabamos pronto. Tomando los datos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los suyos
propios de este curso en el año 92 había 145.000 alumnos, en
números redondos y este año hay 141.000 y pico, he leído
también el informe del Consejo Económico y Social que hay
unos datos estadísticos y resulta que hay, según ellos, 3.000
alumnos menos, según yo 5.000, pero en fin no vamos a
discutir por 2.000 alumnos. Lo cierto es que en 10 años, en 10
años ha disminuido el número de alumnos aquí. Usted tiene
menos alumnos que el Sr. Crespí, ya se lo he dicho 40 veces,
menos alumnos que el Sr. Crespí. Por tanto, deje de contar el
cuento ese, esa especie de milonga repetitiva que nos dicen
aquí continuamente que hay muchos alumnos, es verdad aquí
hay una tendencia por la inmigración que en resto de España,
vamos en general, Madrid nos supera a nosotros, tiene un
índice de crecimiento mucho mayor que el nuestro. Por tanto,
olvide ese cuento y no nos diga esas historias.

Usted es responsable Sr. Conseller de su departamento, de
muchas cosas...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente. Una de ellos es el tema del fracaso
escolar, usted como responsable de educación aquí en Baleares
estamos a la cola del fracaso escolar y eso hay índices, muchos
índices que nos lo ponen al día, no me refiero solamente al
INCE, me refiero a los informes de la OCDE, me refiero a otras
muchas cosas. Por ejemplo el número de alumnos que acaban
la Enseñanza Primaria en al año 94-95 y los que han acabado
ahora, el porcentaje ha aumentado en algo, pero el diferencial
con respecto a España se ha incrementado. Quiere decir que
cada vez estamos más alejados de estas medias, eso pasa
también en turismo, pasa en trabajo y otras muchas cosas. Y
usted es responsable, usted no ha hecho nada especial sobre
esto.

Sr. Conseller, yo creo sinceramente que usted tiene que
hacer ya, no tiene tiempo, alguien tendrá que hacer un cambio
de rumbo en el tema de la educación, que en lineas generales ha
de ir por abordar esos grandes temas que quedan ahí
pendientes. Hay otros muchos que son de concesión,
evidentemente y de lógica, como la libertad de elección de
centro, como por ejemplo, en fin todas las cuestiones relativas
a ampliación de conceptos educativos, como por ejemplo creer
en las tecnologías de la información y la comunicación, que
usted ha gastado el 5,27% del presupuesto, a 30 de septiembre,
del presupuesto del 2002, de cada 100 euros ha gastado 5. Yo
creo que esos datos son terribles Sr. Conseller. Tengo la
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impresión de que en fin, de que usted está, seguramente puedo
estar equivocado, está inmerso en un modelo educativo muy a
la catalana, pero en fin, tengo que decirle otras cosas, Cataluña
es una comunidad autónoma excelente, a tener en cuenta en
muchas cosas, pero en educación no...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe Sr. Jaén por favor. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo Sr. Presidente. Mire Sr. Conseller, la comunidad
autónoma que paga peor a los profesores, después de Galicia,
hasta el año pasado era Cataluña. Número dos, los resultados
de los tims , es una prueba evaluadora internacional que evalúa
matemáticas, lengua, sociales y tal, España está por debajo de
la media de la OCDE, pero Cataluña está por debajo de la media
española. Si toma como modelo Cataluña para estas cosas, no
conviene tenerlo en cuenta. Por otra parte el tema de la escuela
catalana, nosotros creemos en una escuela, en fin menorquina,
mallorquina, ibicenca que es lo que queremos nosotros. Y
usted me da la impresión que va por otros derroteros y eso no
se soluciona más que afrontando los temas, como digo, con
rigor y seriedad y no esperando que el CEES saque un
diagnóstico, una radiografía como dice de la educación, cuando
todavía el sistema educativo no se ha evaluado en Baleares con
seriedad. Hágalo Sr. Conseller con el poco tiempo que le queda,
haga lo que buenamente pueda porque creo que la educación
en Baleares necesita un esfuerzo, no de un año, ni de dos ni de
tres, necesita mucho tiempo para intentar que el farolillo de cola
de esa división que tenemos ahí, la división de las excelencias,
si usted me permite la palabra, ese farolillo de cola pueda acabar
abandonado porque...

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén..., 10 segundos por favor. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo Sr. Presidente. Muchas gracias, disculpe el exceso
de tiempo que he consumido. Sr. Conseller, estos presupuestos
que es la razón de la enmienda a la totalidad la hemos
presentado porque no compartimos la orientación que llevan.
Lamento mucho que no tenga tiempo, más tiempo, el mío se me
acabó, para que usted pueda hacer algo, pero al menos
demuestre la voluntad el próximo (...)

Muchas gracias, Sr. Presidente y disculpe el exceso de
tiempo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Por el Gobierno tiene la palabra el Sr.
Conseller de Educación y Cultura. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Sr.
Jaén ha promès crítica el més rigorosa possible, però no hi ha
hagut sorpreses, la seva crítica no ha estat gens ni mica
rigorosa, com ens té acostumats durant tota la legislatura, no hi
ha hagut sorpreses. Per cert, Sr. Jaén estaria bé que en el
Quadern d’Educació el seguís mensualment i veuria que han
anat desfilant per les pàgines de Quadern d’Educació, no
només el vicepresident, sinó també el President, el conseller
Eberhard Grosske de Treball, perquè són àrees del Govern que
evidentment tenen connexions amb el sistema educatiu i a
posta hem cregut que hi havien de tenir cabuda. D’altra banda
precisament la revista Quadern d’Educació és un model de
publicació institucional d’una conselleria, absolutament
objectiva, absolutament descriptiva i informativa dels fets i no
publicacions que en altres èpoques puguin haver publicat
vostès a diferents conselleries i que eren absolutament
apologètiques de qui alguna manera manava que es publiqués.

Em diu que tenc moltes coses pendents, en queda alguna.
Efectivament tres anys i mig són molt més pocs anys que setze
i per tant, en tres anys i mig no es poden acabar totes les coses.
A posta serà necessària prorrogar una legislatura més la tasca
en política educativa per tal de poder acabar totes aquestes
petites coses que encara queden pendents perquè és raonable
que siguin enllestides. Em parla de la Llei de persones adultes,
és una llei pendent efectivament, hi ha un projecte elaborat.
Hem estat una mica pendents perquè hi havia projectes
legislatius de formació permanent a nivell d’Estat i volíem estar
una mica a l’aguait, però tampoc no passa res.

Respecte el canvi de model de finançament de la
Universitat. És possible que diguéssim que s’havia d’avançar
cap a un contracte programa de finançament amb la Universitat,
però allò que és substancial en la Universitat, no és el model de
finançament, sinó la quantitat de finançament per fer possible
que la Universitat desenvolupi les seves necessitats i resolgui
les seves necessitats o no. I aquesta legislatura la transferència
nominativa a la Universitat ha augmentat, ni més ni manco, que
14.000 euros? És molt poc això, deuen ser 14 milions d’euros.
Cosa que ha permès per exemple introduir 5 noves titulacions
d’ençà del 93 no n’hi havien introduït cap, ha permès fer un
procés de millora retributiva en base a millora docent i
investigadora de tot el professorat i del personal
d’administració i serveis. Ha permès construir en el campus i ja
estan en funcionament, un edifici interdepartamental i la
Facultat de Dret i Econòmiques. I vostè em parla que la
Universitat és una qüestió pendent? Allò que s’ha fet a la
Universitat de les Illes Balears en tres anys i mig és
absolutament de rècord i això ho reconeix qualsevol persona
que no sigui tan sectària com és vostè per natura.

Em diu que el Pla de 0 a 3 anys que vàrem aprovar en el
Consell de Govern de la setmana passada estava equivocat
perquè no contemplava el caràcter assistencial de 0 a 3 anys.
No Sr. Jaén, qui està equivocada és la Llei de qualitat,
anomenada de qualitat que s’aprovarà passat demà en el
Congrés de Diputats, a causa de la majoria absoluta del Partit
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Popular que introduirà un element de regressió, convertint un
primer cicle d’infantil, que tots els pedagogs, psicopedagogs
aposten perquè sigui un cicle educatiu i vostès el retornen a les
cavernes de l’existencialisme i de la beneficència. Per tant, qui
està equivocat, Sr. Jaén no és el Govern que divendres passat
va aprovar el Pla de 0 a 3 anys, sinó la majoria parlamentària del
Grup Popular que dijous cometrà l’error, entre molts d’altres,
d’aprovar aquest apartat concret de la Llei de la Sra. Pilar del
Castillo.

A la comissió ja em va dir que jo no tenc futur. Però jo li
vaig dir que tenia present i que a vostè ja li agradaria molt el
present que jo tenc i sobretot tenint en compte que el seu
present i el seu futur mai ha pogut arribar a les soles de les
sabates en el meu present actual. Per tant, Sr. Jaén no es
preocupi ni del meu present, ni del meu futur que jo ja som
major i em se espavilar pel meu compte i no necessit que el Sr.
Jaén m’apadrini, perquè el to paternal que semblava que
m’havia de treure de les cavernes de la ignorància que ha
expressat durant tota la seva intervenció. Gràcies, Sr. Jaén.

I després comencen una espècie d’inventari. Bé jo la primera
sensació que tenc quan sent parlar el Sr. Jaén d’educació és
que darrera la seva intervenció, més enllà de quatre furgades a
aspectes concrets, no hi ha el més mínim model educatiu.
L’únic model educatiu del Sr. Jaén i sembla ser que és el model
educatiu del Grup Popular de les Illes Balears, és que es
concerti el batxillerat, no en tenen d’altre, l’única cosa que els
preocupa és que es concerti el batxillerat, a posta no sé quantes
esmenes han fet en els pressuposts demanant això. No hi ha
model, no hi ha absolutament cap idea sobre com ha de ser el
model educatiu de les Illes Balears.

Em parla en un moment determinat que tampoc hem acabat
la informatització dels centres. O sigui, té la barra de
menysprear de manera com ho ha fet el nostre programa
Xarxipèlag que és modèlic en el conjunt de l’Estat, que marca
un punt capdavanter en el conjunt de les comunitats
autònomes d’introducció de les noves tecnologies en el
sistema educatiu, que en aquests moments ja ha estat implantat
en els 80 centres més grans de les Illes Balears i l’any que ve
mitjançant els pressuposts del 2003 ho serà a devers 50 o 60
centres més que són aproximadament dues terceres parts de la
població escolar global de les Illes Balears i el Sr. Jaén que
forma part del mateix partit d’un senyor que nom José Maria
Aznar, que l’any 2000 a Lisboa va dir que introduiria la
informàtica a les escoles, que cada alumne tendria un ordinador
a la seva taula i resulta que de l’any 2000 ençà no ha donat una
sola pesseta a cap comunitat autònoma per dur a terme aquest
gran projecte d’informatització dels centres escolars. Li estic
parlant de l’any 2000, no de l’any 2002 i ara firmarem el primer
conveni amb la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Estat
i l’Estat gràcies en aquest conveni, es va aprovar divendres
passat o fa 15 dies en Consell de Govern, traspassarà, no sé
quina quantitat 30 o 40 milions de pessetes que són fons
europeus canalitzats a les comunitats autònomes a través del
Govern de l’Estat. I el Sr. Jaén acusa aquest Govern i aquest
conseller que no hem acabat el procés d’implantació de les
noves tecnologies en el sistema educatiu, quan s’ha fet un
esforç de més de 1.100 milions de pessetes d’implantació

d’aquestes noves tecnologies, cablejat de centres, introducció
d’equips d’ordinadors absolutament capdavanters i
nombrosos, més tot una sèrie d’aparells diversos
d’acompanyament. Francament.

Bé el tema de l’execució pressupostària, jo aquí necessitaria
algun tècnic de la conselleria que em digués exactament què
passa. Em diu que som un magnífic gestor de la despesa corrent
i en canvi el capítol 6 que és el d’inversions, es veu que som
molt incompetent, em parla d’un 54 i un 51. Jo li recordaria al Sr.
Jaén, que jo supòs que algun dia quan pren el cafè llegeix el
diari, que se’n recordés de les inversions que s’han fet a les
Illes Balears en matèria educativa durant aquests tres anys i
mig, exactament s’han invertit aproximadament 20.000 milions
de pessetes. Per tant, aquesta cosa que em diu del 54 i el 51%,
demà mateix demanaré al secretari general tècnic que m’ho
expliqui i supòs que deu tenir una explicació d’una elementalitat
absoluta. Normalment acabam molt més prest els doblers que
tenim disponibles que no els projectes d’inversió per a millora,
ampliació o construcció de centres docents. Per tant, Sr. Jaén
s’ho faci mirar bé i aquí allò que hi ha hagut és una inversió
extraordinària durant aquests tres anys i mig, d’uns
aproximadament 20.000 milions de pessetes, compromesos i en
fase de construcció en molts de casos, perquè no està
absolutament executat, que ha permès que es construís una
gran quantitat d’obra escolar o es milloràs una gran quantitat
de construcció escolar a les Illes Balears.

Després ha fet una espècia d’ofrena a l’electorat menorquí,
pel qual és diputat, i ha parlat de les inversions a Menorca; i me
diu: encara no s’ha fet el ColAlegi Públic de Sant Climent, no
s’ha fet el ColAlegi Públic de Ciutadella i me parla d’unes obres
de Sant Lluís, que en aquest moment no estic en condicions
d’explicar-li. El ColAlegi Públic de Sant Climent no s’ha fet
perquè per fer un centre primer necessitam disposar d’un solar.

(Remor de veus)

No, Sr. Jaén, estam sempre igual, se n’han construït devers
12 de centres, per tant en dotze casos, com a mínim, no hem
estat pendents de solars. A Sant Climent estam pendents d’un
solar i l’ajuntament intenta resoldre el tema urbanísticament, per
tal que aquest solar sigui possible disposar-lo a disposició de
la conselleria, per tal de fer-hi un centre d’infantil, que va a
compte del Govern, de 3 a 5 anys, i a compte de l’ajuntament,
de 0 a 3 anys, que és l’acord que, d’alguna manera, hem pactat
amb l’Ajuntament de Maó, que se suposa que a un moment o
a l’altre posarà a disposició aquest centre. D’altra banda, el
ColAlegi Públic de Ciutadella, què és que vostè no surt de Maó?
Perquè el ColAlegi Públic de Ciutadella s’està construint; i el
curs que ve, 2003-2004, el ColAlegi Públic de Ciutadella se
suposa que serà ja un colAlegi en funcionament. Què és que no
ho sap vostè que s’està construint un col Alegi públic a
Ciutadella? No sap el global d’inversions que s’han fet a
Menorca, que deu arribar prop dels 2.500 milions de pessetes,
quan, precisament, Menorca és l’illa que més poques
necessitats tenia d’inversions en la mesura que hi havia hagut
manco canvis en el seu parc escolar i per tant tenia més
capacitat d’atendre les necessitats de la població que s’havia
d’escolaritzar? Per favor, Sr. Jaén, procuri parlar amb una major
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informació quan surt a aquesta tribuna, per respecte al
Parlament, que vostè sent poc rigorós pot generar poca
confiança amb el Parlament, si ha de tenir la particularitat
d’haver de contemplar actuacions d’un diputat com vostè, que
del rigor no en sap ni l’abecedari.

Després me parla del nombre d’alumnat que hi ha hagut a
les Illes Balears; i resulta que ha fet una investigació d’una
eficiència extraordinària, que ha donat com a resultat que li han
desaparegut uns 5.000 alumnes, me sembla que ha dit vostè. El
Sr. Jaén és evident que és un mag extraordinari, o sigui, ara
resultarà que a Eivissa sobren alumnes per a totes les aules i hi
ha una ràtios altíssimes, no sé quants de llocs el Grup Popular
m’ha fet preguntes demanant-me què passava amb les ràtios
exageradíssimes, i resulta que han desaparegut 5.000 alumnes
de les Illes Balears. Miri, jo me pareix que ja li vaig explicar el dia
que vàrem parlar dels pressuposts a la Comissió d’Educació i
Cultura, i evidentment jo en parl amb les dades d’Inspecció i la
Direcció General de Planificació i Centres, i quan en parlam hem
de ser capaços de diferenciar el que és l’alumnat de règim
general i el que és l’alumnat de règim especial.

Parlant de l’alumnat de règim general, aproximadament, si
feim del 91- 99 al 2002-2003 la comparativa, aproximadament
s’ha incrementat uns 2.000 alumnes la població escolar de les
Illes Balears. Què passa? Que pot haver donat en algun moment
la sensació que l’increment era major, perquè la població
escolar a les Illes Balears té una gran mobilitat interna, hi ha una
gran quantitat d’altes i baixes, i fins que no vàrem controlar el
mecanisme aquest de les altes i baixes, per ventura, no, no, no,
però al final són aproximadament 2.000 més, Sr. Jaén, no 5.000
manco, com vostè d’alguna manera ha determinat. I llegeixi bé
el capítol de l’informe del Consell Econòmic i Social, que jo l’he
estat llegint avui de matí, i parla en diverses ocasions de
creixement de la població escolar, per tant el llegeixi bé.

Evidentment, després me diu responsable del fracàs escolar
i que no hem fet res. Això sí que ja és posar-se no unes cucales,
un matalàs sencer davant els ulls i embolicar-se’l pel cap. Ara
resultarà que la millora considerable de dotació de recursos
humans que ha fet aquest Govern als centres docents,
aproximadament uns 1.200 professors més, que han permès,
sobretot, destinar un professor més per al segon cicle
d’educació infantil a tots els cent res públics i concertats de les
Illes Balears; i després, un nombre important de professorat pel
que podríem dir: atenció a la diversitat, en sentit genèric, i
atenció a l’alumnat d’incorporació a causa o a conseqüència del
procés immigratori; que ha permès introduir desdoblaments, fer
acollides lingüístiques, introduir més orientadors als centres de
secundària, introduir més logopedes, introduir més professorat
d’audició i llenguatge. Ara resultarà que tot aquest professorat
que hem enviat als centres des del Govern, li hem enviat perquè
practiqui l’excursionisme pels centres docents.

Sr. Jaén, invertir a millorar el rendiment escolar de l’alumnat
de les Illes Balears és una cosa que requereix temps, i nosaltres
hem donat la primera passa important, que era crear les
condicions objectives quant a dotació de recursos humans
suficients, com perquè aquest procés de rendiment
excessivament baix que es produeix a les Illes Balears es vagi

poc a poc invertint, es vagi poc a poc capgirant. I vostè hauria
de procurar tenir una mica de paciència, perquè jo li voldria dir,
i no li diré, que les xifres que surten en aquests moments per
valorar el grau de rendiment escolar dels alumnes de les Illes
Balears, no sap vostè que són del curs 98-99? I el curs 98-99 qui
el va administrar? El va administrar el Partit Popular de les Illes
Balears, però no se m’ocorrerà a mi donar la culpa al Partit
Popular que va administrar el 98-99 del tema del rendiment
escolar. El rendiment escolar, Sr. Jaén, si vostè fos un diputat
responsable, hauria de tractar-lo amb tacte, hauria d’intentar
que això no fos una pedra que es tiren al cap uns als altres,
perquè el fracàs escolar -que a mi no m’agrada aquesta
nomenclatura, jo dic baixa el rendiment escolar- és un fracàs de
la societat. Perquè hi ha múltiples factors que l’expliquen,
malauradament l’administració educativa té una possibilitat
d’intervenir en un sentit o en l’altre, però ni molt manco té una
possibilitat en termes absoluts.

Per exemple, un dels problemes, i que incrementen el
percentatge de rendiment escolar insuficient, és el tema de
l’abandonament precipitat dels estudis per part d’un nombre
important d’alumnes, sobretot masculins, de les escoles de les
Illes Balears. Què és que no hi té res a veure amb tot això un
mercat de treball que els convida a guanyar 180.000 pessetes
d’immediat, que els convida a incorporar-se al treball sense la
formació suficient i un empresariat que no els demana cap tipus
ni un de titulació perquè exerceixen la seva primera feina? I així
en podríem esmentar una sèrie més de conseqüències. No té res
a veure el tema del rendiment escolar amb la tipologia de la
societat de les Illes Balears com a una societat altament
complexa que, lògicament, fa difícil la gestió d’aquesta
complexitat que existeix dins totes les nostres aules? Vol que
n’hi doni més de motius per parlar del rendiment escolar
insuficient? Ara, la pregunta és: aquesta administració ha posat
els instruments que poden poc a poc anar canviant la situació?
Evidentment que sí, Sr. Jaén, i ho reconeix també l’informe
Econòmic i Social del qual vostè està fent la lectura. No, no, no,
qui el firma no, ara resultarà que era bo per dir que havia
disminuït 5.000 alumnes amb una mala lectura que n’ha fet i no
ho és per l’altre, i al Sr. Flaquer també li anava bé per retreure
no sé què al Sr. Celestí Alomar.

Bé, finalment acabam, acabaré perquè m’han demanat..., al
final el Sr. Jaén ha acabat fent una espècie de testament que
forma part d’aquest anticatalanisme d’encefalograma pla que
avui ell ha exhibit i que de vegades determinades persones del
Partit Popular, les més poc serioses, practiquen. A les Illes
Balears, Sr. Jaén, estam creant un model educatiu a la balear, a
la mallorquina, a la menorquina, a la eivissenca i a la
formenterenca, això sí, amb la llengua catalana com a llengua
vehicular de la majoria de l’educació, com diu la Llei de
normalització lingüística i l’Estatut d’Autonomia, Sr. Jaén. Un
model, que no és un model que fabrica l’administració, tancat
dins un laboratori, sinó que és un model que es fabrica en
contacte entre l’administració i els docents i les famílies,
escoltant molt els docents. Vol que li passi la llista de totes les
reunions que ha fet l’administració educativa amb els directors
de centres, amb els orientadors de centres, amb els professors
d’una matèria, amb els professors de l’altra? No ha seguit pel
diari la quantitat de jornades, la quantitat de reflexions que hem
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generat? No sap vostè que un dels invents més importants de
la conselleria, que és els projectes d’intervenció educativa que
s’apliquen a secundària amb un nivell d’èxit important, sorgeix
d’escoltar els centres, d’escoltar els directors, d’escoltar els
orientadors? Per tant, Sr. Jaén, es dediqui a cultivar hortalisses
i no faci anticatalanisme d’encefalograma pla.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Para réplica, durante cinco minutos,
tiene la palabra el Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchísimas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, después del turno de jaculatorias, el
turno de insultos; Sr. Pons, sí, insultos. No, no, yo hablo de
conductas, no hablo de personas, de conductas, no de
personas. Usted se compara conmigo, yo no me comparo con
usted, no, no, no, Sr. Conseller, yo no tengo todo el tiempo,
como usted, para estudiar, ser profesor de la Universidad, ser
político, ser diputado, ser conseller y estar también en la, en fin,
yo no tengo tanto tiempo para, usted en el Consejo General
saca sus plazas en la Universidad, yo no tengo tanto tiempo
para eso. Usted se ve que sí que ha tenido mucho tiempo, para
hacer otras cosas, yo no he tenido ese tiempo. No entro en
comparaciones, Sr. Conseller, porque no me he referido a temas
personales, sino a temas de conductas políticas; y usted, en
vez de entrar en un debate de las cosas, lo que hace es insultar,
en el turno de insultos, después de las jaculatorias de sus
amigos.

Sr. Conseller, las inversiones. Diario de hoy, El Mundo, ...

(Rialles)

No, no, no sé dónde está la risa, porque esto son unas
declaraciones que hace de gente suya y esto sale de la
conselleria, esta información no es nueva. Seis marcadas de
rojo, siete que tengo aquí, se las cito: “Sala polivalente, Pascual
Calvó, año 2001, 9 de enero -casi dos años antes-, diario Última
Hora, y después Diario de Menorca, -no sé ahora, no sé si se
ríen ahora. Mahón, Pascual Calbó, Sala Polivalente, lo mismo,
dos años, o sea, está aquí la foto, ¿o esto se lo han inventado
también? Sant Climent, nuevo centro, 82 millones; aquí, 17 de
diciembre, Sant Climent, 630.000 euros, eso sí han cambiado,
han cambiado en pesetas y ahora han puesto en euros. San
Luis, ampliación, 47 millones; San Luís, módulo infantil, 630.000
euros”.

Sr. Conseller, usted ha mentido, desde el año pasado, desde
enero del año 2001; presenta inversiones que va a hacer en el
año 2001 y que están aquí en el año 2002, a final, para hacer el
2003, eso es lo que hace usted: diferir las inversiones. Porque
usted no gasta el capítulo 6, no lo gasta, y difiere las

inversiones, vende la burra tres veces. Pero, claro, no
pretenderá engañar a todos.

Sr. Conseller, las cifras oficiales están recogidas de
publicaciones oficiales, las estadísticas oficiales cifran en
144.940 alumnos el curso 92-93, 144.940. Su propio gobierno, en
ese folleto que ha hecho de avance del curso escolar éste, cifra
en 141.393. Reste, yo le he dicho sobre 5.000, pueden ser 3.000,
reste estas dos cifras y verá que le dará más 3.500 alumnos,
menos que el año 92. Hay menos alumnos que el año 92.

Inversiones. Sr. Conseller, no he tenido tiempo en la
intervención de hablar de inversiones inmateriales, casi 550
millones de pesetas de inversiones inmateriales. Es decir, casi
cuatro veces más que todo lo que se va a gastar en tecnología
de la información y comunicación. Los gastos inmateriales de
la sección 13 es multiplicar por cuatro todas las tecnologías de
información y comunicación; es multiplicar por 1,5 todo lo de
comedores escolares, dedica 350 millones de pesetas, casi 400,
y inmateriales 540 millones de pesetas. Y es desde luego mucho
más que todo lo que va a gastar la conselleria en el programa
RAM, reformas, ampliaciones y mejoras, que son 480 millones
de pesetas. Esto es seriedad, Sr. Conseller, esto es rigor,
conteste a eso, a ver por qué se gasta mucho más en
inmateriales que en otra cosa.

Ustedes han hecho 8 colegios en Baleares, tengo aquí la
lista, 8 colegios; han inaugurado 8, los mismos que inauguró el
Partido Popular, entre el período; los mismos, sa Morisca,
Bendinat, Badia de Llucmajor, Capdepera, Son Ferrer,
Formentera, Santanyí, eso lo inauguró el Partido Popular, los
mismos que han hecho ustedes, así que imagínese como
dejaron el solar los socialistas aquí, son 14 colegios, imagínese
eso. No diga que ha hecho tanto, usted ha hecho en ese
tiempo, ha hecho lo mismo que hicimos nosotros, 7 colegios.

Usted, Sr. Conseller, no quiere asumir su responsabilidad.
El fracaso escolar usted lo echa a la sociedad, la culpa a la
sociedad; ¿que los chicos abandonan prematuramente? Y ¿qué
hace usted para que no abandonen prematuramente?
Establezca acuerdos con los empresarios, haga algo para evitar
esa tasa de abandono tan alta que hay aquí; haga un part-time,
ahora estudian part-time en bachillerato, que puede ser la
novedad, hágalo. Y no lo hace, echa la culpa a la sociedad, no,
el fracaso es de la sociedad, nosotros aquí no hacemos nada.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Conseller, yo lamento muchísimo que el debate haya ido
por el derrotero que usted lo ha llevado, porque usted no ha
respondido ni quiere hacerse responsable de lo que aquí yo le
he dicho en la intervención, y ha intentado ir por otra vía,
equivocadamente. Que no me extraña, porque conociéndole a
usted, que venir aquí al Parlamento, como le digo, es un
suplicio, y que usted reconoce que esto no sirve para nada,
este debate, y que todo son ataques que le hacemos a usted,
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yo lamento muchísimo y decirle que está completamente
equivocado. Si usted es el responsable de la educación, que
tiene que hacer de la educación de Baleares subir del farolillo
rojo hacia arriba la clasificación, si me permite ese símil que le
pongo; y usted no lo hace, se limita a ofender a la oposición y
se limita, y personalmente a mí, se limita a hablar de años
pasados; responda de sus obligaciones y no esconda la
cabeza.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Para cerrar el turno incidental, tiene la
palabra el Sr. Conseller de Educación y Cultura.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, m’ha parlat de conductes polítiques i que jo l’he
insultat. No, jo simplement he respost amb una certa
contundència, és el meu estil i el meu caràcter, a tota una sèrie
d’afirmacions seves que sí que eren insultants en la mesura que
no s’ajustaven a la veritat.

Tornem a Menorca. Ha mostrat un retall de diari, jo,
evidentment, no he duit la meva colAlecció de retalls, la tenc
guardada, però no l’he duita; vol que li mostri pàgines senceres
del Diari de Menorca i fins i tot alguna editorial assenyalant la
gran quantitat d’inversions en infraestructures i equipaments
educatius que s’han fet a Menorca durant aquesta legislatura?
La puc dur fotocopiada demà mateix, Sr. Jaén. Me parla de la
Sala, ara, abans ha tret Sant Climent, li he contestat, l’ha
recuperat; evidentment retorn a la resposta que li he donat
abans, estam a l’espera del solar que ens ha d’entregar
l’ajuntament, sempre els solars els entrega l’ajuntament, Sr.
Jaén, vostè ho sap, tant d’infantil i primària com de secundària,
la conselleria està subordinada a l’ent rega dels solars, sí
senyor, ara i abans.

I m’ha parlat ara de la Sala Polivalent de l’Institut Pascual
Calbó. Això és un conveni aprovat en Consell de Govern fa
molts de mesos, signat amb l’Ajuntament de Maó fa molts de
mesos i deu estar pendent de la contractació de les obres,
d’acord amb els processos de contractació que pugui tenir
l’ajuntament. Jo don per suposat que l’obra està, per dir-ho
d’alguna manera, feta, entre cometes, no vol dir que acabada,
en el moment que el Consell de Govern aprova el conveni i jo el
sign amb el corresponent batle o presidenta del consell insular,
en el cas del Consell Insular d’Eivissa. Per tant, la partida
pressupostària està absolutament compromesa a la Sala
Polivalent del Pascual Calbó. Per cert, una obra que tota la
legislatura anterior, tres anys i mig del Partit Popular, un i mig
aquí, dos des de Madrid, havia estat reclamada i havia rebut el
silenci per resposta.

Diu que l’anterior legislatura varen fer 7 colAlegis, jo li
demanaria que digués els noms d’aquests colAlegis, ...

(Remor de veus)

Jo no he sentit els noms d’aquests colAlegis. Ha dit el nom
d’aquests colAlegis el Sr. Jaén? Miri, l’Institut de Llucmajor
l’ajuntament va bestreure els doblers i la conselleria actual i el
Govern actual ha pagat els doblers. Un moment, Sr. Gaspar
Oliver. A Santanyí, l’Ajuntament de Santanyí va bestreure els
doblers i la conselleria i el Govern actual ha pagat els doblers.
Un centre d’infantil i primària a Calvià. Va venir dins el paquet,
suposadament, de les transferències, a la transferència no se’n
parlava del ColAlegi de Calvià, però hi havia el compromís amb
el ministeri i la conselleria anterior que l’ajuntament bestreuria
els doblers i el Govern i la conselleria pagarien el colAlegi; l’ha
pagat aquesta conselleria i aquest Govern. A Muro, un institut
nou a Muro, el va pagar l’Ajuntament de Muro, perquè el batle
de Muro va voler que Muro tengués un institut i va fer un
institut. Realment, dels set ja n’he descomptat quatre. Ara no
sé quins deuen ser els altres tres, perquè no m’estranyaria que
també les pogués descomptar.

Vostès, durant tres anys i mig, no tan sols varen fer
escassíssimes inversions, sinó que ni tan sols varen planificar
les inversions que era necessari fer els anys següents, amb
l’excepció de l’Institut de la Colomina d’Eivissa, que tenien el
solar i el projecte i que durant aquesta legislatura s’ha acabat
i s’ha pagat íntegrament. Per tant, Sr. Jaén, siguem una mica
humils i vegem les coses talment com són, perquè no hi ha
conducta política més perversa que aquella que falsifica els fets
de la realitat.

Bé, insisteix en més alumnes que a l’any 92, es fixin que ara
ja és l’any 92; jo mai he comparat les xifres d’aquesta legislatura
amb l’any 92, és que a tot arreu de l’Estat, els anys noranta, hi
ha hagut una caiguda espectacular de la població escolar, a tot
l’Estat ha disminuït la població escolar en més de 700.000
alumnes. I a Balears, del 90 al 98 nou, que és quan torna a, no,
comença a (...) el 95-97, 97-98, ha disminuït manco percentatges
que la resta de l’Estat i que la mitjana de l’Estat, i a partir del 95-
97 comença a repuntar cap a l’alça. Jo he comparat en relació
amb el 97-98, 98-99, no amb el 92 en cap moment ni un. Hi ha
una baixada demogràfica i lògicament aquesta baixada
demogràfica té repercussions sobre la població escolaritzada.

Me diu, ha tornat insistir en el tema de les inversions, i jo he
tengut la fortuna de comptar, entre els assistents a aquesta
sessió, amb el Sr. Cristòfol Millán, director general de la
Conselleria d’Hisenda, i m’ha pogut passar una nota, supòs
que això deu ser legal, per tant ho puc dir, en la qual diu que en
els pressuposts del 2001, ...

(Remor de veus)

Bé, en qualsevol cas, són xifres exactes, que és el que
interessa, si socorrido o legal, li deix triar a vostè la paraula; el
pressupost inicial, 3.255 milions de pessetes, pressupost
ordenat gastat: 4.300 milions de pessetes, Sr. Jaén. Gràcies, Sr.
Milán. Per tant, aquest govern ha fet inversions espectaculars
en millora i equipaments. Sap quants nous espais s’han creat a
les Illes Balears, espais docents, aules, menjadors, sales
d’informàtica, biblioteques? Se n’han creat 130 d’infantil; 39 de
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primària; 175 d’ESO; 44 de batxillerat i 17 de formació
professional. Si sumam tot això, Sr. Jaén, deu sortir de 400 nous
espais docents a les Illes Balears. No tots estan acabats encara,
però tots tenen l’acord del Consell de Govern i la partida
pressupostària que les dóna cobertura, per tant es faran,
enguany, l’any que ve, per ventura algun s’acabarà el 2004,
perquè les coses d’obres van lentes i de vegades són molt
complicades; vostè, si hagués governat alguna vegada al llarg
de la seva carrera política, ho sabria.

Per tant, quasi 400 nous espais docents, Sr. Jaén. Per què?
No només és un problema de nombre d’alumnes, el problema és
que les escoles d’ara requereixen, tenen moltes més necessitats
d’espai que no tenien les escoles de l’any 1990. Per començar,
han escolaritzat la població de 3-5 anys d’una manera universal,
i això ha requerit adequació d’espais, espais específics. En els
centres, en aquests moments, volen tenir la seva aula
d’informàtica, volen recuperar la biblioteca, que molts l’havien
perduda, volen tenir una sala polivalent, una sala de
psicomotricitat. I això no és invertir en qualitat i en minva del
fracàs escolar, Sr. Jaén?

Me diu altre volta, què hem fet per evitar el fracàs escolar.
Per començar, hem fet una primera cosa, jo crec que
importantíssima: hem augmentat aquests quatre anys 20.000
milions de pessetes el pressupost d’educació; del 98, per tant,
serien cinc anys, del 98 a l’actualitat el pressupost d’educació
de les Illes Balears, Sr. Jaén, ha augmentat en més de 22.000
milions de pessetes; dels 40.000 milions de pessetes que varen
ser transferits en data 1 de gener del 98, enguany destinarem,
dels 72.000 milions de pessetes, 62.000 milions de pessetes a
l’educació no universitària, un 35% de creixement del
pressupost d’educació. Això què ens ha permès? Se’n recorden
quan a l’inici d’aquesta legislatura vàrem fer un debat sobre les
transferències educatives, que va quedar constatat i tothom ja
ho sap, manco el Sr. Jaén i la resta de membres del Partit
Popular que també ho saben i no canten, però ell canta, és un
atrevit, que quedava claríssim que les transferències en
educació havien estat dotades 10.000 milions de pessetes mínim
a la baixa en relació amb el que era la mitjana a les altres nou
comunitats autònomes? I a causa d’això sortíem els darrers,
nombre de pessetes per alumnes, nombre de pessetes per
professor; idò ara, les Illes Balears estan col Alocades en els
primers llocs del rànquing de l’Estat espanyol entre les diverses
comunitats autònomes en sou de professorat, en nombre de
pessetes per alumne, en nombre de pessetes destinades a
equipaments informàtics. L’altre dia sortien algunes
estadístiques molt interessants, Sr. Jaén, a les revistes
d’educació que vostè deu llegir, Comunitat Escolar, Escuela
Española, surten coses d’aquestes, i no miri només les seves
pròpies interpretacions, absolutament mancades d’objectivitat,
que practica.

Menjadors escolars, ens diu que podríem destinar més
menjadors escolars. Per cert, no hi va haver un debat que va
durar mesos sobre menjadors escolars en aquesta cambra, en
la qual el Sr. Jaén es va convertir abanderat, amb denúncies
gravíssimes, que amenaçaven aquest conseller en anar al jutjat?
I? No m’han citat encara.

(Remor de veus)

No, no, Sr. Jaén, estic allà on estava abans. O sigui, Sr. Jaén,
no hi ha hagut cap colAlegi de les Illes Balears que hagi tengut
voluntat d’organitzar un menjador escolar en el propi centre
que la conselleria no li hagi donat tot el suport econòmic, totes
les facilitats. Per tant, no és un tema ...

(Remor de veus)

Després, Sr. Jaén, me parla de què hem fet per evitar el
fracàs escolar. Li he explicat abans, però li recuperaré, per
exemple, hem posat aproximadament uns 1.200 més professors
entre centres públics i concertats en els centres docents.

(Remor de veus)

No, 400 no, 884, Sr. Jaén, eh? Va, 884, no sabia la xifra
exacta, per favor. Quasi 1.200 professors en els centres docents,
que han servit per a més 1 d’infantil, segon cicle, atenció a la
diversitat, logopedes, audició i llenguatge, reforçament dels
equips d’orientació. Què és que no és a través de més recursos
humans qualificats que podem millorar el rendiment escolar dels
nostres alumnes? Què ha de ser, mitjançant una intervenció
gairebé miraculosa, com és la promulgació d’una llei, que
suprimirem el fracàs escolar? La Sra. Del Castillo té
competències sobre dos territoris educatius de l’Estat
espanyol, encara que són places africanes, Ceuta i Melilla
depenen de la ministra d’Educació, Cultura i Esports; allà el
fracàs escolar és un 35 i un 45%.

(El Sr. Jaén i Palacios diu:" nosotros estamos por encima
de ellos")

No, no, Sr. Jaén, hala! Sí, sí, sí, en mans seves el rècord de
la catàstrofe, lògicament succeirà a les Illes Balears, ja li
agradaria a vostè que totes aquestes desgràcies tan grosses
passassin a les Illes Balears! No, Sr. Jaén.

Evidentment, hi ha dues maneres d’afrontar els problemes
que té l’educació: una es fer-ho de manera rigorosa, aportant
recursos, parlant molt amb la comunitat educativa i implicar-la,
fent una gran aliança entre administració i comunitat educativa,
especialment el professorat; intentar cercar solucions gairebé
microscòpiques d’intervencions molt descentralitzades i en
base molt a l’autonomia dels propis centres. I així ho estam fent
a les Illes Balears. N’hi ha una altra, que és vendre fum, fum,
fum amb forma de llei, que és la llei de la Sra. Pilar del Castillo,
que serà aprovada per majoria absoluta dijous que ve. I que
quan facem el balanç d’aquí cinc o sis anys, a qui li toqui, Sr.
Jaén, es comprovarà que, precisament, no va servir per millorar
l’educació ni el rendiment escolar dels nostres alumnes; sinó
que el que serveix és el gran esforç econòmic i de gestió que fa
l’equip de la conselleria, no només l’equip polític, l’equip de
caps de serveis, de funcionaris, de directors de centres, de
professors, això servirà per millorar el rendiment escolar a les
Illes Balears.

Però tengui una mica de paciència, dins una situació escolar
tan complexa com l’actual no hi valen miracles, parli amb els
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professors, Sr. Jaén, i li explicaran les coses. Li diran que, per
primera vegada, la conselleria ha dotat de recursos suficients
els centres i ara aprenen a rendibilitzar-los el més bé possible
aquests recursos humans, per atendre aquesta diversitat tan
complexa que hi ha a cadascuna de les aules. És que vostè no
ho sap que hi ha una diversitat molt complexa en els nostres
centres? I això no demana mesures miraculoses, ni de
màrqueting polític, sinó que demanen acció continuada, això sí
si pot ser amb l’acompanyament d’una oposició que actua
responsablement i això fa que eviti caure dins el catastrofisme
que és el que vostè sistemàticament practica.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Procedeix
ara un torn en contra de les esmenes. Sr. Buele, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula. 

En aquest punt he de dir als senyors intervinents, a favor i
en contra, que la presidència serà estricte en els torns de
paraula perquè anam molt endarrerits i el més fàcil que pot
passar és que acabem a les 4 de la matinada avui i a les 9 del
vespre demà. Tenim 26 debats i estam en el número 6. Per tant,
hem d’intentar tots ajustar-nos al temps marcat. Sr. Buele té la
paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Intervenim en contra d’aquesta esmena que ha presentat el
Grup Parlamentari Popular, esmena de totalitat que l’ha
presentat en el pressupost general de la comunitat autònoma i
que afecta a la secció 13, que correspon a la Conselleria
d’Educació i Cultura. Quan hem vist pujar a aquesta tribuna al
portaveu del Grup Parlamentari Popular, ens ha alegrat sentir-li
dir que per defensar l’esmena 4501 intentaria fer una crítica el
més rigorosa possible, al final hem vist que ha estat de tot
manco això, la prova més clara podria ser l’expressió que ens ha
amollat quan ha dit que “les nostres Illes estan a la cua del
fracàs escolar”. A nosaltres ens encantaria poder estar a la cua,
els darrers, ens agradaria ser els darrers en fracàs escolar, ens
agradaria ser els darrers. El que passa és que per ventura amb
l’entusiasme en què ha volgut defensar aquesta esmena, el
rigor no l’hem vist per enlloc, hem vist que en relació a allò que
és l’esmena de totalitat en aquests pressuposts no ha aparegut
per enlloc.

Des del nostre punt de vista aquesta esmena no té sentit.
Són uns pressuposts que han estat amplament explicats pel
conseller d’Educació i Cultura, quan va venir en aquest
Parlament acompanyat dels alts càrrecs de la seva conselleria
en va fer totes les explicacions detallades i des del nostre punt
de vista ja haurien de ser suficients com perquè tots els grups
presents en aquesta cambra en fessin una valoració positiva, ja
que entenem que van en benefici d’aquestes Illes nostres. El
Grup Parlamentari Popular presenta aquesta esmena i addueix

que les quantitats pressupostades no responen a les
necessitats reals dels ciutadans d’aquestes Illes, nosaltres
entenem que sí, que és ben evident que hi responen i això que
no deixam de reconèixer que hi ha moltes limitacions que
imposa el fet de comptar amb unes partides pressupostàries
que tot i el gran embalum que representen, encara no arriben a
ser ni molt manco aquelles que un voldria que fossin.

Per això nosaltres volem aportar algunes consideracions
generals en aquest debat polític sobre aquesta secció tercera de
la Conselleria d’Educació i Cultura. Primer que es tracta dels
quarts pressuposts d’aquesta legislatura, que és a punt
d’acabar, són els quart s pressuposts que ha elaborat el Govern
de les Illes Balears, el Govern del pacte de progrés. Creim que
no tenen perquè haver de ser uns pressuposts gaire nous, de
fet són uns pressuposts de continuïtat i de consolidació de les
actuacions que ja s’han iniciat en anys anteriors. Així i tot, no
deixen de comportar certes novetats que resulten més notòries.
La més significativa de totes aquestes novetats per a nosaltres
és l’augment de la quantitat global, és cert que això és gràcies
a les transferències assumides l’any 98, però també gràcies a
l’esforç econòmic que el Govern de les Illes Balears realitza
enguany en el manteniment i millora del sistema educatiu a les
Illes Balears, gràcies a això aquella partida inicialment prevista
s’hi ha vist incrementada considerablement. Valoram molt
positivament el contingut global d’aquests pressuposts per a
l’any 2003, creim que és una eina molt eficaç per fer front al
repte que ja marcava el conseller a principi de la presentació
d’aquests pressuposts. Al mateix temps que s’hi augmenten les
quantitats pressupostàries per fer front a l’increment de
necessitats educatives, s’està intensificant també la qualitat
educativa del model d’educació que es va implantar a totes
quatre illes. 

Creim que aquesta és la millor perspectiva, des de la qual es
pot entendre i apreciar el contingut d’aquests pressuposts que
estam debatent en aquests moments. Creim que si es pren
qualsevol altra perspectiva s’està corrent el risc de fixar
l’atenció en petits detalls solament, que sempre podran
esdevenir més o manco discutibles, però que induiran a passar
per damunt del gruix i del bessó de l’assumpte i que p e r  a
nosaltres no és cap altre que ajuntar augment de quantitat
pressupostària amb increment de qualitat educativa. Nosaltres
donam ple suport a aquest projecte de llei de pressuposts,
consideram que s’està contribuint a aplicar en eficiència a la
nostra realitat lingüística, cultural i socioeconòmica, el sistema
i model educatiu més adient per a cadascuna d’aquestes quatre
illes nostres. Per al nostre grup representa un capítol
importantíssim en aquest pressupost el destinat a les nòmines
del personal. 

En aquest pressupost de l’any 2003 s’avançarà en el procés
de millora retributiva i d’equiparació salarial del personal
docent amb la resta de funcionaris de la comunitat autònoma
d’idèntic nivell. És un procés que ha de concloure en la darrera
fase dia 1 de gener de l’any 2004. També entenem com a molt
valuós d’aquest pressupost el fet que hi figuri per primera
vegada partides destinades al fons social d’aquest personal.
S’ha assolit un bon nivell pel que fa a personal docent en
aquests darrers tres anys, aconseguint fent davallar moltíssima
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la ràtio alumne- professor, amb la qual cosa s’està facilitant i
impulsant una major qualitat en l’ensenyament, sempre s’hi pot
fer més, però s’hi ha fet molt en aquest camp, cosa que no deixa
de tenir la seva importància i que aquests pressuposts de l’any
2003 podran continuar afavorint. En matèria educativa l’element
personal esdevé fonamental i imprescindible. Unes correctes
destinacions del capítol 1, correctament aplicades, es fan del tot
precises i necessàries a l’hora de fixar i dur a la pràctica
polítiques educatives eficients que siguin duradores. Qualsevol
retall que es pretengui fer en capítol 1 en matèria educativa
sempre durà com a conseqüència fortes i molt negatives
repercussions en els àmbits educatius afectats. S’ha de saber
posar dins una balança allò es pretén retallar que sigui millor
que allò que es pretén implantar o no, a l’inrevés, allò que es
vol introduir sigui millor que allò que es pretén suprimir.

És per totes aquestes observacions i reflexions i moltes
altres que la limitació de temps disponible ens imposa d’obviar
allò que du al nostre Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista a donar suport al contingut d’aquest projecte de
llei de la secció 13 que estam debatent per a l’any que ve en
matèria d’educació i cultura i que ens fa rebutjar l’esmena a la
totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele per la seva intervenció. Sr. Tirs
Pons, en nom del Grup Socialista, té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Consumiré un
torn per mantenir un poc quin és el punt de vista del Grup
Socialista enfront a allò que creim que ha de fer una
organització d’educació a una comunitat autònoma com
aquesta, tenint en compte quines són les característiques
essencials que l’han de definir i quina és la relació de la política
duita a termini per l’equip directiu de la conselleria amb els
resultats que òbviament no es poden mesurar ara i avui. Si hi ha
una cosa que tengui dificultats en educació i una cosa
significativa és que no sabem els resultats perquè el material
que tenim a les escoles es converteix amb adults molts anys
després i és amb el resultat final quan un pot tenir elements
significatius de judici de com ha anat la formació durant el
període que ha assistit, ensenyaments reglats o no durant
aquest període d’aprenentatge llarguíssim que té l’animal humà
per passar del naixement a ésser adult.

Per tant, nosaltres creim que hi ha tres factors, tal vegada
quatre, fonamentals. Un és quin material tenim, que són els
alumnes. Quines instalAlacions fan falta. Tres, quin equip s’ha
de fer càrrec d’aquests alAlots. Hi ha una veritat per endavant i
és que els processos educatius en el nostre país estan signats
per cops de timó continuats. Des de la dictadura que va tenir
aquella reforma de Villar Palacín i totes aquelles coses tan
divertides damunt un que feia màquines de teixit per Catalunya
i per què es va fer. Un intent, jo crec que el més seriós que hi ha
hagut perquè li ha tocat, va ser el protagonitzat o començat per

José Maria Maravall fent una cosa molt important i és creient
que en els temps que vivim no hi ha ningú que hagi estudiat ni
a una universitat, que al cap de 5 anys no s’ha actualitzat
estigui al dia del darrer que ha sortit, les publicacions en 5 anys
dupliquen tot allò que s’ha fet abans. Per tant, s’ha de fer una
reflexió, s’ha d’arribar, segons nosaltres a allò que es coneix i
a més és normal i corrent com és un aprenentatge significatiu.
Quines són les coses que ha d’aprendre un alAlot no per poder
sobreviure, sinó aprofitar-se d’un espai de llibertat i de benestar
que l’envolta? I en açò l’escola sí que té alguna cosa important
a dir i és: que hi hagi unes instalAlacions correctes, dotades del
material suficient; que el professorat estigui convençut que fa
una feina en aquest sentit i la participació de dos estaments
paralAlels, que són les famílies, per una banda, directament
implicades, i els ajuntaments, òbviament, com a atenció al
professorat i, a més, en educació, s’han de gastar, per llei,
bastants doblers de manteniment, calefacció, neteja, etcètera,
de l’escolaritat obligatòria. I en funció d’açò es pot muntar una
política que doni respostes positives, segons els que creim que
efectivament és menys important conèixer la taula dels elements
de Mendel, com els anuncis de televisió que diuen que maten
qualsevol germen i qualsevol taca, la manera de funcionar o no.
El que significaria fent un reduccionisme xerec damunt el que
creim que a hores d’ara demanda l’educació.

Quan parlam dels alAlots, que hi ha un complex familiar difícil
quan pare i mare fan feina, una manca de contacte exagerat,
unes ofertes externes a l’escola molt més motivadores de
vegades que la feina escolar, a través de la televisió, dels jocs
aquests, vídeos, no vídeos, etcètera, hi ha una sèrie de
motivacions de despeses superiors a com mai no hi havia
hagut, ens hem de recordar, sobretot els vells, que els que van
començar a jugar a futbol quan jo tenia sis anys, jugàvem amb
una pilota de pedaç, perquè no hi havia doblers per a res més,
i a més eren cares les de goma. Bé, però era una inventiva.
Actualment la influència externa és superior a la que pugui tenir
moltes vegades l’escola, perquè sigui un lloc educatiu, un lloc
agradable. Per tant que els alAlots, o els alumnes i homes i
dones, quan arriben sobretot als catorze, quinze anys, aquest
punt neuràlgic de l’adolescència, pensin més en anar a fer feina
perquè, efectivament, el mercat laboral d’aquestes illes dóna
oportunitat d’un guany, que serà de 80, 90.000 pessetes, serà
el que sigui, que per a un alAlot de quinze anys ja és molt, que
li permetrà fer i adquirir aquelles coses que el veïnat no pot fer,
o que només poden fer els fills de les famílies que tenen
possibilitats. Això produeix un fracàs escolar i els ho dic perquè
l’he sofert. Jo som de la professió, però vam ver una
experiència, que la conselleria coneix perfectament, damunt
aquest tema, sense donar-los un nom estrany, senzillament
utilitzant un poc la significació de les paraules de la llei, per
anar a favor d’una actuació mixta entre feina dins l’escola i les
classes mínimes de les matèries instrumentals dels alumnes.

No sabem si va anar bé o malament. Els alumnes que ho
varen provar tenen ara 18 anys, tal vegada hauríem d’esperar
un parell d’anys més, per veure quina quantitat de bondat van
tenir aquells programes que vam fer. Però la prova és que s’han
continuat i els programes de garantia social no són res, ni més
ni manco que el que a un moment donat una colla d’eixalavats
a Cap de Llevant va intentar posar en funcionament perquè
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tenien problemes de comportament i de respecte enfront dels
alumnes. Si açò és l’escola que des del Grup Socialista
defensam, el que hem de mirar nosaltres és a veure si el
pressupost que presenta el Govern de la comunitat autònoma
de les Illes Balears respon o no respon a aquests plantejaments.
Si respon a aquests plantejaments està justificat el suport que
donarem als pressuposts presentats avui pel Govern, que és
solidari i unitari, i no està dividit en camarilles ni coses rares, i
donarem el suport convençuts que l’actuació i la presentació de
les previsions de despesa són les que, dins la modèstia que té
econòmica aquesta comunitat autònoma, les que s’han de fer
per anar a una escola que tendrà cada vegada més qualitat;
tendrà cada vegada més qualitat no només per una funció de
doblers, sinó per compromís i formació del professorat, per un
compromís cada vegada creixent de les famílies de colAlaboració
amb la feina que es fa a l’escola.

I açò, encara que, per cert per una utilització barroera del
significat de la paraula, que el portaveu del Grup Popular li diu
jaculatòries; no, això no són jaculatòries, les jaculatòries són
una altra cosa, hi ha una falta d’utilització, açò és un
convenciment, una justificació que el pacte que en aquell
moment vam signar fa tres anys i mig està prou justificat per la
bondat dels pressuposts. No tendrà molts de problemes, Sr.
Conseller, perquè el suport del Grup Socialista, si les coses
funcionen així encara, durarà. El que me preocupa és que el
Grup Popular es veu que està molt preocupat pel seu futur, tal
vegada ha d’anar a veure una vident per veure si ens explica
quin futur tenebrós li espera a vostè.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, per la seva intervenció, en nom del
Grup Socialista. En torn de rèplica? No vol intervenir. Doncs, si
no hi ha rèplica, no hi ha contrarèplica. Per tant, passam al
debat número 7, debat de globalitat, agrupació dels programes
421A, 421D, 421F, 421G, 422A i 422B i nous programes
classificats, esmena 4548; programa 421A, direcció i serveis
generals d’Educació i Cultura, esmenes 4528, 4529, 4549, 4530,
4889, 4890, 4531, 4532, 4533; programa 421D, formació
permanent de professorat, esmena 4534; programa 421F, política
d’actuació i actuacions en matèria universitària, esmenes 4535
i 4536; al programa 421G, ordenació de la formació professional,
esmenes 4538 i 4537; programa 422A, educació infantil i
primària, esmenes 4539, 4540, 4541, 42, 43, 44, 45, 4550 i 4546; i
el programa 422B, educació secundària i formació professional
i escoles oficials d’idiomes, esmena 4547.

El Grup Parlamentari Popular disposa de cinc minuts per a
la defensa global de totes aquestes esmenes i la Sra. Capó té la
paraula durant cinc minuts.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A la
secció 13, d’Educació i Cultura, hem presentat un conjunt
d’esmenes amb l’objectiu de prioritzar i per tant millorar la
gestió dins les competències d’educació que té el Govern de les

Illes Balears. Hem presentat tot un conjunt d’esmenes que
varen ser ja exposades tant en ponència com en comissió, per
tant jo me centraré, degut al temps de cinc minuts, a tota una
sèrie d’elles que pens que poden tenir el suport dels diferents
grups del Govern.

Presentam una esmena que fa referència a la creació d’una
nova partida per a ajudes en educació especial. Els alumnes
amb necessitats educatives especials necessiten una atenció
molt personalitzada, per tant amb professionals especialitzats
i material específic. Aquesta esmena és la 4548 i demanam
150.000 euros.

Per una altra part, en referència a les jubilacions anticipades,
com tots sabem l’ensenyament exigeix un esforç i una dedicació
molt important, per això demanam que s’incrementi
periòdicament aquest complement per tal de facilitar als
professors que ho desitgin deixar la seva tasca de
l’ensenyament i per tant possibilitar que noves promocions es
puguin incorporar.

A l’esmena 4529 demanam l’increment de l’assegurança de
responsabilitat civil del professorat. Per tots és coneguda la
situació precària en què es troba i ens du que el professorat no
vulgui dur endavant activitats extraescolars, ja que és aquí on
s’incrementa el risc d’accidents dels escolars i per tant, baix la
responsabilitat del professorat que se’n fa càrrec.

L’esmena 4549 fa referència a l’obertura dels centres a
l’horari no lectiu.

Després venen un conjunt d’esmenes, la 4530, la 4889 i la
4890, allà on demanam l’increment per a la construcció de nous
centres; per a l’Institut de Son Fangos a Manacor i també per
a l’Institut de Portocristo.

Demanam a cada un d’ells 1 milió d’euros. Proposam també
un esforç important i seriós en la supressió de barreres
arquitectòniques en els centres escolars amb l’esmena 4531,
amb 1 milió d’euros.

A l’esmena 4532, demanam inversions en reformes,
ampliacions i millores dels centres, prioritzant aquestes
reformes.

A l’esmena 4533, proposam que es faci un pla de millora de
les instalAlacions esportives dels centres de les Illes Balears.
També demanam que s’afavoreixi l’increment del professorat i
l’intercanvi del professorat, perdó, d’idiomes a l’estranger i dins
tota la Unió Europea. Demanam que s’habiliti una partida de
beques o préstecs als estudiants universitaris, que possibiliti
el seu aprenentatge sense estar sota la pressió que suposa la
manca de recursos econòmics, amb l’esmena 4536.

A l’esmena 4538, demanam l’increment pressupostari dels
programes de garantia social. És una realitat i una necessitat
també ampliar aquests programes i la seva diversificació dels
tallers, que suposen la formació i preparació bàsica per accedir
al món laboral.
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Demanam a les esmenes 4539, 4540 i 4541 transferir a la
secció 13 el centre de Magdalena Humbert, el centre de
Francesc de Borja i Moll i el centre de Verge de la Salut. També
proposam incrementar la indemnització de residència a
Formentera, per tal de millorar la doble o triple insularitat que en
molt s casos es dóna; és una illa meravellosa, però el
professorat no s’hi està massa temps. Per tant, seria necessari
que per al bé de tots s’aplicassin mesures clares i concretes
d’incentiu. Aquesta esmena és la 4542.

També demanam ajudes en educació infantil i també ajudes
quant a intercanvis escolars. A l’esmena 4547 defensam el
batxillerat concertat. La llei contempla la llibertat de les famílies
a l’hora de triar el model educatiu per als seus fills. És
indiscutible que un important percentatge desitja colAlegis amb
un ideari definit i aquesta unitat de crit eri la troben als centres
concertats. És un fet que la demanda de places concertades és
molt més superior que el públic, és un fet constatable cada any
durant el període d’escolarització. La concertació acaba amb
l’ensenyança secundària, i les famílies reclamen la continuïtat
fins al batxillerat. Per tant, hem presentat aquesta esmena 4547.

Les esmenes 4550, facilitar i solAlicitar al Govern incrementar
ajudes per a llibres de text; l’adequació també de les escoletes
infantils.

Moltíssimes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capó, per la seva intervenció, en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin fixar posició? Sr. Buele, en
nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té cinc minuts per fixar
posicions.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Davant la presentació d’aquesta esmena de globalitat
que fa el Grup Parlamentari Popular, des del Grup Parlamentari
del PSM-Entesa Nacionalista, en aquest debat número 7 en el
qual participam entenem que aquestes esmenes que se’ns
presenten, per una sèrie de motius i raons que intentaré exposar
el més claríssimament que pugui, no poden ser acceptades pel
nostre grup i per tant les rebutjaríem. Per quin motiu?

Faré una repassada una mica general, de forma i manera que
es vegi que no és per un motiu només, sinó que en trobam 9, 9
motius pels quals una serà per una cosa a una altra serà per
l’altra. Entenem que aquesta presentació d’aquestes esmenes,
ah, i voldríem recordar que en tramitació parlamentària sí que
s’han acceptat algunes de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, com és la d’afectació número 106, que
promovia un estudi sobre l’ús i pervivència dels anglicismes
tradicionals de Menorca i la 309, que afectà una partida per a
l’edició i publicació de tots els vins de la nostra comunitat, amb
una breu explicació de cadascun d’ells; com també vàrem
transaccionar la transferència a la Universitat de les Illes
Balears d’1.332.226 euros. Tot i amb això, aquestes que se’ns
han presentat avui aquí, sí que creim que no podem acceptar-

les perquè a algunes d’elles què els passa? Que ja queda, des
del nostre punt de vista, queda establert al pressupost
presentat allò que se’ns presenta com a esmena, per exemple el
que fa referència a l’Institut de Portocristo, programes de
garantia social; promoció de l’art i dels artistes; campanya de
difusió i conscienciació destinada a la població escolar.

Un segon motiu és perquè entenem que se’ns estan
proposant accions que ja s’estan fent i que ja figuren en els
pressuposts amb partides destinades a aquests assumptes.
S’apunta a l’educació especial, a l’obertura de centres en horari
no lectiu, a l’increment de crèdit per a construcció de centres,
a la supressió de barreres arquitectòniques, a inversions en
reformes i d’altres.

Un tercer motiu, pel qual rebutjam aquestes esmenes, és
perquè el seu contengut, el contengut d’algunes d’elles, no
entra dins les competències que es poden atribuir al Govern. Hi
ha alguna d’aquestes esmenes que afecten competències que
pertanyen a l’Estat, algunes altres que pertanyen als consells
insulars, algunes altres a ajuntaments i algunes altres a la
Universitat. Pos com a exemple, iniciar la construcció de la
biblioteca pública de titularitat autonòmica de Formentera, o la
gestió del jaciment arqueològic de la Torre d'En Gaumés a
Alaior, això és competència més de l’Estat que no del Govern de
les Illes Balears. Adquisició de fons bibliogràfics per a
biblioteques municipals o elaboració del Pla de protecció del
patrimoni històric o el foment i la difusió de la cançó, entenem
que són competències que afecten els consells insulars. La
biblioteca d’extensions universitàries, entenem que és una
competència de la Universitat de les Illes Balears, la qual ja rep
uns recursos per part del Govern de les Illes Balears.

Hi ha un quart motiu pel qual nosaltres rebutjam les
esmenes del Grup Parlamentari Popular. Jo voldria fer notar que
amb aquesta intervenció meva estic responent totes les
esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Popular al debat
número 7 i al debat número 8. Hi ha altres iniciatives que es fan
en el mateix sentit que les esmenes que es presenten, podria
posar molts d’exemples: intercanvi de professors d’idiomes;
beques-préstec d’estudiants universitaris; intercanvis escolars;
ajudes a llibres de text.

Una cinquena causa per la qual rebutjam algunes
d’aquestes esmenes és perquè veim que no té cap sentit i ens
resulta improcedent, per exemple quan es parla de la gestió de
la futura junta interinsular de museus, quan encara no s’ha
tramitat ni tan sols la llei.

Una sisena causa és que entenem que no entren dins
competències que obliguin el Govern de les Illes Balears, el
batxillerat concertat per exemple, o la rehabilitació de l’arxiu
diocesà.

Una setena causa seria perquè entenem que aquestes
esmenes obligarien a prendre decisions que no corresponen al
Govern de les Illes Balears: l’inici de la construcció de la
biblioteca de titularitat autonòmica a Eivissa, per exemple.
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Una vuitena causa és perquè consideram que aquest
assumpte que ens presenta l’esmena ja segueix el seu procés
dins els pressuposts, com pot ser el complement de jubilacions
anticipades o la indemnització a residència a Formentera o les
transferències, de les quals ens ha parlat la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, del centre Magdalena Humbert o del
centre Francesc de Borja Moll o del centre Verge de la Salut.

I finalment, hi ha un grapat d’esmenes que presenta el Grup
Parlamentari Popular que fins i tot varen renunciar a defensar-
les i per tant nosaltres tampoc no veim que hagin de merèixer el
nostre suport, com és l’Institut de Son Fangos a Manacor o
l’assegurança de responsabilitat civil del professorat.

Amb aquesta exposició esper que hagi quedat clara la
postura del nostre Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista pel que fa a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular i que estan resumides en el debat número
7 i també en el debat número 8.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció. No hi ha
més grups que vulguin intervenir en fixació de posicions. I per
tant, passam al debat número 8, de globalitat, agrupació dels
programes 453A, 455A, 455B, secció 71, Institut d’Estudis
Baleàrics. Hi ha esmenes presentades al programa 453A, de
museus, l’esmena 4876; al programa 455A, promoció i difusió
dels serveis de cultura, les esmenes 4839, 4842, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 4854, 55, 4857, 4858, 59, 60, 4631, 4634, 4636, 4650 i 4651. Al
programa 455B, planificació lingüística i normalització de la
llengua pròpia de les Illes Balears, les esmenes 4852, 4856, 4649,
4652, 4637. I al programa 451A, secció 71, difusió i investigació
de publicacions culturals, l’esmena 4671.

Per a la defensa conjunta de totes aquestes esmenes, té la
paraula el diputat Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. He quedat un poc sorprès amb la
intervenció del Sr. Buele, perquè ha fet referència a esmenes
que no havia defensat la meva companya i que són objecte de
la seva defensa ara, supòs que ja haurà perdut el dret de rèplica
i me permetrà poder incidir un poquet més en algunes de les
qüestions. Són aquests uns programes la majoria dels quals,
una part de la seva matèria en gran part estan ja transferides als
consells insulars. Però, de qualsevol forma, nosaltres hem
presentat algunes d’aquestes esmenes, per tal de reforçar, tot
i que entenem que algunes de les competències estiguin en
possessió de les diferents corporacions locals, com dic per tal
de reforçar algunes mancances que s’han detectat al llarg
d’aquests anys. Les nostres esmenes van dirigides sobretot a
museus, a patrimoni històric que sigui competència directament
del Govern de les Illes Balears, biblioteques, cultura popular, art
i promoció dels artistes, promoció cultural en general i finalment
llengua catalana.

Quant als museus, n’hem presentada una per tal que es
millori de qualque forma la projecció i el coneixement del Museu
de Mallorca. La principal institució museística a les nostres illes
que, d’una forma desconcertant, gaudeix del nombre de visites
més petit de tots els museus que gestiona el Govern de les Illes
Balears, i açò vol dir que de qualque forma s’ha de posar fil a
l’agulla per tal que aquesta institució ocupi el lloc que li
pertoca. Ho hem dit reiteradament en el llarg d’aquesta
legislatura, arrel de les diferents respostes sobre el nombre de
visites i producció cultural que aquesta institució, que té un
pressupost gens menyspreable, entenem nosaltres que té un
potencial molt fort i que no acaba d’arrancar.

Quant a patrimoni, hi ha un petit error a una de les esmenes,
la que fa referència a la junta interinsular, posa “junta
interinsular de museus” i hauria de dir “junta interinsular de
patrimoni”, que és la que realment està constituïda. Proposam
una sèrie de mesures que van en la línia de conscienciar
sobretot la població escolar cap al respecte i el coneixement del
nostre patrimoni històric; pensam que s’ha de construir des de
la base aquesta coneixement, per tal de fomentar que aquestes
persones, quan arribin a l’edat adulta, doncs tenguin aquest
grau de coneixement i de respecte que nosaltres volem que
tengui el nostre patrimoni històric. També proposam que es faci
un pla de protecció del patrimoni històric que està gestionat i
del qual el Govern de les Illes Balears n’és titular, i no me
referesc únicament i exclusivament a les institucions tipus
museus, biblioteques, etcètera, sinó a tot aquell patrimoni que
recentment s’ha anat adquirint, que està inclòs dins àrees
naturals, per exemple, i que comença a formar un cos consolidat
de possibles infraestructures de tipus cultural i que creim
nosaltres que s’hauria d’englobar de qualque forma dins un
instrument de projecció, per tal que es puguin preveure amb
suficient antelació quines són les necessitats a nivell
d’infraestructura, de gestió, que puguin tenir aquests centres.
Proposam també que s’elabori un catàleg dels principals béns
d’interès cultural; entenem que és impossible fer un catàleg de
tots els béns d’interès cultural de la nostra comunitat
autònoma, però sí que és important, dins aquesta campanya de
conscienciació, poder comptar amb un document que faci un
repàs senzill, entenidor per a tothom, de quina és la nostra
riquesa cultural.

Després també incidim a les ajudes que es puguin fer en els
arxius diocesans, especialment al d’Eivissa i Formentera, quant
a la seva rehabilitació dins aquests convenis de colAlaboració
que es firmen amb algunes institucions tipus privat, bancàries,
etcètera; entenem que té sortida tota aquesta necessitat de
restauració documental i entenem que podria ser un camí
interessant.

Respecte a les biblioteques proposam dues línies: ajudar
aquells centres municipals, per tal que puguin incrementar els
seus fons; i també que es posin les partides ja inicials dins el
marc i dins el conveni que sigui pertinent amb l’Estat, perquè ja
s’ha dit aquí que la Biblioteca Pública d’Eivissa és una
iniciativa que ha d’anar conjuntament de la mà amb l’Estat
espanyol, però pensam que és important fer aquest gest per tal
que es pugui començar el camí sobre quina és aquesta
necessitat.
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Quant a cultura popular, entre d’altres, voldria destacar les
iniciatives quant a la difusió del glossat i de la cançó de
"porfedi", la lletra a Eivissa pensam que és una forma molt
particular de manifestació cultural que necessita tot el suport
possible, i òbviament la partida, la implicació econòmica que té
no és massa grossa i pensam que és perfectament assumible
per part del Govern. També n’hem presentades quant a la
promoció de l’art i dels artistes de les Illes Balears, tant fora de
les nostres illes, com dins del circuït interinsular, que pensam
que s’hauria de fomentar un poc més.

EL SR. PRESIDENT.

Sr. Gornés, vagi acabant, per favor.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, acab, ja tot d’una. I finalment, també pensam que seria
interessant poder articular una mena d’agenda cultural que fos
accessible per Internet i açò facilitaria també de qualque forma
que s’actualitzassin els seus continguts.

I finalment les esmenes que fan referència a la llengua
catalana, per tal que, primer, els consells tenguin un
protagonisme més accentuat amb aquesta política. Pensam que
des de la Direcció General de Política Lingüística s’haurien de
transferir més recursos cap a aquestes institucions que
coneixen de primera mà quines són les necessitats en aquesta
matèria. I també en un aspecte que hi venim incidint
especialment en els darrers tres anys, perquè ens preocupa
sincerament, i és la pèrdua de lèxic i de formes dialectals que
notam a la nostra llengua. Entenem que de qualque forma
s’hauria d’establir un punt de partida, un pla d’acció per tal que
aquests modismes i aquestes particularitats lèxiques de la
nostra llengua, que ens distingeixen d’altres gents de parla
catalana, es poguessin mantenir i fomentar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, vagi acabant, per favor. Li retiraré la paraula en
30 segons.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

10 segons. I en tot cas, incidir molt especialment en els
anglicismes que té l’illa de Menorca, que entenem que és una
riquesa patrimonial també fomentar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Simó Gornés, per la seva intervenció.
Grups que vulguin fixar posicions? El Sr. Buele, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista, per fixar posició damunt del
que havia fixat posició, segons consta en el Diari de Sessions
en el debat anterior, però té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Únicament per donar per contestada
la postura del PSM-Entesa Nacionalista amb la intervenció que

s’ha fet abans, esper que el portaveu del Grup Parlamentari
Popular comprengui que aquest diputat hagi mesclat els dos
debats, com s’ha fet avui de matí en una altra ocasió. Disculpi,
de fet, que ho hagi fet així, però esper que es doni com a
contestat amb les respostes que se li han donat des d’aquest
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, que considera
que cap d’aquestes esmenes que han presentat vostès en
aquest debat número 8, de globalitat, que afecta tres programes,
de museus, de promoció, difusió i serveis de cultura, de
planificació lingüística i normalització de la llengua pròpia a les
Illes Balears, no considerem que sigui acceptable modificar el
pressupost del projecte que ens ha presentat el Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele, per la seva fixació de posicions, en nom
del Grup PSM-Entesa Nacionalista. I passam al debat número
9, de globalitat, secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts,
i secció 32, ens territorials. Al programa 000A, nous programes
no classificats, hi ha esmenes, la 4698 i 4699. Al programa 612A,
planificació i ordenació de la política econòmica, les esmenes
4583, 4600, 4601, 4602, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 i 11. Al
programa 612C, auditories i control intern, l’esmena 4585. Al
programa 912, secció 32, transferències a consells insulars, les
esmenes 4687, 4721, 4722, 4723 i 4581.

Per a la defensa conjunta de totes aquestes esmenes, la Sra.
Salom té cinc minuts, en nom del Grup Parlamentari Popular,
que és qui les ha presentades i mantengudes.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
A aquestes dues seccions, des del Grup Parlamentari Popular,
doncs hem presentat un conjunt de 21 esmenes; 16 són les que
fan referència a la Conselleria d’Hisenda i les hem presentat en
un sentit molt clar i és per millorar l’eficàcia administrativa i dels
recursos de la Conselleria del Sr. Sampol i de la Conselleria del
Sr. Mesquida. És a dir, hi ha tot un conjunt de competències
que, per un repartiment de poder, quan es fa conformar el pacte
de poder, entre les àrees del PSOE i les àrees del PSM, va
quedar que la Vicepresidència del Sr. Sampol tendria
competències en matèria d’economia i en matèria d’assumptes
europeus.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, prestin una mica d’atenció a
l’oradora. Té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Idò, com deia, el Sr. Sampol, a la seva
conselleria, té competències en matèria d’economia i té
competències també en matèria d’assumptes europeus. Resulta
que aquestes àrees també estan dins la Conselleria d’Hisenda
del Sr. Mesquida. Nosaltres, des del Grup Popular, consideram
que aquí es produeix una duplicitat, hi ha unes funcions que
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estan repetides a dues conselleries i això suposa una sèrie de
disfuncions entre una àrea i l’altra. Això suposa una duplicitat
d’alts càrrecs entre la Conselleria d’Hisenda i la Vicepresidència
del Sr. Sampol, això, en definitiva, suposa que una part
important dels recursos públics dels ciutadans es fan malbé i es
tuden amb la gestió feta pel pacte de progrés. Nosaltres, des del
Grup Popular, proposam que totes aquestes matèries que fan
referència a temes d’economia i a temes en relació amb
assumptes europeus, tot això es llevi de la Vicepresidència del
Sr. Sampol i passi tot a la Conselleria d’Hisenda, com estava
abans.

Un altre bloc d’esmenes fa referència al que són les
auditories operatives a les empreses públiques. Nosaltres, des
del Grup Popular, els exigim, si podem i si cal, des de l’oposició,
que encarreguin unes auditories públiques o unes auditories
operatives a totes i cadascuna de les empreses públiques del
Govern balear, des del dia en què vostès varen ser els
responsables de les mateixes fins al dia d’avui. Això suposaria
un cost no massa elevat, suposam que d’uns 15 milions de
pessetes, i aquestes auditories ens dirien com i de quina manera
es pot millorar la gestió d’aquestes empreses públiques. I
vostès ens poden dir: i ara per què des del Partit Popular o des
del Grup Popular ens demanen això? Doncs, per una raó molt
senzilla: vostès, des del pacte, quan varen assumir el govern
d’aquesta comunitat, varen tenir una idea brillant, supòs que
no hi havia cap mala intenció darrera això, de demanar unes
auditories operatives de totes les empreses públiques d’aquest
govern, de l’època dels darrers quatre anys en què governava
el Partit Popular. Creim que darrera això nosaltres, no hi havia
una intenció malsana, sinó saber com i de quina manera es
podia millorar la gestió d’aquestes empreses públiques, a pesar
que determinades empreses d’auditoria els varen dir que això
no era el correcte, que no era adequat examinar els governs
anteriors què era el que havien fet amb una sèrie d’auditories,
que allò normal seria analitzar l’any en qüestió, l’empresa
pública en qüestió, auditar-la d’una manera operativa per saber
com i de quina manera es podia millorar això.

Però resulta que vostès són bons per demanar auditories de
l’època del govern del Partit Popular, però quan es tracta d’ara,
del seu govern, vostès no volen demanar auditories. Això, des
del Grup Popular, consideram que és jugar brut i en certa
manera suposa una covardia perquè no volen saber el que
diuen les auditories respecte de la seva gestió, dels fons
públics a les empreses que en aquests moments gestiona el
Govern.

I per acabar, Sr. President, dir que de la secció 32, el que són
els ens territorials, presentam dos blocs d’esmenes, clarament
diferenciades: unes fan referència al que són les transferències
de competències en matèria d’acció social, allà on el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera i Menorca varen assumir
aquestes competències, a Mallorca, per qüestions concretes de
partits, doncs no la varen voler assumir; i que nosaltres
demanam que s’incrementin tota una sèrie de dotacions al
Consell Insular d’Eivissa i Formentera i de Maó en temes de les
llars que hi ha a Eivissa i que hi ha a Maó, per fer efectiva i ben
completa aquesta transferència en matèria de benestar social.

I la darrera de les esmenes que plantejam fa referència al
fons de cooperació municipal. Fa una sèrie d’anys que vostès
plantegen 1.000 milions de pessetes en el pressupost amb
aquesta finalitat; nosaltres, des del Grup Popular, consideram
que aquesta quantitat és insuficient, que és una quant itat
ridícula a repartir entre els 60 municipis que hi ha a les Illes
Balears i que pareix que vostès únicament plantegen això per
cobrir l’expedient, però que realment no creuen massa amb el
que és el fons de cooperació municipal. I nosaltres, a través del
Grup Popular, demanam a través d’una esmena, que
s’incrementi aquesta partida en 12 milions d’euros, que
consideram que és una quantia molt més adient per donar
compliment a totes aquelles necessitats que es plantegen per
part dels ajuntaments de les Illes Balears.

Des del Grup Popular, aquestes 21 esmenes, senyores i
senyors diputats, estan plantejades des d’un punt de vista
positiu i consideram que si s’aproven es millorarà el que és la
gestió o es podrà millorar el que és la gestió dels fons públics
de la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, en nom del Grup Popular. En
fixació de posicions, grups que vulguin intervenir? El Sr.
Diéguez, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Con la misma brevedad con la que se han defendido las
enmiendas, también procurando hacerlo de la manera más
enjundiosa y concreta posible, decir que la primera serie de
enmiendas, las que se refieren a que existe una posible
duplicidad de funciones entre la Conselleria de Hacienda y la
Vicepresidencia del Gobierno, se nos ha dicho que había
duplicidad de funciones pero no se nos ha dicho ni una sola de
aquellas funciones que están duplicadas. Entonces,
naturalmente, no podemos valorar si realmente, como asegura
el Grupo Parlamentario Popular, existe duplicidad de funciones
si no se nos dice ni siquiera una de las que están posiblemente
duplicadas. Por tanto, por razones de fondo, naturalmente no
podremos apoyar esas enmiendas.

Y desde otro punto de vista, desde un punto de vista
formal, también no parece que estén técnicamente bien
planteadas, puesto que simplemente cambiar el dinero, la
partida de sitio, sin que se cambie la organización del Gobierno,
pues no parece que sea una cosa correcta; y nos
encontraríamos desde luego con que habría partidas puestas en
determinadas consellerias que no tendrían la estructura
administrativa que les corresponde, que se debe cambiar por
otros mecanismos.

Por lo que respecta a las auditorias operativas, agradecemos
el cambio de criterio del Grupo Parlamentario Popular en el
sentido de considerar ya definitivamente que fue una idea
brillante hacerlas cuando se llegó al Gobierno, reconocer que se
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hicieron para conocer cómo funcionaban estas empresas
públicas y para mejorar su gestión; y, sin embargo, lo que no se
nos ha dado es ninguna justificación bastante, ni cuanto
menos ningún indicio de por qué sería conveniente hacerlas de
cara al futuro. Se nos ha hablado del control de gestión de
fondos; estas auditorías operativas no sirven para el control de
la gestión de fondos, para eso están otro tipo de auditorías de
carácter económica, que ya se están haciendo, de carácter anual
en todas esas empresas públicas. Entonces, no habiendo
ninguna causa ni circunstancia que ampare tampoco esas
enmiendas, naturalmente tendremos que votar en contra.

Por lo que respecta a la revisión unilateral de transferencias
no parece tampoco que sea el modo adecuado de proceder a
fijar las cuantías de las transferencias la decisión unilateral de
una de las dos partes que se ven afectadas por el proceso de
transferencias de competencias, en este caso con respecto a los
consells insulares. 

Y respecto al fondo municipal, se nos dice que no creemos
en el fondo y que la cantidad que se ha dedicado para el fondo
municipal es insuficiente y ridícula. Bueno, no sé si creeremos
mucho o no en el fondo, lo que está claro es que hemos creado
ese fondo, cosa que no hizo quien sí que dice que creía en el
fondo, que es el Grupo Parlamentario Popular en su momento.
Que la cantidad es insuficiente y ridícula, ya se lo dije en
comisión: la cantidad es infinitamente superior, y dicho esto en
términos matemáticos, a la que había hasta el momento. Se ha
generado este fondo municipal, se ha puesto en marcha, se ha
iniciado con una determinada cantidad, que ojalá las
disponibilidades presupuestarias permitan ir ampliándola de
forma progresiva en sucesivos años y así mejor poder colaborar
con nuestros municipios. Pero naturalmente también tenemos
que votar que no a esas enmiendas.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, per la seva intervenció en
fixació de posicions, en nom del Grup Socialista. I passam al
debat número 10, de totalitat, secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, ens de dret públic 83, Institut Balear de l’Aigua i
Energia, ens de dret públic 84, Institut Balear de Sanejament,
IBASAN, ens de dret públic 85, Institut Balear de Conservació
de la Natura, IBANAT. Hi ha esmenes presentades, la 4622 a la
secció 15; 4625 a l’ens de dret públic 83; la 4624 a l’ens de dret
públic 84 i la 4623 a l’ens de dret públic 85. I pareix que el Sr.
Font, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

M oltes gràcies, Sr. President. Havia sortit un segon i
pensava que ja m’havien cridat. Senyores i senyors diputats,
arribam al debat de la secció 15, debat de la Conselleria que
administra Medi Ambient i jo, Sra. Rosselló, voldria començar
dient el següent: vostè no volia incinerar; vostè volia anar amb
bicicleta; vostè volia una carrera estreta i si no va viva el
president Antich l’engegarà, l’engegarà. Avui crec quasi quasi
que no és important el que diuen els pressuposts, perquè de

qualque manera ja veuran vostès demà els mitjans de
comunicació, el més important serà la brega d’Els Verds amb el
Govern del Sr. Antich; i si no, si es volen jugar res, jo m’ho jug.
I guanyaré i segurament vostès apostarien al nostre costat i
guanyaríem tots; amb la qual cosa queda desvirtuat tot allò que
de qualque manera esperen els ciutadans de Formentera,
Eivissa, Menorca i Mallorca de la principal llei que tenen per
poder assegurar i garantir futur per a l’any que ve. I sobretot en
temps que tots ens ajuntam per donar-nos els molts anys i
desitjar-nos unes bones festes. Però venim d’una setmaneta
calenta, Sra. Consellera, on jo no sé què fa vostè asseguda
encara a un banc blau, devora un Vicepresident que li ha dit
aquesta setmana que vostè se n’hauria d’anar. I avui de matí li
ha tornat pegar un pal per la ràdio, que me'l reserv.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, aquesta presidència li agrairia moltíssim que se
cenyís a la qüestió, estam en el debat de pressuposts i
entràssim en el debat de les esmenes presentades per vostès.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Més ajustat i encotillat, Sr. President, no puc estar; una altra
cosa és que ho vegem de dist inta forma, que toca ser així,
perquè si no estaríem junts al mateix costat, Sr. President. La
qual cosa fa que aquesta esmena a la totalitat de qualque
manera cada vegada sigui més important la que ha presentat el
nostre grup. I per què? Perquè, com molt bé han dit els diputats
que m’han precedit del Grup Popular i diputades, vostè no tan
sols avui d’aquest pressupost, és el pressupost del 2003, sinó
que hi ha hagut un pressupost que varen trobar, que varen
trobar no, que varen dir que varen tenir poc temps per fer-lo, el
del 99; però hem de fer un poc de repàs. I jo el que crec,
senyores i senyors diputats, que aquest pressupost, una
vegada més, no aconseguirà aquelles coses que vostès varen
dir que farien en el pacte.

I anem a posar dos exemples clars, i per això la nostra
esmena a la totalitat i l’esmena a la totalitat xerra d’aquestes
dues qüestions. A Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, si avui hi hagués un desastre d’una ploguda
d’aigua important, els torrents del nostre petit país no
funcionarien. No tan sols això, les cinc esmenes que vostès, les
sis esmenes que vostès ens han aprovat a comissió, demostren
el que jo acab de dir; les esmenes que en comissió ens aproven
són aquelles que fan referència als torrents de les quatre illes,
amb la qual cosa aquí pot passar una desgràcia en aquesta terra
i vostès no han fet res en quatre anys, tema de torrents.

Però anem a una segona qüestió, l’altra part de les esmenes
que vostès també ens han volgut aprovar, perquè vegin que
aquest grup va de bo. El tema de depuració queda demostrat
que les depuradores funcionen pitjor ara que fa tres anys i mig;
no s’enfadi, li vàrem deixar, li he dit moltes vegades des
d’aquesta sala, ja voldria comunitat o regió o lander europeu
tenir una infraestructura en depuradores com a vostè li vàrem
deixar, per l’amor de Déu. L’ase li va dir al porc orellut, vull dir,
anem a ser vius aquí; no, no, no, és important que ens centrem,
amb la qual cosa nosaltres veim que els problemes que tenen
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vostès, entre vostès mateixos, jo no caure en la trampa de
seguir més per a ells, però el que és evident és que no hi ha
consens en aquest pacte per dur endavant polítiques
mediambientals que garanteixin futur als ciutadans en tema de
depuradores, en tema de neteja de torrents. No ficaré el dit dins
la nafra amb el tema de la biodiversitat o parcs naturals, és a dir,
quan el Sr. Sampol li diu, el que he dit abans, ho repetiré, el que
hauria de fer és fugir la Sra. Rosselló, va dir vostè a Ultima
Hora Radio, va dir l’altre dia; dic el lloc perquè ho va dir a la
ràdio i jo el sentia. Clar, i segueixen junts, o avui de matí al
p aperot que hem assistit en el tema de les ajudes als  parcs  i
després la retirada de les esmenes.

Jo crec que l’esmena a la totalitat d’aquesta secció està més
ben presentada que mai, és que fins i tot vostès mateixos,
vostès, els 31, no tenen la força suficient a posar-se d’acord.
Avui és un dia històric en aquesta comunitat. El Sr. Antich
tenia la fama al llarg d’aquests tres anys i mig, de ser un gran
negociador i la negociació constant del Sr. Antich feia que se
salvassin les coses. Avui, més tard, després de sopar, es veurà
perfectament que encara hi haurà esmenes de la gent que ha
donat suport al pacte durant aquesta legislatura; la capacitat de
negociació del Sr. Antich s’ha acabat, això és un fet que es
constatarà i està constatat.

També, a part de torrents i depuradores, per això aquesta
esmena a la totalitat, és que si nosaltres ens aturam a pensar
amb les esmenes que aquest grup coherentment ha presentat
al llarg dels quatre pressuposts, es trobaran amb esmenes que
nosaltres solAlicitam per a descontaminació de sòls, de subsòl.
Les hem presentat cada any, no se n’ha aprovada cap; en canvi
tenim documents damunt la taula per la Unió Europea, on tenim
sòls contaminats i no ens queda més remei que actuar com més
aviat millor; no n’han volguda cap, esmenes serioses, esmenes,
vostès que se n’omplen tant de xerrar de país, que fan país.

Però si xerram de la política en tema de l’IBANAT, jo, Sra.
Consellera, és que el capítol 1 d’aquesta empresa pública és
increïble. Ja són més de 400 persones fent feina a l’IBANAT i
els arbres de l’any passat, per molt que es vulguin comptar, que
hi ha hagut molta colAlaboració amb la desgràcia de l’any passat
per part de tots els grups polítics i molta lleialtat cap a aquest
govern. Ara que s’acusa tant altres governs, aquí hi va haver
algú que va cridar 72 hores després, perquè el mal va ser en
dissabte vespre i a algú el varen cridar en dimarts de matí, o en
dilluns el capvespre, però que hi va haver lleialtat; però els
arbres, als ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra, encara que es
digui que a llocs públics hi ha el 90% llevat; no és ver, a segons
quins llocs públics hi ha el 905 i a algun el 100%, però hi ha
molts llocs públics que encara no està llevat. Amb la qual cosa,
com podem aprovar un pressupost que no ha acabat de
resoldre els problemes de l’11 de novembre del 2001? I més
personal a l’IBANAT.

En el tema de l’IBASAN era la primera qüestió que he dit, el
mal funcionament de les depuradores. Jo sé que la consellera
em dirà “vostès ens varen deixar un concurs que resultava que
l’havien estret massa, i no hi havia doblers suficients per
depurar”. Idò si ho vàrem fer malament vostè el primer any ho
havia de canviar, perquè un governant el que ha de fer és

governar, i si l’altre governant s’ha equivocat rectificar. Això és
així, i aquell que pensa quan canvien de govern que el que ha
fugit ho haurà fet tot bé va equivocat; quan vostès canviïn la
pròxima legislatura no ens podem esperar que tot ho hagin fet
bé, hi haurà coses que hauran fet bé i coses que hauran fet
malament, però això és humà, no és cap descobriment. I em
contarà això, la consellera.

L’IBAEN. Agafes l’IBAEN i veus les funcions de l’IBAEN,
i diu arranjament de torrents. Doblers per a arranjament de
torrents a l’IBAEN, cap, zero. Clar, idò canviïn la memòria
perquè em diran que no, que ja no ho fa l’IBAEN, idò canviïn,
no copiïn, creïn; continua igual, cada any igual. Però el més
greu de l’IBAEN, i per això també part d’aquesta esmena a la
totalitat, és el fet que ara s’està fent a Mallorca en aquest cas,
que em sap greu, fins ara parlava en general de tota la
comunitat perquè és aplicable a qualsevol part de la comunitat,
tant a Eivissa el tema de les depuradores, com a Menorca, com
a Mallorca, com a Formentera, a Mallorca s’està fent un
projecte importantíssims que és una canalització des de Llubí
cap a Pollença a l’aqüífer de Crestatx. La consellera vol aprovar
una llei de biodiversitat, que no li deixarà aprovar el Sr. Antich
i el PSM està gelós perquè no li ha comentat, que diu clarament
que fa que tothom hagi de complir un fester de requisits, un
fester. En canvi ella, a través de la seva conselleria, quan posa
aquest projecte de connexió de Llubí a Crestatx, ens engana,
diu: “faig aquesta obra perquè el Pla hidrològic de les Illes
Balears contempla aquesta obra”. Fals, el Pla hidrològic de les
Illes Balears contempla una obra que va de Llubí a Alcúdia que
no passava en cap moment per Crestatx, perquè el Pla
hidrològic és fet de la passada legislatura i jo conec els plànols
de l’altra canonada, i clar, sense interès general muntam el
projecte. En canvi als ciutadans la consellera Rosselló els fa
complir, “no, a tu te toca parc natural; tu has de fer això i això
ara per solAlicitar fer qualsevol cosa”. En canvi ella pot fer el
que vol.

Els sona que la Conselleria de Medi Ambient posa a tots els
ajuntaments mil entrebancs, a tots els ajuntaments, en el tema
d’avaluacions d’impacte ambiental? Els sona. Idò la conselleria
fa un projecte que no du cap projecte d’avaluació d’impacte
ambiental, cap estudi, no en du. Però els sona una altra cosa
que és reiterativa?, que és com el temps del PSM, vint anys
enrere, el tema de la llengua, la llengua, la llengua, fins que se
n’adonà que tots defensàvem la llengua. Recorden una altra
frase que s’ha dit molt aquí: gestió de la demanda de l’aigua?
Allò important que hauria de saber el Sr. Matas és el tema de la
gestió de la demanda. Resulta que en aquest projecte, que és
dels més importants que s’hagin fet mai a Balears, no hi ha cap
projecte ni cap estudi de la gestió de la demanda de l’aigua
d’una zona delicada amb perill de salinització com és la zona
nord; no n’hi ha. 

Però és que també ens conten amb decrets i amb ordres
internes -i acab, Sr. President, perquè duim retard i no vull
allargar més i si de cas a la rèplica ja hi tornaria- ens conten que
és important no fer cap pou més i en tot cas, si feim qualque
pou més, reordenar els cabals, és a dir, n’hem de fer dos?,
n’aturam dos i en posam dos, i aquí se’n fan dos nous i no
passa res. Miri, pel fet de no haver sabut manejar les
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depuradores de Balears, pel fet de tenir el perill que puguin
venir inundacions i puguin rebre les persones amb el tema dels
torrents, i el fet de fer complir als altres el que vostès mateixos
haurien de complir i no fan, aquest grup de diputats i diputades
del Partit Popular, des de la responsabilitat, i basta que vegin
que la responsabilitat passa per les sis esmenes que ens han
hagut d’aprovar en tema de depuració i en tema de torrents,
aquí hi ha un grup que, a part de fer política, és responsable de
les coses. Per aquestes qüestions no podem votar a favor i
presentam aquesta esmena a la totalitat.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció en nom del
Grup Popular. La Sra. Consellera vol obrir...? Si no ho vol no és
obligatori, eh? Vol obrir un torn incidental? Té la paraula. 

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

Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades, crec
que és important, Sr. Font, contestar-li a la seva..., ja coneixem
a més el seu ímpetu i la seva manera de presentar sempre les
coses, i jo li voldria respondre que consider que precisament
per ser un grup parlamentari que estic convençuda que són
prou responsables i seriosos, el que no pot fer és alarmisme
innecessari en aquesta cambra, i no el pot fer per diferents
raons, perquè vostè l’ha fet en una sèrie de qüestions. L’ha fet
en tema de torrents, l’ha fet en tema de depuració, l’ha fet en
tema d’arbres i quasi bé l’ha fet en tots els temes que pertoquen
a aquesta conselleria de Medi Ambient que ara per ara jo
gestion.

Li he de dir, Sr. Font, que respecte al tema dels torrents
precisament vostè sap perfectament com està aquesta qüestió,
i per tant quan li contest que no ha de fer alarmisme li diré per
què. Miri, els vertaders problemes que hi ha respecte a torrents
en aquest a comunitat són sobretot una sèrie de torrents, i
sobretot el torrent de Manacor, que és el torrent que ha de dur
endavant, i jo esper a més que ja el dugui endavant, el Ministeri
de Medi Ambient. Aquest és el vertader problema en torrents
que hi ha en aquesta comunitat, i vostè ho sap, perquè posa en
perill evidentment la població de Manacor i sobretot perquè fa,
a més, com vostè també sap, més de deu anys que s’hauria
d’haver solucionat aquest problema. A la resta de torrents és
cert que hi ha d’haver actuacions, ningú no ho nega i s’estan
fent, però no són una alarma social ni poden crear un problema
tan greu com vostè vol donar a entendre. De fet allà on hi
hagut, i el comportament durant aquests darrers dos anys, que
han estat plujosos a partir de l’any 2001, precisament el que
s’ha demostrat és que allà on hi ha hagut algun problema de
desbordament ha estat a punt s molt concrets que a més a tots
ells s’estan fent actuacions concretes. Per posar-li un cas vostè
sap perfectament la carretera de Bunyola, s’està fent en aquest
moment, de fet ja ha fet el consell insular una actuació perquè
hi havia una carretera que passava per dins el torrent. El mateix
a altres llocs, que hi havia infraestructures que impedien un pas
adequat de l’aigua, i en aquest cas a totes i cada una d’elles

s’hi estan fent actuacions. Per tant, Sr. Font, no faci l’alarmisme
innecessari d’una qüestió com aquesta.

De totes maneres, la resta de torrents s’està fent en la línia,
a més, del que es feia he de dir fins i tot abans, com vostè sap
un programa quadriennal que s’estan fent d’una manera
constant una sèrie d’actuacions dins torrents que sobretot són
dins zona urbana. Concretament, si vostè ha llegit els
pressupostos, que estic que ho ha fet, sap perfectament que
s’ha augmentat en un 33% sobre el pressupost de l’any anterior
i que correspon bàsicament a obres en torrents, expropiacions
de terrenys, i a més també un conveni de colAlaboració amb
l’IGME, i que el pressupost d’inversions en obres és d’1,42
milions d’euros, un 85% més que el mateix capítol del passat
any. Per tant, Sr. Font, sense allargar-me en aquesta qüestió jo
crec que el que hem de fer és parlar de les coses amb seriositat
i precisament crec que en aquest tema, com li dic, vostè està
una miqueta passat i a més és insistent en aquest tema.

En segon lloc, el tema de les depuradores. Sr. Font, pareix
mentida que vostè em digui que en tema de depuració no s’ha
fet res. Ja sé que el que fa aquesta conselleria de Medi Ambient
no li agrada massa, Sr. Font, perquè hem tengut molt de
moments per discutir-ho i molts d’àmbits per fer-ho, però li he
de dir que precisament en temes de depuració en aquest
moment patim les conseqüències de decisions, perquè és així,
és així, Sr. Font, patim conseqüències de decisions que es
varen prendre en el seu moment, com per exemple l’any 97
eliminar de la partida pressupostària un seguit de milions de
pessetes molt importants per fer el manteniment d’aquestes
depuradores. Per tant nosaltres, aquesta conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, hem augmentat
aquestes actuacions en tema de manteniment de depuradores
i, a més, hem fet una millora espectacular a l’estat de les
depuradores actuals, tant pel que és el sistema de depuració
fent-ho a nivell terciari, que ha augmentat en unes quantitats
que m’atreviria a dir quasi bé en un 60% a Mallorca, un 75% a
Menorca i un 85% a Eivissa, i que per tant en aquest moment
les millores en depuradores són, si més no, molt importants.

De totes maneres també li puc dir, per què no?, el que està
pressupostat per als pressupostos del 2003, i dir-li que en el
programa de sanejament d’aigua, en el capítol 6, de
manteniment de plantes depuradores, augmentam 336.000
euros, mentre que en el capítol 7, pagament d’inversions ja
realitzades, precisament tenim una baixada a causa de
l’aportació per amortització de préstecs. D’altra banda, els fons
europeus que es rebin durant l’any 2003 es dedicaran a
inversions en sanejament, incrementant un any més la qualitat
de les infraestructures de depuració de les Illes Balears. Per
tant, Sr. Font, jo li demanaria, i no li diré totes les actuacions
que estan previstes perquè són moltes, i vostè ho sap perquè
li vaig dir a més en comissió, tant a Menorca, com a Mallorca,
com a Eivissa, com a Formentera, que precisament fan que la
depuració d’aquestes illes tengui un nivell molt elevat i que
precisament puguem aconseguir un dels objectius que a
nosaltres més ens interessen, que és la reutilització d’aigües
dep urades. Per tant, Sr. Font, jo crec que s’hauria de centrar
precisament en dir que, si més no jo sempre li he dit, que el
Partit Popular va fer una aposta important per fer depuradores,
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sobretot per inaugurar-les, les depuradores també s’han de
cuidar, és com aquell cotxe que si no el cuides i li canvies l’oli
i l’arregles de tant en tant, evidentment s’espanya, i
precisament vostès varen apostar, com dic, per fer depuradores
però no per mantenir-les de manera adequada. Ara estam
millorant la depuració i, evidentment, també millorant el
manteniment.

Respecte a una altra qüestió que vostè ha esmentat també
li he de dir que la descontaminació de subsòl, Sr. Font, jo crec
que vostè precisament sobre aquest tema no s’ha llegit bé els
pressupostos o és que no sap què està fent aquesta conselleria
respecte a aquest tema. Per primera vegada s’està fent una gran
labor en tema de descontaminació de sòls, i vostè ho sap
perfectament. S’ha fet un ample estudi, sobretot de la zona de
la Platja de Palma, i a més s’està actuant o s’està a punt
d’actuar a punts molt greus com és per exemple Can Set o altres
p edreres que hem de veure de quina manera també els
propietaris privats es volen involucrar en fer aquesta
descontaminació d’aquests sòls contaminats. Per tant la feina
i la tasca feta durant aquests tres anys i mig és absolutament
enorme respecte a aquest tema. 

Un altre aspecte en què vostè té fixació és amb l’IBANAT.
Jo, Sr. Font, li voldria dir que des de la Conselleria de Medi
Ambient, i això li he dit en comissió i li ho torn repetir aquí, en
plenari, per tenir una administració ambiental com cal s’ha de
tenir gent, s’ha de tenir personal, s’ha de tenir la possibilitat de
tenir brigades, de tenir tècnics i de tenir gent que treballi en el
món forestal o en el món de la conservació i precisament per
aquesta aposta és perquè IBANAT compte amb un nombre
important de personal, perquè entenem que és una de les
apostes importants que ha fet aquesta conselleria, Sr. Font.
Vostè pot creure que això no és correcte, però evidentment
aquesta consellera considera que és la millor inversió que es
pot fer en temes de conservació de la naturalesa.

Per tant, en aquest moment IBANAT el que té és un sistema
de contractació que hem aconseguit superar el que fins ara
havia estat, i esperem que prest, es pugui fer el que no s’ha fet
mai en aquesta empresa, que és un concurs públic, que he de
dir que, per altra banda, esper que pugui ser prest i per tant
tenir una empresa com cal i que, a més, la gent que hi accedeixi
sigui per les vies que pertoca i per tant per concurs públic i no
com era fa uns anys.

Però en el que té ja una fixació absolutament enorme, Sr.
Font, és precisament en el tema de l’aigua. Jo crec que el que
vostè sempre treu és per parlar d’aigua. Idò parlarem també una
mica d’aigua, perquè crec que és important i sobretot pel que fa
al tema de Llubí-Crestatx o la qüestió d’IBAEN. Miri, Sr. Font,
en aigua la millora que s’ha fet respecte a tots els temes i
sobretot en l’abastament, jo li diria que en aquest moment és
absolutament increïble i, a més, li he de dir, perquè vostè ho
sap, que, a més que s’han pressupostat per a l’any 2003, 4,64
milions d’euros, un 13% d’augment respecte a l’any 2002, una
part, concretament 372.000 euros es dediquen a transferències
a distints consorcis d’aigua per a actuacions realitzades a
través dels nous o antics consorcis dels següents municipis:
Algaida, Artà, Valldemossa, Maria de la Salut, Lloseta,

Puigpunyent, Selva, Santa Maria, Mercadal i Ciutadella. I
precisament hi ha un endeutament de 12 milions d’euros
d’IBAEN per dur a terme la branca nord de l’artèria transversal
de Mallorca. Aquesta, per a nosaltres, evidentment, és una
inversió cabdal per garantir no sols el proveïment del nord de
Mallorca, que vostè sap que, a més, és una zona important, amb
les millors condicions econòmiques per als ciutadans sinó
també la solució més eficaç per a una política hídrica, basada en
la racionalitat i el l’ús de l’aigua.

Ja dic, Sr. Font, que pot ser no ho entengui què és el que
nosaltres pretenem; el que pretenem és precisament gestionar
els aqüífers d’una manera eficaç i d’una manera que m’atreviria
a dir que fos econòmicament i ecològicament més viable i que
fins ara no s’havia fet mai. Aquesta artèria el que significarà
serà que permetria que aquell excedent d’aigua que tenim en
aquest tema, perquè li dic Sr. Font en aquest moment la
dessaladora de Palma està aturada; llavors, l’excedent que es
podria tenir de la zona de Palma pogués arribar fins a la zona
nord d’Alcúdia i a més es pogués infiltrar en el que són els
aqüífers de Crestatx, com s’està fent en aquest moment a
l’aqüífer de s’Estremera. Per tant, Sr. Font, pot ser no estiguem
d’acord en com vostè gestionaria l’aigua, però el que no pot dir
de cap manera és que precisament això no sigui una recerca del
que és una millor eficiència en la gestió d’aigua amb volta que
entenem que és una qüestió clau perquè aquest recurs escàs
que tenim, Sr. Font, precisament no haguem de respondre quan
tenim una sequera, només perquè tenim dessaladores.
Nosaltres el que entenem que hem de fer, i vostè crec que hi
estaria d’acord, és que hem de guardar aigua per als moments
punta que puguem tenir, sigui sequera o sigui estiu, això és
gestionar els aqüífers com toca. I en aquest sentit, aquesta
artèria transversal està pensada o té aquest plantejament com
a element clau. Evidentment, hi ha d’haver un control total i
absolut que, evidentment, des de la Conselleria de Medi
Ambient pensam dur endavant.

Respecte de la gestió de la demanda i ara acab, Sr.
President, li he de dir que i tant que feim coses amb gestió de la
demanda, i tant que feim coses. El que passa és que pot ser que
a vostè, Sr. Font, aquest tema li interessi molt poc perquè he de
dir que els grups o determinades polítiques els agrada molt fer
grans inversions en grans obres, a alguns moments s’han de fer
grans obres; però la vertadera política mediambiental és aquella
que fa prevenció i precaució, intenta evitar precisament
inversions econòmiques inútils i a més evitar desastres
ecològics i econòmics i socials que puguin passar. Precisament
per això a la gestió de la demanda hi dedicam una inversió
menor que fer grans obres, però que són allò que permet crear
una consciència ciutadana, permet fer precisament tot un
sistema de conèixer l’aigua que s’està gastant i cercar sistemes
d’estalvi que permetin minvar aquest consum elevat d’aigua.
Això és la gestió de la demanda, això són les polítiques
mediambientals que realment valen la pena, el que passa és que
s’ha d’anar fent feina i jo crec que hem fet una feina important.

I ja per concloure i per no entrar evidentment a explicar els
pressuposts, dir-li, Sr. Font, que, com a consellera de Medi
Ambient, com a part del Govern de les Illes Balears, amb
aquests anys, amb aquests pressuposts que sempre podrien
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ser molt millors i que jo esper que de cada any puguin ser
millorats, s’han fet grans coses en temes de medi ambient,
s’han fet grans coses en temes d’aigua, en temes de residus, en
temes de biodiversitat. Si vostè no ho vol veure, Sr. Font, és
perquè està cec.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Font,
pot intervenir per replicar durant cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, vostè és poc coherent, fins i tot me diu si estic cec
o estam cecs. A veure, anem a ser sincers, vostè és la reina de
la dessalació de Balears, la reina, ningú ha dessalat mai tant
com vostè. A vostè li han ampliat la dessaladora de Formentera
i se li ha pagat des de Madrid, vostè hi ha estat d’acord; a
vostè li han ampliat la dessaladora de Palma, vostè també hi ha
estat d’acord; i després me pens que són 7 modulars que ha
posat arreu de Balears. De moment, de Madrid no li han imposat
cap dessaladora, però en aquesta terra, imposada no, a
Ciutadella en volen una, a Andratx en volen una altra i a Santa
Eulària en volen una altra, els ajuntaments. Però, qui ha posat
dessaladores per tot en aquesta terra, mal colAlocades, que ara
no li funcionen, és vostè. De moment, no n’hi ha cap que li
hagin imposat de Madrid i això seria important que es comenci
a saber. Se xerra que Madrid ha imposat dessaladores, cap,
totes les que li han posat són les que vostè ha volgut ampliar,
Palma i Formentera, més modulars que vostè ha repartit per tot.
És la reina de la dessalació, així és que si tem a l’aigua
dessalada és un problema seu, no li hem creat nosaltres.

Sra. Consellera, avui aquí, en aquesta casa, ens hem adonat
clarament que vostè, envers d’estimar-se més el medi ambient,
vostè s’ha estimat més estar en el Govern; i jo me pensava que
vostè era com el Sr. Buades, que el conec fa molts d’anys, que
seria una persona de principis. I ve aquí, no, sí, sí, és que ella
m’acaba de dir, no li hagués dit jo a la consellera això, no li
hagués dit això a la consellera, ella m’acaba de dir si estam cecs;
no, cecs no, “No se puede gobernar en contra de la gente.
Deberá corregir. Se quiere implicar a las personas en la
protección de la naturaleza. Es claramente electoralista”.
Això li diu el Sr. Sampol avui a la consellera. De què anam aquí?
Si vostès fan electoralisme, que ho diuen vostès mateixos,
perquè estan ficats dins el mateix vaixell, de què ens han de
responsabilitzar aquí a 28 diputats? Per l’amor de Déu. Estam
acabant la legislatura, els ciutadans decidiran, però no se’n
riguin de nosaltres cada dia, no se’n riguin de nosaltres. Jo li
estic xerrant molt seriosament, li xerr de la gestió de la demanda
d’aquest projecte de Llubí, no li xerr dels projectes de la gestió
de la demanda, d’aquest projecte no hi ha estudis de la gestió
de la demanda, Sra. Consellera, no hi ha estudi d’impacte
ambiental, Sra. Consellera.

Les depuradores, vagi a Eivissa, fan més olor que abans les
depuradores, no es pot estar a Sant Antoni ni a Vila. Ha

augmentat l’olor o no ha augmentat l’olor? Què no funcionava
perfectament? D’acord, però ha anat pitjor, i això també li diran
els diputats eivissencs, li diran: no ha estat capaç de si hi havia
qualque error de millorar-lo, Sra. Consellera. Jo no estic cec, jo
no li he dit a vostè com està, però el que és evident és que són
coses que es poden tocar amb la mà.

Amb els torrents, si resulta que amb els torrents, el 2002,
1.300.000 euros, això són 200 milionets de pessetes; enguany,
1.500.000 euros, 250. Vostès creuen que amb 250 milions de
pessetes serem capaços d’arreglar 500 metres de torrent a cada
illa? Sap què val un quilòmet re d’encarrilament de torrent a
Eivissa? Les plantes, no, no, a Eivissa és que no han, i a
Menorca i a Mallorca hi ha zones que no han fet net en els
quatre anys, les plantes tenen tapat tot l’encarrilament i aquí
tenim 250 milions de pessetes, que resultarà que ens pensam
que podrem netejar tots els torrents?

Sra. Consellera, li vull dir una cosa més, vostè ha tengut
d’aquest grup lleialtat, encara que no ho cregui, en canvi vostè
ens ha enganat moltes vegades; se’n recorda que va dir que
faria un banc d’aigua també? Un banc de terra, un banc d’aigua,
un banc de fusta faran, un banc de fusta amb tots els troncs
que tenen colAlocats a un lloc, un banc de fusta, bancs de res.
Sra. Consellera, vostè aquí ha tengut un grup, i de passada que
sempre es queixen de Madrid i Madrid, a vostè li han pagat les
coses que ha volgut, si vostè està fent una obra extraordinària
que li paga Madrid, que és complicada, que és sa Costera. Jo
era senador a l’any 93 i el Sr. Garcías també i el PSOE no
arribava a posar mai els duros, ara els tenim d’una vegada, doni
les gràcies d’això, en lloc de què Madrid me mata sempre. No,
no, sa Costera ha estat fonamental i l’ha posada el Grup del
Partit Popular, bé. Però pareix que el Partit Popular a vostè
només li vol imposar dessaladores, quan he pogut demostrar
que totes les dessaladores que hi ha en aquesta terra les ha
posat vostè, sí; les que li ha pagat Madrid és perquè vostè hi
ha estat d’acord, amb les tres darreres línies de la de Palma i
l’ampliació de Formentera. Sí, això no n’hi ha més, se’ls acaba,
se’ls acaba la possibilitat de seguir dient coses que no són ver
a la gent.

Sr. Santi, passi al Grup Socialista, que vostè està allà, me
deixi, sí, me deixi.

Però vostè també s’ha trobat d’aquest grup aquesta
legislatura, i jo li dic això ara perquè vostè no ha fet el mateix
esforç, que pareix que nosaltres sempre li deim que no a tot; no
és ver que li diguem que no a tot, vostè ha aprovat un Pla
hidrològic de les Illes Balears i Madrid també l’ha aprovat i té
moltes coses per fer aquí dins. Vostè ha tengut gent molt lleial,
el deslleial és el Sr. Sampol, que li diu és que no serveix i el que
hauria de fer és no ser tan electoralista. Sra. Consellera, les
esmenes a aquest pressupost eren esmenes per millorar la
qualitat de vida dels ciutadans de Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, per favor.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant. Sra. Rosselló, quan nosaltres li xerram de sòls
contaminats, no xerram tan sols dels que ens ha xerrat, xerram
de la qualitat de les aigües, que aquestes aigües després van a
parar a distints llocs. Hi ha zones que sabem vostè i jo
clarament que la Unió Europea ens té l’ull damunt; què hem fet
per a això? Sí, ara vostè dóna la culpa als d’agricultura. Això és
un guirigall senyors, és un guirigall, què hem fet? Res. Donam
la culpa a agricultura. Què és aquest batre? Anem a ser
seriosos.

I vaig acabant, Sr. President, amb una qüestió. Vostè me diu:
la canonada aquesta és perquè durem aigua d’aquí cap allà, tal
i qual; quan es vol dur aigua d’un lloc cap a l’altre el que es fa
és infiltrar aigua, no és ver? I el que es fa és un pou d’absorció,
com així fa dos pous d’extracció i un d’absorció? És a dir, dos
a un, perquè si n’hi hagués dos d’absorció i un d’extracció, jo
diria, bé, el que traguem ho hem de treure qualque dia. No, en
posam dos per xuclar molt i només un per dormir. I nosaltres
som d’aquells que creim que hi ha aqüífers que en aquest
moment han de mirar d’estar sense treure res.

Sra. Consellera, vostè no aconseguirà convèncer aquest
grup que la política que ha dut al llarg d’aquests quatre anys ha
estat la millor per a Balears. També nosaltres seríem cecs, Sra.
Consellera, si nosaltres diguéssim que vostè no ha fet res de
res, però sí que és ver que en depuració ha empitjorat, que en
torrents no ho ha arreglat; i jo li vull demanar, Sra. Consellera,
si a una zona de Balears, sigui Formentera, Eivissa, a Menorca,
a Mallorca, el nord, el sud, l’est o l’oest, cau una tromba de 120
litres d’aigua, que és possible, quin pla d’emergència té
d’actuació?

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció. Sra.
Consellera de Medi Ambient, per tancar la qüestió incidental,
té la paraula.

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

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Sr.
Font, continuam amb la mateixa tònica i tanmateix pareix que no
ens podrem posar mai d’acord vostè i jo i està claríssim, no?
Miri, Sr. Font, jo crec que del que es tracta aquí no és fer
d’aquesta gran demagògia que a vostè li agrada fer, sinó parlar
de coses concretes, i jo començaré a parlar de coses concretes,
perquè crec que és molt important.

En primer lloc, dir-li, Sr. Font, que en temes d’aigua aquí el
que s’ha fet i el que em sembla que vostè no ha volgut veure,
i per tant el seu grup parlamentari, és que aquí hi havia unes
dessaladores fetes. Li vull recordar que a la dessaladora de
Palma, el Sr. Matas, que abans era el president del Govern
d’aquestes illes i per tant l’any 99, va dir que s’hauria resolt
definitivament el problema de l’aigua. I ara vostè me diu que el

problema de l’aigua no només continua, sinó que nosaltres
l’hem agreujat, havent, a més, ampliat més dessaladores. No, jo
he dit, Sr. Font, perquè vostès han de ser seriosos, nosaltres ho
som dins el que vostè li pareix que no és serietat, però vostès
han de seriosos i, precisament, aquestes dessaladores que ja
existeixen, perquè les úniques, que sí que és ver que ha fet
aquest Govern són les modulars, això sí que és ver perquè hi
havia un problema determinat degut a una gestió ineficaç del
tema de l’aigua; perquè resulta que quan hi havia sequera,
l’única manera de respondre a la sequera era a través de l’aigua
de la dessaladora, l’única manera. Ara no, Sr. Font, ara no; ara
s’està fent una política eficaç que, precisament, si ens
tornàssim a trobar, que pot ser possible, amb una altra sequera,
precisament tendríem tota una sèrie d’aigua emmagatzemada
que ens permetria poder fer front a un problema com aquest.
Això, Sr. Font, és la gran diferència que vostè de cap manera
pot veure.

Per tant, solucions definitives i solucions només per
respondre davant problemes, Sr. Font, això no és fer política,
això senzillament és respondre, au, ara, anirem fent. Nosaltres,
precisament, el que feim amb tots els projectes que hem estat
fent al llarg d’aquests anys, alguns que no s’han pogut veure
encara en la seva magnitud, esper que hi hagi més possibilitats
o continuem més endavant per poder-ho fer, és precisament fer
aquesta gestió dels aqüífers. I, Sr. Font, reina o no reina de les
dessaladores, el que sí li he de dir és una cosa molt clara i que
vostè sap perfectament. Les dessaladores que hi ha aquí, ara,
ja està, hi són; el que passa és que no en volem més i
precisament el que volem és que les que hi ha aquí funcionin
com cal. I com li he dit, com per exemple ara, perquè tenim
problemes amb EMAYA i perquè no tenim encara l’artèria
transversal, etcètera, idò, precisament, sí, enguany ens han
sobrat 10 hectòmetres cúbics i l’any passat en varen sobrar 4
hectòmetres cúbics; llavors, si tots aquests hectòmetres cúbics
les haguéssim pogut emmagatzemar a alguna part, evidentment,
Sr. Font, no tendríem, o quan vengués una sequera estaria
solucionat el problema. Per tant, el problema no es tracta de qui
és més rei o més reina, aquí el tema és com es resol el tema de
l’aigua, que és un problema fonamental en aquestes illes, i qui
ha posat les castanyes en el foc i s’ha banyat de veritat ha estat
la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
i tot el Govern, en aquest cas, cercant solucions a un tema, que
era un tema recurrent i que, precisament, 30 anys d’explotació
dels nostres aqüífers ens havien dut a una situació com era en
aquest moment.

Però no s’equivoqui, jo, Sr. Font, no vull més dessaladores
i vostè ho sap perfectament, crec que el Govern tampoc, perquè
no ens fan falta. I vostè parla de Madrid, clar que hem de parlar
de Madrid. Jo li he de dir Sr. Font i als parlamentaris del Grup
Popular, a mi m’és igual que sigui el Sr. Matas, com si és un
altre ministre o una ministra, el problema no és el Sr. Matas, el
tema és que el Govern central té unes obligacions a complir en
aquesta comunitat autònoma en temes de medi ambient i
concretament en temes d’aigua. Per tant, que compleixi el
Ministeri de Medi Ambient amb el que ha de complir i amb una
cosa que li he de dir, per exemple el tema de Sa Costera. Crec i
això ho sap perfectament, jo he anat a Sa Costera, hi he anat un
parell de vegades, crec que és una de les infraestructures o una
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de les actuacions importants que s’han de fer. Jo estic
absolutament d’acord, vostè ho sap perfectament i hem
demanat que Sa Costera es faci el més aviat possible perquè
entenem que amb Sa Costera precisament resoldríem tot
aquesta gran, diríem, gestió tan de la zona nord com la zona
sud, pràcticament el 90% de Mallorca. Per tant, entenem que Sa
Costera és important, jo no li dic que no, jo crec que hi ha coses
que fa bé el Ministeri de Medi Ambient, no tenc cap problema
en acceptar-ho. En segon lloc, vostè sap perfectament que el
Pla hidrològic de les Illes Balears es va donar suport per part
del Govern, per tant, ens sembla beníssim. Però ara hi ha unes
actuacions que s’haurien de fer. 

En segon lloc i seguint dins la línia de Llubí- Crestatx,
perquè veim que hi té un especial interès. Li he de dir que en
aquest moment i des de l’any passat s’està fent un estudi de
tota la zona nord per cercar, vostè sap perfectament que vàrem
tenir una reunió fa més d’un any, per no dir quasi dos, no ho
record molt bé, precisament per parlar d’aquest tema i per veure
com ho solucionàvem i per donar una solució integral a la zona
nord de Mallorca. En aquests moments s’està fent un estudi i
tota una sèrie d’aportacions precisament per respondre d’una
manera molt seriosa a això. Un conveni amb l’IGME que
precisament parla de com dur a terme la infiltració. Per tant, Sr.
Font no parli de què no hi ha estudis, quan vostè a més avui no
m’ho ha dit que feim massa inversions immaterials i precisament
allò que s’està fent és un estudi seriós per saber com s’ha de
dur a terme de la manera més rigorosa aquesta actuació a la
zona nord de Mallorca.

Una altra qüestió que a mi em sorprèn absolutament, que em
parli dels torrents. Miri, Sr. Font li ho torn a repetir una altra
vegada, aquí el vertader problema per a la població és el torrent
de Manacor, és aquest torrent que si plou com vostè diu, jo no
sé si vostè passa pena, però jo en pas molta, quan plou molt
sempre pens amb el torrent de Manacor, li ho dic seriosament
Sr. Font. Vostè si no hi pensa, em sap greu. És allà on hi hauria
d’haver l’actuació, esper que hi sigui. Per tant, bona cosa és
que el Sr. Matas l’altre dia anés a posar la primera pedra, la qual
cosa li he de dir que està d’enhorabona i ho vaig dir així i ho
torn a repetir en aquesta tribuna. A la resta de torrents mai s’ha
pretès fer els 500 quilòmetres de torrents tots nets, Sr. Font i ja
li he explicat que allà on hi ha perill és allà on s’han fet
actuacions concretes, la resta és un manteniment en
determinades obres que s’estan duent a terme de manera
quadriennal i s’està fent amb una dotació econòmica que a més
enguany, durant l’any 2002 degut a les tempestes del
novembre, hem pogut fer unes determinades actuacions en
obres. Per tant, no creï alarmes perquè aquest problema no
existeix, no han de voler crear problemes que no existeixen
perquè crec que estaria molt fora de lloc.

Una altra qüestió que també he d’esmentar, veig que també
és redundant, són les olors de la depuradora. Miri Sr. Font,
resulta que les depuradores no feien olor i d’ençà que hi ha
aquesta conselleria i aquest Govern fan olor, això és curiós,
resultarà que a partir de l’any 99 les depuradores s’han posat
a fer olor. Jo li he de dir Sr. Font que precisament el problema en
molts de casos és d’on estan ubicades aquestes depuradores,
algú va pensar, no érem nosaltres evidentment, allà on s’havien

de situar les depuradores? Es va pensar on era el lloc més
adient? Es va fer una planificació que permetés fer una bona
actuació respecte aquests punts? Això Sr. Font sempre es
p aguen conseqüències de decisions anteriors, sobretot en
aquest tipus d’infraestructures i vostè ho sap. Allò que ha fet
aquesta conselleria ha estat precisament fer un finançament i
per tant, una aposta important per a determinades depuradores
que evidentment tenen, o han tengut una sèrie de
problemàtiques, sobretot perquè estan dins zones urbanes molt
saturades i necessiten actuacions més importants com és la
dessaladora de Vila a l’illa d’Eivissa. Però li he de dir Sr. Font,
que utilitzar aquesta qüestió de les olors, quan a més nosaltres
tenim també els nostres estudis i evidentment com que són
nostres vostè no se’ls creurà, que el manteniment de les
depuradores són en aquests moments millors i estan funcionant
millor de com estaven fa una sèrie d’anys.

Jo per acabar li he de dir Sr. Font i continuant en la seva
línia d’alarmisme li he de contestar Sr. Font, que precisament en
temes de plans d’emergència que la Conselleria de Medi
Ambient hi té una part de responsabilitat, li he de dir per si no
ho sap, que hem fet un pla d’inundacions i un pla de prevenció
d’inundacions i per tant, de zones que tenen perill d’inundació
i un pla de prevenció d’incendis forestals que en aquest
moment està en allò que és el pla global de la comunitat
autònoma de cara a poder evitar una situació que fos de perill.
Per tant, Sr. Font, en tots aquests temes vàrem posar fil a
l’agulla l’any 99 i per part de la Conselleria de Medi Ambient
s’han fet aquestes dues tasques que jo diria que si vostè ho vol
veure jo li puc deixar mirar, perquè realment quedarà
impressionat de la feinada que s’ha fet, sobretot en temes de
zones que tenen perill d’inundació.

Per acabar Sr. Font, dir-li que estam en una democràcia, jo
crec, madura o que comença a ser una mica madura. Quan estam
dins una democràcia hi pot haver crítiques, fins i tot entre
grups que formen part d’un mateix Govern. Jo crec que això no
té perquè ser causa per dir que s’actua d’una manera
irresponsable. Jo som una persona molt demòcrata, almanco
crec molt en la democràcia participativa i la democràcia real i
crec que s’han de poder dir coses en aquesta tribuna i a altres
llocs, que evidentment de vegades no agraden als mateixos
socis de Govern. Esper que això sigui una pràctica que cada
vegada també es pugui fer més, sempre que no es posi en
qüestió allò que és fonamental i que és la democràcia, el
respecte i per tant, allò que seria poder continuar o poder
tractar les coses en harmonia i almanco en consens. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Medi Ambient. Acabada
la qüestió incidental, algun grup vol emprar un torn en contra?
El Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té
la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé jo crec que una intervenció que
comença llevant-li importància a la pròpia intervenció i allà on
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es diu que no és important allò que debatem en els pressuposts
perquè hi ha un altre tema de més interès, resulta difícil després
contra argumentar en el tema que precisament ens du aquí i que
és el debat de l’esmena a la totalitat, jo crec que s’han dit
poques coses per defensar-la. Precisament que es diu que hi ha
un frau cap als ciutadans en aquest debat perquè no es resolen
problemes i després es dedica el temps a parlar d’una altra cosa,
resulta difícil. 

Més paradoxes, resulta que el pacte de progrés es fa en
gran mesura, jo crec que una de les seves grans virtuts per
canviar el model territorial, el model mediambiental que havia
practicat el Partit Popular i resulta que un dels arguments, si jo
no ho entès malament i m’agradaria que m’ho confirmés, que
s’ha emprat per fer l’esmena a la totalitat, era que no es podia
fer allò que deia el pacte de progrés amb aquests pressuposts.
Cosa que agraïm i bé aquesta vigilància i aquesta fiscalització
per part del Partit Popular, però no deixa de sorprendre que un
motiu per fer una esmena a la totalitat és garantir que es faci el
pacte de progrés en comptes d’un altre programa que és el que
nosaltres hem vist executar i Implementar durant anys en
aquest país per part del Grup Popular. Per tant , poques coses
hi podrem rebatre. 

En qualsevol cas ja que posam messions crec que serà
interessant també posar messions respecte de quin serà el futur
d’aquests pressuposts, ens reptava el portaveu del Partit
Popular, no es posen d’acord, són incapaços de tirar endavant.
La veritat és que hi ha hagut una llei d’acompanyament
aprovada, jo li pos messions també al portaveu del Grup
Popular a veure si creu o no que els pressuposts s’aprovin.
Com es varen aprovar els anteriors? I han durat molt més del
que ell pensava. Jo li pos messions encara més enllà, però en
aquestes les faríem de fora, de què això continuarà després del
2003. Però bé, això ja són unes altres messions. 

En qualsevol cas recollir un poc les darreres intervencions
de la conselleria, allà on reivindica evidentment les
discrepàncies dins un pacte, jo crec que això és raonable, si
n’hi ha de polèmica, en biodiversitat, en parcs naturals és
perquè hi ha voluntat de fer-los, distintes cultures, jo he de
reconèixer una cultura ecològica diferent de la del grup que
gestiona en aquests moments Medi Ambient, però per
descomptat li reconec una cultura ecològica i una voluntat
ecològica, no en faltaria d’altra. Per tant, des d’aquesta vocació,
des d’aquestes diferències que amb UM, el PSOE, Esquerra
Unida han estat també habituals en altres punts, doncs no veig
que sigui més preocupant, con tal de què hi estiguem implicats
en fer-ho i és la diferència respecte a allò que tenia el Partit
Popular. O sigui, distintes formes, distintes sensibilitats,
distintes prioritats tal vegada, però realment i com a mínim anam
tirant endavant.

No estaré d’acord com a mínim en l’exemple de posar per
principis el tema de les esmenes, crec que és desafortunat, per
descomptat nosaltres també trobam que molts àrees, a Medi
Ambient mateix moltes coses podrien ser previstes d’una altra
manera o plantejades d’una manera millor o matisar-les, no crec
que sigui la fórmula d’establir-ho dins la llei de pressuposts i en
qualsevol cas no crec que sigui un exemple reeixit el que vostè

ha posat. Però sí el poc temps que he de dedicar als temes de
contingut i és lamentable perquè una qüestió tan important com
és medi ambient, realment dins una esmena a la totalitat de medi
ambient, crec que ha tengut poca profunditat les
argumentacions que s’hi ha produït.

S’ha parlat de torrents, és tan difícil no anomenar Manacor
i tota la seva història per exemplificar quin ha estat el tractament
dels torrents durant tots aquests anys i posar-lo en comparació
amb allò que s’intenta resoldre en aquesta legislatura i
probablement molts de rep tes que tenim serà impossible
resoldre-los en una, hauran de ser varies, però sí que hi ha
hagut un esforç com s’ha apuntat. L’altre gest d’aprovar unes
esmenes per intentar entre tots escenificar, fer un gest en el
Partit Popular de què treballam i que hi ha aquesta sensibilitat
respecte aquesta qüestió i ser utilitzada contra el que ha
acceptat l’esmena com a una mostra d’imprevisió, a mi
personalment em sembla poc adequat dins una defensa
d’esmenes.

Bé el més sorprenent, ja li ho ha dit la consellera, és haver
descobert que les EDAR i que l’aigua no tenien un moment tan
idílAlic com se’ns havia profetitzat, com se’ns havia anunciat i
afirmat en tantes ocasions en aquesta mateixa seu per part del
Sr. Matas. Crec que com a mínim haurà estat un bon
descobriment haver descobert que no tot era terciari, haver
descobert que no tota l’aigua era utilitzable, haver descobert
que no totes les EDAR estaven en un perfecte funcionament,
haver descobert que hi havia problemes d’aigua, fins i tot
després de les mesures que s’havien adoptades i crec que
haver-ho descobert és una gran passa endavant. Crec que
s’estan prenent mesures i des del nostre grup donam suport a
les mesures que s’hi aporten per resoldre aquest tema. Una
petita discrepància amb la consellera que diu que l’única
manera de resoldre el tema en el moment en què entràrem, amb
els problemes de sequera, eren les dessaladores, també hi havia
els vaixells i creim que és bo que s’hagi intentat afrontar amb
seny, racionalitat, també amb les dificultats que suposava la
situació en la qual es vivia, doncs el problema del proveïment
d’aigua a la població.

Una altra curiositat és aquesta anomenada sòls
contaminats. Crec que també és positiu que s’hagin descobert
tots els punts negres en sòls contaminats que existeixen a les
Illes Balears, en coneixem poques d’actuacions en aquest
sentit, molt poques Sr. Font, molt poques. Jo crec que és molt
prudent en aquest sentit tenir molt present el principi de qui és
el responsable d’aquesta existència del sòl contaminat,
difícilment hi podem anar amb un altre principi, tot i que,
evidentment des de la responsabilitat ecològica, des de la
responsabilitat en la gestió del medi ambient hi haurem
d’intervenir i hi haurem de fer alguna cosa, és urgent i el
problema és de gran abast. És de gran abast el fet d’intentar
reconduir els abocadors incontrolats, els abocadors clandestins
que hi ha hagut en aquest país durant molts d’anys i que ara en
la darrera regularització del Pla d’enderrocs, doncs tornen
quedar molt evidents i creim que realment és un repte que
s’haurà d’afrontar des de la conselleria, que haurà d’afrontar el
país, però que realment valdria la pena que tots hi tanquéssim
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files i reconeguéssim la manca d’activitat durant molt de temps
per intentar afrontar aquesta qüestió.

Bé sobre la tempesta, jo crec que sí que s’han fet
actuacions, crec que ha estat un dels arguments que s’ha dit.
Crec que sí hi ha hagut una actuació amb les piles posades per
part del Govern, hi pot haver algun (...) que no, però el que puc
assegurar és que a la gent no la vàrem trobar de caça, ni va
estar una setmana de caça mentre hi havia una tempesta. No ha
estat el cas, jo crec que quan hi ha hagut una catàstrofe en el
nivell que s’ha produït a les Illes Balears, la gent ha actuat i ha
estat en primera fila i s’han pres les mesures d’immediat per
intentar pal Aliar aquesta situació. Alguna qüestió haurà
funcionat més bé, alguna amb més o menys celeritat, però crec
que globalment no es pot argumentar com un retret per
justificar una esmena a la totalitat.

I per últim, si ara hi ha algun altre element mirarem de donar-
li rèplica, però és que n’hi ha hagut molts pocs, més enllà d’allò
que s’ha parlat a nivell perifèric de la qüestió, per ventura els
hem captat poc. És el tema de Llubí- Crestatx, jo crec que
certament s’ha de garantir que aquesta actuació es faci en totes
els ets i els uts, que es donin totes les garanties a aquesta
actuació i que es garanteixi qui és què en treurà a dins
Crestatx..., que quedi molt clar i molt controlat quina hagi de ser
l’actuació. A partir d’aquestes premisses, creim que l’ús i
l’activitat que ha duit a terme la conselleria per intentar actuar
per resoldre i racionalitzar el problema de l’aigua ens semblen,
en general, afortunades. Per tant, no veim tampoc que això
dugui, ni justifiqui en absolut una esmena a la totalitat.

Per altra banda, si donar suport a l’esmena a la totalitat
pogués suposar pretendre entendre que volem tornar a la
mecànica, a la cultura mediambiental que vàrem viure en aquest
país durant els governs del Partit Popular, evidentment ens
n’estalviaríem molt d’intentar tornar-hi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda per la seva intervenció en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. La Sra. Dubon en nom
del Grup Socialista té la paraula.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
defensa del pressupost de la secció 15, Medi Ambient, pel que
fa al rebuig que des del Grup Parlamentari Socialista anunciam
ja des d’ara a l’esmena a la totalitat, és una activitat assumida
amb satisfacció per aquesta diputada. El meu grup considera
que els objectius i les activitats que preveu desenvolupar la
conselleria en aquest nou exercici pressupostari són també els
nostres. Volem destacar algunes actuacions d’entre les
previstes en aquest pressupost i que vénen a consolidar les
tasques que s’han anat perfilant des del pressupost de l’any
2000. Començaré per destacar les passes donades a la
introducció de la nova cultura de l’aigua. S’han anat
consolidant les actuacions que es preveien en les millores de

les captacions d’aigua i dins aquest exercici 2003 s’han de
culminar, d’acord en les previsions que hi ha en aquest
pressupost. Des del meu grup així ho esperam.

D’altra banda també s’han anat donant passes encaminades
a fer més racional la utilització de l’aigua per tal de fer més
eficient l’ús d’aquest recurs. El règim de pluges d’aquests dos
darrers anys agrícoles han fet possible actuar amb major
serenor, però amb la mirada posada en el futur, sent conscients
que el nostre clima mediterrani és per definició irregular i que
s’han de cercar solucions de futur, sigui com sigui el règim de
pluges d’un any concret. També som conscients que un canvi
de model en l’ús de l’aigua no es pot consolidar en quatre
anys, és precís fer una feina constant i positiva any rera any.
També volem fer esment de la política desenvolupada en la
millora de les aigües depurades, des d’aquest grup totes les
intervencions en les diferents intervencions pressupostàries
que hem anat fent, hem reconegut que l’anterior legislatura el
Partit Popular i a les anteriors, s’havia duit unes actuacions en
la construcció de depuradores que vertaderament va ser nova
per a totes les terres mediterrànies, fins i tot sortien de l’àmbit
espanyol. Però també és cert i ja ho hem dit en aquestes
anteriors intervencions que no es va tenir la mateixa cura en el
seu manteniment i per tant, ha estat necessari reconduir
aquesta situació al llarg d’aquesta legislatura que sí s’han anat
fent mesures per intentar millorar el manteniment d’aquestes
depuradores. És cert que algunes havien patit un deteriorament
i no s’han pogut consolidar totes les millores que haurien estat
necessàries. Per tant, algunes encara estan donant problemes,
però estam segurs que amb les propostes que es fan s’acabaran
de resoldre i fins i tot algunes que estan mal ubicades no hi
haurà més remei que reubicar-les.

Jo crec que el gran repte que tenim en el tema d’aigua és
aconseguir tancar el cicle de l’aigua i per tant, el tema de la
depuració esdevé fonamental. És totalment necessari que es
donin passes decidides en col Alaboració en diferent s
conselleries i diferents administracions per tal que l’aigua
depurada arribi i es tanqui aquest circuit perquè si no és així el
tema de l’aigua no el resoldrem. Creim, així com creu també la
Conselleria de Medi Ambient que aquesta és vertaderament
l’assignatura que tenim pendent tots i no passa per la
dessalació, com estaven posades les fites anteriorment. Creim
que el tema de la reutilització de l’aigua és vertaderament la
peça clau de futur per a aquestes Illes Balears.

Quant a les actuacions de torrents també consideram que
s’han incrementat. També és cert que encara són insuficients,
però com es diu dins els àmbits estadístics, el més important és
la tendència i nosaltres creim que aquesta tendència és
positiva. Veim també com a positives les actuacions que
s’estan realitzant i que es consolidaran dins l’any 2003 quant
als residus perillosos subvencionant totes aquestes qüestions,
posem per cas el tema del transport de residus perillosos entre
illes i entre illes i la península. També les passes donades i les
previstes dins aquest nou pressupost pel que fa als residus
tipus MER, concretament el nou forn incinerador que es
construirà a Mallorca i els convenis que s’estan desenvolupant
en les altres illes i que seran molt positius per donar solució a
aquest tipus de residus, que vertaderament era indispensable
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fer aquest a passa. Per tant, sembla que finalment s’està donant
solució a aquest problema.

També volem destacar les previsions que s’han de realitzar
en els sòls que s’estan desenvolupar i que es volen seguir
desenvolupant quant a sòls contaminats i en la restauració
d’abocadors. Creim que aquesta és una altra actuació molt
adequada que preveu la Conselleria de Medi Ambient. Una altra
àrea en què volem fer esment és la biodiversitat. Veim positiu
l’increment de gestió d’espais naturals, també l’increment de
gestió dels espais forestals i la introducció d’ajudes a bones
pràctiques ambientals en els parcs.

Finalment volem destacar les ajudes que s’han donat i que
es pensen seguir donant, per impulsar els processos d’agenda
local 21. Creim que aquesta és una bona aposta que fa la
Conselleria de Medi Ambient, des del Consell Insular de
Menorca també estam donant aquest suport i creim que
vertaderament aquesta aposta decidida i conjunta de les
diferents administracions repercutirà molt positivament en el
medi ambient i en la sostenibilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubon per la seva intervenció. En torn
de rèplica Sr. Font té 5 minuts. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, vostè hauria de ser almanco honest avui aquí, honest,
honest, honest. El Sr. Sampol surt per la televisió i posa verda
la consellera i vostè ve aquí i s’agenolla als peus de la
consellera pel contrari que li ha dit el Sr. Sampol. El Sr. Sampol
l’acusa que només se’n cuida dels arbres i de les pedres i ell
se’n vol cuidar de les persones. A vostès els faran nets de vots
perquè en aquest cas en saben més que vostès, ells són més
honests que vostès, amb diferència. I m’agradaria una cosa Sr.
Alorda, vostè em podrà dir el que vulgui i em podrà retreure
segurament coses perquè jo no som perfecte en aquesta vida,
però vostè aquí ha fet un paperillo respecte a allò que en
pensa de l’aqüífer de Crestaxt  i sa Marineta que si poguéssim
treure fotos de fa 10 anys quedaria avergonyit i tot això els ho
ha de dir als seus del PSM de la zona nord de Mallorca. Un poc
més d’alçada Sr. Alorda, per l’amor de Deu!

Que no feia falta parlar, que ha estat baixa la nostra esmena.
La nostre esmena ha estat seriosa Sr. Alorda, la nostre esmena
ha estat molt seriosa i només amb el seu cinisme em podrà
contestar i m’és igual el que em contesti, però el seu cinisme
només em podrà contestar, Sr. Alorda. Vostè no s’ha llegit res
i com que ha arribat tard a allò que ha presentat el Partit Popular
ha hagut de fer allò que fa sempre, insultar, hem tengut un
debat seriós i correcte amb la consellera, molt correcte, ens han
aprovat 6 esmenes molt interessants, que han tengut a veure
amb allò que ha dit la portaveu del PSIB-PSOE. Sr. Alorda de
què anam? No hem parlat de res, miri li hem parlat de depuració,
li hem explicat perquè no votam a favor, el tema dels torrents.

Miri, tema de torrents. Sra. Dubon jo li agraesc moltíssim el
to, només li he de dir una petita qüestió. En el tema dels
torrents vostè diu que s’ha invertit la tendència, li donaré una
informació, no és veritat, duim 4 anys seguits que gastam 800
milions menys cada any en torrents a Balears. Arribàvem als
1.000 milions per als torrents, a part hi havia costes. És l’única
cosa que li puc dir, per l’altra part no coincidesc amb les seves
idees però les respect, perquè em sembla perfecte, cadascú ha
de pensar el que troba. L’altre qüestió que li he de dir, el Partit
Popular com a objectiu no tenia la dessalació. Qui l’ha tenguda
com a objectiu és la Sra. Rosselló, que en té 7 de modulars i 2
fixes ampliades. I diu “és que me’n volen colAlocar més” no,
Santa Eulària, Ciutadella i Alcúdia Mancomunitat del Nord han
dit que en volen una més. Vostès diuen no els escoltin,
nosaltres no li hem fet cap esmena de més dessaladores, cap i
tornen a sortir en el rollo de la dessalació, cap.

Sr. Alorda anem per parts. Quan vostè diu això de la
responsabilitat de sòls contaminants, vostè en segons quines
coses també és un pipiolo, com jo segurament en temes juristes
som un pipiolo i no em sap greu reconèixer-ho, ni em pos
vermell ni blanc. Però vostè en sòls contaminats és un pipiolo,
vostè sap de quin sòls contaminants els parl? Vostè sap que
Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca hi ha pagesos que
poden ser de qualsevol dels partits d’aquí dins? Són
conscients d’això? Són culpables ells? No són culpables, és
que es funcionava d’una altra manera. Jo li estic parlant de
nitrats, de fitosanitaris, de pesticides. A qui li hem de posar el
picarol? Sr. Alorda jo li parl seriosament, aquests diputats i
diputades durant 4 anys han plantejat, com ara podrem veure,
el tema de les esmenes per veure si érem capaços en algun (...)
o organització de productors, començar a fer algun estudi i
alguna formació perquè no s’aboni ni es tirin fitosanitaris, ni
pesticides com es tirava abans, li estic parlant d’això Sr. Alorda.
Clar si jo li parl del vespre si vostè em parla del dia no ens
podem posar mai d’acord i si damunt encara em diu que jo venc
a complir l’expedient de mala manera i és vostè que no s’ha
estudiat la feina, li ho garantesc. I clar que n’han aprovat 3 de
pressuposts i 4 i si vostès governen l’any que ve, serà
legítimament. A més li vull dir una altra cosa Sr. Alorda, si vostè
va estar 16 anys per governar a la comunitat autònoma i va
aguantar, jo en puc estar 20, perquè sempre haurà
democràticament i no passarà res, Sr. Alorda. I aquí resulta que
sempre ens fan de menys, no tenim cap fam especial, tenim en
canvi una ilAlusió d’un país distint, només tenim això. No es
preocupi si hem d’estar 4 anys més asseguts aquí hi estirem. Sr.
Alorda no es preocupi i no en faci befa.

Una altra qüestió Sr. Alorda. No sé que m’ha dit de la
setmana de caça. Miri, la conselleria diu que hi ha un problema
que és a Manacor amb el torrent, efectivament i jo contentíssim
de què el Ministeri de Medi Ambient i vostè de cada vegada
estiguin millor, uns amb les actes d’expropiació, els altres amb
els informes, s’ha posat la primera pedra i que es dugui cap
endavant. Però no ens concentrem només a Manacor, ens
podem concentrar a segons quins punts de Menorca, segons
quins punts d’Eivissa i ens podem concentrar a segons quins
punts de Mallorca que no són Manacor, a municipis que hi
passen 3 i 4 torrents pel seu costat. Si caiguessin 120 litres per
metre quadrat a mi m’agradaria saber quin és el pla. Jo els puc



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / 17 de desembre del 2002 4919

 

dir que el dia següent jo remaria al costat de tots vostès. No em
conti històries de caça a mi, que jo li puc dir Sr. Diputat i Sr.
Portaveu que quan hi va haver els mals de l’11 de novembre, a
mi el conseller d’Agricultura i el President Antich em varen
telefonar dia 13 damunt les dues del migdia, havien passat
quasi 48 hores. Aquell vespre que alguns de nosaltres dirigíem
el trànsit...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant per favor. Gràcies. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, però com que hi ha gent que té unes ganes de ficar
el dit allà on és, se’ls ha de contestar. Vàrem estar allà i quan el
President va telefonar, Sr. Alorda i el conseller i ja havien
passat quasi 48 hores, vàrem estar al seu costat. I quan algun
conseller va confondre cols arrencades per anar a vendre amb
cols que el vent se’n havia duit, deia ell, no vàrem riure en cap
moment, perquè pensàvem que tots teníem un problema i si
vostè es sent gallec, allò que ha de fer és no fer més beneitures
de dir això d’anar a caçar o el que sigui, el que hem de mirar és
de ser seriosos. Tothom ja s’ha format la seva opinió, crec que
tots hem de pujar a la mateixa barca remar cap a un mateix lloc
i al final si vostès troben que han de demanar dimissions les
demanin, però en aquests moments crec que els ciutadans de
Balears i d’Espanya sencera estan cansats de polítics
irresponsables que l’única cosa que volen és ficar el dit dins la
ferida dels altres. El problema en aquest moment és una altra
cosa i no és discutir-nos els polítics per qüestions de Galícia.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font per la seva intervenció. En torn de
contrarèplica? Sr. Alorda té la paraula per 5 minuts. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, demanar-nos que hi hagi una mica
més d’alçada després d’insults, d’honestedat, civisme, estar
avergonyits, d’actitud poc seriosa de tot plegat. Com a mínim
miraré d’estar en aquesta alçada, si hi puc arribar a aquesta
alçada de respecte intentaré arribar-hi Sr. Font, reconec que és
difícil perquè vostè ha posat un llistó molt amunt de respecte
de les opinions contràries, i vol callar la gent demanant que tots
anem a remar sense parlar del que s’ha de parlar en casos com
el de Galícia, i vostè hauria d’estar, primer de tot demanar
disculpes cada vegada que en parlàs, el primer de tot; per tant,
en parlarem i en parlarem cada vegada que sigui necessari
perquè el que ha passat allà no té nom. I per tant, en parlarem,
en parlarem si convé parlar-ne, i jo sí que li he dit que amb la
tempesta, que era l’element que vostè havia posat, quan hi ha
hagut un supòsit d’aquestes característiques el Govern s’hi ha
posat al davant. I si vostè hi era devora, magnífic, tota la
societat hi ha d’estar devora; el Govern ha d’estar al lloc, el
Govern té l’obligació de ser al lloc, i tothom devora. Això és el
que va passar aquí, això és l’únic que jo he dit, a una altra

banda no ha passat això i crec que és necessari, és
imprescindible dir-ho.

Vostè diu que el que vostè té és una gran ilAlusió per un país
distint, ho ha demostrat perquè l’han canviat damunt davall, i
és que si cada vegada que seguissin en aquesta línia canviarien
el país damunt davall, perquè és que no el coneixeria ningú,
l’estaven canviant damunt davall però cada dia. Efectivament,
el país era distint, i anava canviant però a un ritme vertiginós.
Nosaltres el volem un poquet més igual, un poquet més igual al
que ha estat sempre. Per tant, crec que per aquí hi ha el
compromís del medi ambient.

Què he volgut dir jo, i me sap greu si he estat mal
interpretat, he volgut dir que avui, avui i no durant tot el debat,
hi ha hagut un desinterès per l’esmena a la totalitat, i me remet
al Diari de Sessions i a l’inici com ha començant el Sr. Font la
intervenció de defensa: “bé, avui no té molta importància el que
diguin els pressuposts.” Bé, he dit que avui el debat que
plantejava l’esmena a la totalitat no era el debat de medi
ambient, sinó que ha volgut parlar d’altres coses que no tenia
a veure amb l’esmena a la totalitat. Recordi vostè aquell consell
de Pictet de centret en l’important, i posa aquell exemple d’un
senyor d’edat, diu: si un senyor d’edat el vaixell fa escala a un
port està bé que mentre el vaixell fa proveïment vagi a comprar
o vagi a veure les meravelles de la ciutat, però que no se’n vagi
molt enfora perquè el seu deure principal, que és agafar el
vaixell, igual el perdria. Però vostè tenia molt més interès, i això
és el que he volgut dir, d’anar a veure la catedral i d’anar a
veure les botigues que visitava que no d’agafar el vaixell. I el
vaixell de l’esmena a la totalitat és el que se li ha escapat,
perquè tampoc no tenia gaire interès de parlar-ne, això és el que
he volgut treure i crec que, a més, es demostrarà veient altres
debats d’esmenes a la totalitat, on hi ha hagut jo crec que més
temps dedicat a parlar de medi ambient.

I encara ara, amb la resposta, haurà dedicat més temps a
tornar parlar, com en el principi me parlava de gelosia, és a dir,
les posicions polítiques d’un partit en representació
democràtica, que desapareixerà o no, Sr. Font, no se preocupi
tant per nosaltres, estarem nets de vots, me diu; bé, no se
preocupi tant. En qualsevol cas, les nostres posicions
polítiques en medi ambient i en altres temes atribuïdes a la
gelosia, això me pareix poc seriós, me pareix poc democràtic i
dedicar un temps de l’esmena a la totalitat de medi ambient a
haver d’aclarir que el posicionament dels altres són de gelosia
o que quedaran nets de vots perquè no van vius, bé, vostè ho
valorarà com trobarà, jo dic que és fugir d’estudi respecte del
que era l’esmena a la totalitat. I me queda molt difícil perquè
tots els temes que aporta, Sr. Flaquer, i ho pos en evidència, és
que no hi havia res de medi ambient del qual parlar.

Ha parlat de l’aqüífer Llubí-Crestatx, jo li diré que estam
exactament en la mateixa posició de tots aquests temes, estam
orgullosos -no ho entendrà mai vostè- de la mobilització que es
va dur a terme en el tema de sa Marineta, orgullosos;
orgullosos d’haver desmantellat el cap davall d’aquella
operació dins Sencelles de captar aigua de pagesos per dur-la
cap a Palma, comprant l’aigua de tots els pous que hi havia en
la línia aquella; estam orgullosos de la línia potent, rigorosa,
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que va tenir en aquell moment especialment Pere Sampol i que
se la va jugar. I avui creim que havent-hi un aqüífer que, gràcies
a la mobilització popular, està degudament controlat, creim que
amb seny, amb garanties de què pugui haver-hi aigua que passi
des del sud cap al nord, que és tot el contrari del que parlàvem
abans, si es fa racionalment, si es fa amb rigor, si es fa amb gent
que doni garanties, realment pot tenir la seva justificació; s’ha
de fer amb totes les garanties i s’ha de tenir molt clar com es
capta l’aigua a Crestatx.

No li veig cap problema, vostè me diu que he d’estar
empegueït, jo, me sap greu, n’estam orgullosos, és lògic, són
distintes posicions. Però nosaltres de la història política del
PSM, el compromís amb els recursos hídrics me sap greu,
n’estam orgullosos, ho miri com ho miri hi estam. I creim que
coses que s’han aconseguit, s’han aconseguit gràcies a la
mobilització de molta gent que s’ha mogut, a molta gent, i entre
ella el nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Respecte dels sòls
contaminats, certament hi ha una contaminació genèrica de la
qual no és culpable, evidentment, qui l’ha tenguda, i que hi ha
una obligació, hi ha un treball que hem de dur a terme i hi ha
punts negres de sòls contaminats; i hi ha plans específics per
a punts concrets de contaminació que no és difusa, que és de
contaminació potent, densa damunt un sol punt. I si ens hem
confós a plantejar dos debats, evidentment un contesta allà on
entén, i qui mal entén mal respon, però els dos problemes hi
són i el que jo he plantejat és realment preocupant i important,
i és afrontat, en part, en la mesura que allò és possible, dins
aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva intervenció. I amb la
seva intervenció queda substanciat el debat de totalitat i
passarem al darrer debat de la sessió actual, debat número 11,
de globalitat, resta de les esmenes del debat número 10, són els
programes 441A, proveïment d’aigües; 441, de sanejament i
depuració; 443, de qualitat ambiental i control de la
contaminació; 443, de gestió de residus; 443G, de mobilitat
sostenible; 512A, protecció i control, defensa del domini públic
hidràulic; 514, ordenació del litoral; 533A, programa i
conservació i millora del medi natural; programa 533B,
planificació forestal; programa 533C, protecció i conservació de
la biodiversitat; programa 533D, gestió d’espais naturals
protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques,
i distintes partides de l’ens de dret públic 84, IBASAN.

Hi ha esmenes del Grup Popular, que el Sr. Font té cinc
minuts per a la seva defensa.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquells
que tenim clares les coses podem repetir tant a la totalitat com
a la globalitat el mateix començament, i seguim dient que
després de defensar aquestes esmenes a la globalitat, demà, i
si no es manté l’aposta, així tal vegada qualque s’aclarirà en el
que he dit el primer, es manté l’aposta que l’important no serà
el que hem defensat a la totalitat ni a la globalitat, serà la brega
de la Sra. Rosselló amb la resta del Govern. Això és el que he
dit, qualcú realment es veu que estava sord en aquell moment.

Les esmenes que presentam són esmenes que vosaltres em
direu: i ja les han presentat altres anys. Sí, perquè no ho fan. I
anem a començar per la qüestió de retirada d’arbres. Sra.
Consellera vostè me dirà que té totes les coses per poder ser
efectiva, l’any passat ens ho va dir i a data d’avui no han estat
retirats tots els arbres, en queden moltíssims, i pensam que hi
ha d’haver una esmena d’addició, amb 500.000 euros, per
acabar amb aquest problema. Hem tengut molta sort a l’estiu,
gràcies a Déu també han fet molta feina, molta sort en l’estiu
que ha estat un any humit. Si l’any que ve no és tan humit com
enguany, tal vegada la sort demostrarà la ineficàcia.

Una altra esmena és per a ajudes a particulars i a propietaris
de finques incloses en parcs naturals. Jo ja no sé si seré capaç
de convèncer la Sra. Rosselló, perquè el Sr. Buades, més o
manco, també estava d’acord amb aquesta esmena, però veig
que han reculat i una vegada que han reculat no crec que
vulguin donar suport a la nostra.

L’altra qüestió és l’adquisició de sòl rústic a l’illa d’Eivissa.
Vostès saben que el Partit Popular de les quatre illes, té molt
clar que vol parcs naturals dins finques públiques o amb
aquells privats que vulguin concertar amb el Govern. En canvi
els instam a vostès que per a Eivissa i Formentera puguin
comprar sòl rústic, aquí posam 350.000 metres, 350.000 euros
per poder fer zones protegides, també que serien de titularitat
pública. Per l’altra part, veim insuficient els doblers que hi ha de
manteniment i funcionament dels parcs públics i finques
públiques de la CAIB, és a dir, vostès fan el parc públic i
després la gent que ja, o el parc natural allà, tenen pocs
doblers, parc natural, vull dir; no hi ha cap duro. I això quasi
han estat a punt d’aconseguir-ho, jo no sé per què han hagut
de recular aquí; és a dir, haguessin tengut el nostre suport, Sra.
Rosselló.

Després una altra qüestió a Menorca. Nosaltres pensam que
fa falta una nova depuradora a la costa nord des Mercadal, a la
urbanització de Macaret, Coves Noves i Arenal des Castell i
Son Parc, i pensam que vostès hi haurien d’estar d’acord, Sr.
Bosco; jo me pensava que vostè era un valent de bon de ver i
donarien suport a aquesta esmena. Hi ha 1,5 milions d’euros per
començar aquestes obres. I també li presentam una nova
depuradora a Fornells, platja de Fornells i ses Salines amb 1,5
milions d’euros més.

I una qüestió important, que m’agradaria tractar amb vostès,
que és el tema de la incineració i el tema dels residus sòlids. Jo
crec, Sra. Consellera, que està clar que vostès han fracassat
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amb els residus sòlids urbans, és a dir, queda claríssim, la Sra.
Munar li diu i el Sr. Borràs, és a dir, me podran contar el que
vulguin; resulta que els sobren 250.000 tones de fems.
Nosaltres creim, Sra. Rosselló, que ha de fer un esforç per
ajudar el consell, en aquest cas, de Mallorca, a posar en marxa
una tercera línia d’incineració, aquelles línies que mataven, que
ara es veu que no maten, però que seria bàsic començar. Perquè
tanmateix els seus socis de govern en el consell diuen que una
o dues, no ho diu el Partit Popular, ho diu Unió Mallorquina, ho
diu el seu conseller, això és una esmena aprofitable a més no
poder, per acabar amb la Serra de Tramuntana 2 que s’està fent
a Son Reus i amb el desastre que és tornar tirar a l’any 2002,
després de fer creure a tots els ciutadans de Balears, que
s’havia acabat el tema dels abocadors. A l’abocador, 250.000
tones, això sí que tal vegada és contaminació.

Però, si no bastàs aquesta, en tenim una altra que és la
següent: és a dir, hi ha ajudes als ajuntaments, vostè té unes
partides, per ajudar a la selecció i reutilització de fems. Sra.
Consellera és insuficient aquesta partida, si realment volem que
la gent es mentalitzi i reutilitzi les coses, és necessari posar més
doblers perquè els ajuntaments la puguin ajudar a vostè, a part
de les seves campanyes que fa de publicitat, necessàries per a
la conscienciació, a poder-ne fer més. És una de 200.000 euros
més, perquè només hi ha devers 150.000 euros per a aquesta
qüestió. És una llàstima que l’hagin poguda aprovar.

I després, aquesta dels sòls contaminants, n’hi ha un parell
més però me queden cinc segons i no vull cansar la gent,
perquè la gent ja va cansadeta, és la dels sòls contaminants,
que el Sr. Alorda en parlava, però com que no ho sap, encara
que s’enfadi, no ho sap. Hi havia la possibilitat, amb 200.000
euros, de fer un concert amb una SAT o una organització de
productors que tant, crec jo, amb Unió de Pagesos, com amb
ASAJA, seguts a una mateixa taula, podrien ells escollir o bé
Menorca o bé Eivissa o bé Mallorca dues o tres SAT o
organitzacions de productors, on es començàs a fer feina de la
forma que s’ha de resoldre el tema dels mals abonaments o dels
mals de les males, com diríem, sí, el tema dels fitosanitaris, sí,
com ho hem de fer perquè no tenguem el problema que tenim
damunt la taula, com vostè sap, amb aquell informe de la Unió
Europea, on tenim sòls contaminats importants. Era una rialla,
eren 200.000 euros, són 36 milions de pessetes o 32 milions de
pessetes, però les quatre illes haguessin pogut tenir quatre
organitzacions de productors distints, faríem una prova i segur
que el pagès i la pagesa, una vegada que ves que funcionàs
s’hi hagués apuntat. A més, és una esmena que m’agradaria
que, si poguessin, m’agradaria que l’aprovassin.

Així i tot, la resta que no hi he pogut arribar, perquè ja me
p as d’1 minut i 12 segons, les donam per defensades amb els
mateixos termes.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció. Grups que
vulguin intervenir en fixació de posicions? La Sra. Dubón, en
nom del Grup Socialista, té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, ja ha comentat el Sr.
Font que en comissió es varen admetre una sèrie d’esmenes
que, efectivament, nosaltres, el nostre grup, també consideram
que són substancials i que tenen importància. Ara bé, de les
propostes que venen avui a plenari, des del nostre grup volem
dir que no tenim previsió d’acceptar-ne de noves; en tot cas,
m’agradaria explicar algunes de les propostes com queden,
posem per cas l’esmena 4627, que fa referència al proveïment
d’aigües, nosaltres consideram que l’increment del 12% del
pressupost respecte del 2002 demostra un esforç important i
que per tant, conjuntament amb els ajuntaments, s’ha fet una
feina important amb els consorcis d’aigua i, per tant, aquesta
esmena consideram que no és oportuna en aquest moment, ja
que l’esforç és important que està fent la conselleria.

D’alt ra banda, també a l’esmena 4628 i 4629, que fan
referència al tema de sanejament i depuració, creim també que,
com he dit anteriorment, en aigües depurades s’està fent una
feina important pensant en el tractament terciari per a la
reutilització. I per tant que les inversions i el manteniment i
control de les depuradores s’està fent un esforç. També he dit
anteriorment que encara és insuficient, però com a mínim es va
millorant.

També voldria destacar les esmenes que fan referència a la
gestió de residus, la 4632, 4664 i 4626, que fan referència totes
elles a qüestions de residus; una d’elles fa referència als
projectes concrets de gestió de la demanda i concretament als
programes adreçats a actuacions en relació amb els plans
directors sectorials de residus, que consideram que és
adequada la política que s’està duent. Quant a la segona
d’elles, fa referència al Pla de residus urbans de Mallorca que,
evidentment, és competent el Consell de Mallorca i que, de
moment, des del Consell de Mallorca no s’ha fet una petició
expressa a la conselleria en aquest sentit. Quant a la 4626,
l’abocador de Can Set, s’està executant amb fons d’ecotaxa i
creim que aquesta és una actuació interessant en el que es
parlava dels sòls contaminats, perquè és una allà on realment
la contaminació ja no és contaminació difusa, sinó una
contaminació intensa.

Quant a altres esmenes de més significació, que destacaré
perquè no vull cansar més els diputats, que estam tots ja molt
cansats, destacaré algunes més però no totes: concretament les
esmenes 4639 i 4653, que fan referència a la protecció, control
i defensa del domini públic hidràulic. Com he dit també abans,
creim que s’està fent una feina en torrents; s’està fent una
planificació, aquesta planificació possiblement el Sr. Font pot
considerar que encara és escassa, nosaltres possiblement
també ho podem pensar, però, com a mínim, hi ha una feina de
planificació i d’esforç. I evidentment, els recursos que destinam
a totes aquestes qüestions sempre són escassos,
vertaderament el pressupost mai no dóna per a tot el que
voldríem fer, però, com a mínim, hi ha d’haver una planificació
i aquesta planificació hi és i per tant sabem que els torrents
segueixen un ordre i seran tots revisats.
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També, quant a l’esmena 4615, que fa referència a
l’ordenació del litoral, només dir que els projectes de
condicionament de platges i zones litorals són competència de
l’Estat i en tot cas el manteniment als ajuntaments, però no
correspon d’una manera directa al Govern balear. D’altra banda,
també es poden fer solucions no tan cares com les
regeneracions de platges que es preveuen des del Ministeri de
Medi Ambient, sinó que hi ha maneres molt econòmiques que
es poden des de diferents administracions, com són barreres de
tipus físic que mantenen l’arena front a l’erosió eòlica i que són
molt efectives, sense ser gens agressives. Nosaltres apostam
per aquesta opció.

Quant a la conservació i millora del medi ambient, del medi
natural, l’esmena 4655, creim que s’ha produït des de l’any 2000
una millora de les àrees recreatives perquè s’ha eliminat en el
seu manteniment una tècnica que s’utilitzava, que era la
subcontractació, que sempre és una tècnica que encareix el
procediment i que per tant no millora resultats.

I també voldria destacar, ja per acabar, dues esmenes que
fan referència a l’IBASAN, són les esmenes 4713 i 4714; una va
adreçada a Menorca, que fa referència a les depuradores que ha
fet referència el Sr. Font, a la costa nord. Nosaltres en aquest
moment estam treballant, en conjunció amb la Conselleria de
Medi Ambient, i per tant també, des del Pla territorial, estam
mirant quina és la millor ubicació per aquesta depuradora. Fins
i tot nosaltres també ens havíem plantejat en un principi si era
millor dues o una, i l’opció que fa el Pla territorial és que una
depuradora. Per tant, l’IBASAN ja té previst per a aquest
exercici pressupostari la redacció del projecte d’aquesta EDAR
i just que sigui possible disposar dels terrenys ens posarem a
tirar-ho endavant, perquè és una obra necessària, però que era
necessària emmarcar-la dins el Pla territorial.

I finalment, l’esmena 4714, actualment a la zona de Fornells,
platges de Fornells i ses Salines formen part de la xarxa de
clavegueram des Mercadal i que per tant estan tractades amb
l’actual depuradora des Mercadal del llacunatge que, per cert,
com a novetat, aquest any s’està preparant ja per al tractament
per tal de reutilitzar aquestes aigües que, tot i que és un
tractament secundari de molta qualitat.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubón, per la seva intervenció. I
arribats a aquest punt, procediríem a les votacions.

Jo deman a les senyores i senyors diputats si podem
considerar aprovada per unanimitat l’esmena corresponent al
debat 5, que al programa 751C de la Conselleria de Turisme,
esmena 4586, debat, programa d’ordenació del sector i
redefinició del model turístic. Es pot considerar aprovada per
unanimitat? Queda aprovada per unanimitat l’esmena 4586.

I planteig a les senyores i senyors diputats si estan d’acord
que votem tota la resta del debat en una sola votació
d’esmenes. Per tant, votam els debats 4, 5, menys l’esmena que

ja hem votat, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Esmenes, sí. Per tant, votam les
esmenes d’aquests debats que hem mencionat.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
29. En conseqüència, queden rebutjades totes les esmenes
corresponents a aquest debat.

Abans de suspendre la sessió, jo supòs que fent el reflex
del sentir de tots els diputats de la cambra, hauríem d’expressar,
al marge de les actuacions que facem demà de matí, a l’hora que
és habitual, dissortadament en aquests casos; fer-nos ressò i
manifestar el nostre rebuig, una vegada més, igual que la
condolença a les seves famílies, per la mort o l’assassinat d’un
guàrdia civil, a mans d’ETA, avui, al voltant de Madrid, i la
ferida d’un altre, amb una operació que s’ha produït
fortuïtament a les 17.20 hores d’avui horabaixa.

Dit això, que supòs que la cambra hi està d’acord, passam
a manifestar-los que són les 21.40. Per tant, tal com va acordar
la Junta de Portaveus, disposen d’una hora. A les 22.45
tornaríem a reiniciar la sessió i que les senyores i senyors
diputats tenen preparat un bufet al saló d’Actes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, un segon, crec que ha estat un petit error amb
una de les esmenes de la secció 13.

EL SR. PRESIDENT:

Estan votades, Sr. Gornés, me sap molt de greu.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Era una esmena que el PSM ens havia dit que es votava a
favor i jo em pensava que votàvem la secció de turisme, no les
dues conselleries.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, me sap greu, però la referència que tenia aquesta
presidència era a la secció 12, Conselleria de Turisme, programa
751, l’esmena mencionada.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, president, jo crec que no passaria res si féssim una
votació separada d’aquesta ara.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, el text articulat no l’hem votat.

EL SR. PRESIDENT.

Ja, hem votat esmenes, no el text articulat.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha acord respecte de la petició que fa el Sr. Gornés?
Aleshores, pel que es diu per disponibilitat reglamentària, farem
l’excepció una vegada votat. I aquesta esmena, que és la
número...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Un segon, a veure, miri, és l’esmena 4633, d’afectació; 4836,
d’afectació també; i una transacció, que és 4500, 05. Açò és el
paper que ens ha passat el Sr. Buele.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, President. És que tenc el Diari de Sessions de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts i la 4633 es va aprovar en
comissió. I per tant va quedar incorporada al dictamen.

EL SR. PRESIDENT.

Se suspèn la sessió fins a les 22.45.
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