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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, abans de començar la sessió

plenària d’avui aquesta presidència modificarà l’ordre del dia

en haver arribat a un acord amb tots els grups parlamentaris i

serà de la següent manera. Ara el secretari primer de la cambra

llegirà una declaració institucional i després tots drets

guardarem un minut de silenci per respecte i solidaritat amb les

víctimes del darrer atemptat a Madrid.

Per tant, Sr. Secretari Primer vostè té la paraula.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional contra els atemptats de l’11 de

març a Madrid. 

El Parlament de les Illes Balears acorda: Primer, condemnar

de manera rotunda els criminals atemptats terroristes que s’han

produït a Madrid. Segon, solidaritzar-se i fer arribar el més

profund pesar a tots els afectats i als seus familiars en aquesta

situació tràgica que els ha tocat viure. Tercer, que el diàleg

entre totes les forces democràtiques sempre, dins el marc

constitucional, així com l’exercici franc de la convivència són

la fórmula més adient per lluitar contra el terrorisme. Quart,

manifestar el total suport al poble de Madrid i a les seves

institucions i donar suport a les iniciatives públiques i privades

d’ajut i colAlaboració amb el poble de Madrid.

A la seu del Parlament, 16 de març del 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Ara els pregaria a tots vostès que es posin drets.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia consistent en el

debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1344/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a funcionament del Programa SITAR.

La primera pregunta RGE núm. 1344/04, relativa a

funcionament del programa SITAR que formula l’Hble.

Diputada Sra. Maria Josep Camps i Orfila del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La meva

pregunta és la següent: com preveu la Conselleria de Salut i

Consum que els ciutadans de les Illes Balears puguin tramitar

les reclamacions relatives a consum mitjançant el programa

SITAR. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Camps, en el Congrés d’Arbitratge i Consum que es va celebrar

a Las Palmas de Gran Canària el passat mes de febrer es va

acordar que aquest programa citat per tramitar l’arbitratge de

consum a través d’internet s’implantaria primer com a

programa pilot a la Junta Arbitral Nacional de Consum a Ceuta,

Melilla i Lleó. I per tant, una vegada comprovats els resultats

d’aquesta experiència pilot s’estendria a les altres comunitats

autònomes, a les altres juntes arbitràries de consum.

Precisament des de la comunitat autònoma de les Illes

Balears estam esperant saber els resultats d’aquesta experiència

pilot per implantar-la a Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, tal i com ha dit la

consellera, la ministra de Salut i Consum la Sra. Ana Pastor va

anunciar durant la presentació del sistema arbitral de consum

mitjançant internet que la tramitació de tot el procés de

reclamació a través de la xarxa es posaria en funcionament el

mes d’octubre del 2003. Això no va ser possible i es va posar

en marxa el passat 9 de febrer. Així mateix però la ministra

havia anunciat que el programa SITAR seria remès a les 73

juntes arbitrals de consum que existeixen a tot el territori

espanyol, una vegada solAlicitada la seva alta en l’aplicació i

fossin habilitades per l’Institut Nacional de Consum. En aquest

sentit va dir també, que el mes de setembre del 2003

començarien els corresponents cursos de formació de

professionals que gestionarien aquest arbitratge per internet.

No ha estat però, com he dit abans, fins el passat 9 de febrer

quan el SITAR, Sistema d’Informació sobre Tramitació

Arbitral s’ha posat en marxa. Hem de dir que actualment ,

també així com ho ha dit la consellera i malgrat la possibilitat

de totes les juntes arbitrals de consum d’accedir a aquest

programa només funciona al mateix la Junta Arbitral Nacional

de l’Institut Nacional de Consum i les juntes arbitrals de

Múrcia, León i Melilla, les quals han solAlicitat la seva alta en

l’aplicació i han estat habilitades perquè prèviament a aquesta

habilitació s’ha de formar el personal que ha de dur a terme, o

gestionar aquest programa. 

Des del Govern i en particular des de la Conselleria de Salut

i Consum res se’ns havia dit fins ara en relació a la posada en

marxa d’aquest programa SITAR perquè no vol dir que s’hagi

de posar en marxa immediatament, ni quan es varen iniciar

aquestes proves pilot que s’han iniciat en aquestes ciutats, però

sí que esperam que algun dia funcionin. Per tant, creim que

se’ns havia d’haver informat d’aquest nou programa. Tampoc

no s’ha duit a terme cap tipus de campanya informativa, ni

divulgativa perquè els ciutadans de les Illes coneguin aquesta

nova forma de resoldre els conflictes sobre consum que se’ls

puguin plantejar.

Per açò volem saber quan es solAlicitarà que la Junta

Arbitral de les Illes Balears tengui l’alta en aquesta programa

SITAR? Si ja s’han iniciat cursos de formació de personal i

quan es podrà fer ús del mateix i quines campanyes

d’informació es faran per als ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Camps, des de la Junta

d’Arbitratge de Consum de Balears s’ha solAlicitat la

incorporació en el programa SITAR, el que passa és que ens

han recomanat esperar precisament el resultat d’aquesta

experiència pilot. Jo crec que si s’està posant en pràctica una

experiència pilot a altres comunitats autònomes el més prudent

per part nostra és esperar saber com funciona, sobretot si ha

estat a través d’un congrés i a través d’un acord unànime de

totes les comunitats autònomes, no només les del Partit

Popular, sinó la totalitat de comunitats autònomes.

Per tant, jo crec que és la manera prudent de fer feina i en

aquest sentit és allò que nosaltres intentam des d’aquest

Govern. Si allò que m’intenta dir és que s’hauria d’haver

informat i que s’hauria d’haver fet una campanya informativa

abans de posar-se en pràctica aquesta actuació, abans de saber

quan es podria posar en pràctica i abans de saber quines

experiències pilot hi havia i de quina manera la podríem dur

endavant, dir-li que nosaltres no tenim aquest funcionament

Sra. Camps, jo entenc que vostès tal vegada estiguin acostumats

a funcionar de l’altra manera, com a mínim és allò que m’he

trobat a la meva conselleria. Hi havia moltes campanyes

informatives, molts d’anuncies, però després quan he arribat no

estaven fetes les actuacions. 

En aquest cas nosaltres volem acabar de posar bé les coses,

acabar d’ultimar tots els detalls per posar en pràctica una nova

actuació que serà molt beneficiosa per als ciutadans en matèria

d’arbitratge de consum i després en tot cas a l’hora immediata

de posar-la en marxa informar als ciutadans. És una diferència

en la forma de gestionar, nosaltres prioritzam la gestió enfront

de les campanyes informatives buides de contingut i tal vegada

vostès, des de les files que vostès representen prioritzen les

campanyes abans de la gestió. Nosaltres continuarem així

perquè creim que és la millor manera de funcionar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1346/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a apropament de l'administració digital als

ciutadans.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 1346/04, relativa

a apropament de l’administració digital als ciutadans que

formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Salom i Coll del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Des del Grup Popular volem saber quines actuacions es duran

a terme per part del Govern de les Illes Balears, la seva

colAlaboració, amb la Fundació Universitària d’Espanya per tal

d’apropar l’administració digital als ciutadans. A veure si ens

ho podria aclarir un poquet.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la modernització de

les administracions públiques i en concret de la nostra

administració autonòmica passa per incorporar, com vostè molt

bé sap, les noves tecnologies. En aquest sentit com a

conseqüència i després de l’autorització feta pel Consell de

Govern del passat dia 5 de març, signarem properament amb la

Fundació Universitària d’Espanya un conveni per situar

ordinadors tàctils a diferents indrets de les Illes Balears, en

concret a les 4 illes. 

Aquests ordinadors tàctils que tenen una aparença de

caixers automàtics facilitaran la relació de tots els ciutadans de

les Illes Balears amb les administracions, els ajudarà a accedir

a tota la informació pública, no només del Govern balear sinó

de totes les administracions i també informacions de tipus

d’ocupació, informacions universitàries i la majoria

d’informació que s’anirà incorporant a mesura de la demanda.

Aquesta experiència permetrà rompre allò que s’entén com a

(...) digital, és a dir, arribar a la societat de la informació,

arribar a les noves tecnologies a gent que no té ordinadors a ca

seva. En principi dir que la primera experiència pilot seran 28

ordinadors tàctils i pensarem després d’aquesta experiència

pilot si és positiva continuar ampliant-la.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per les

seves contestes. 

Aprofitant aquesta, supòs que serà la meva darrera

intervenció en aquest plenari, voldria que quedés constància

que per a mi ha estat una satisfacció i un honor poder ser durant

tot un seguit d’anys diputada aquí, en el Parlament de les Illes

Balears. La meva intenció sempre ha estat defensar allò que he

cregut bo i convenient per a la nostra terra i vull demanar

disculpes als distints diputats del Parlament per si alguna

vegada en les meves intervencions els he molestat o ofès. En

cap cas era la meva voluntat i els vull demanar a tots disculpes.

Res més, acomiadar-me d’aquest Parlament i a partir d’ara

seré a una altra cambra, enfora d’aquí, però seguiré fent feina

per a les Illes Balears.

Gràcies.

(Aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 1269/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a darrera edició de FITUR. 

I.4) Pregunta RGE núm. 1345/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions amb l'excedent de l'ecotaxa.

EL SR. PRESIDENT:

La tercera pregunta RGE núm. 1269/04 queda ajornada,

així com també la pregunta 1345/04.

I.5) Pregunta RGE núm. 1347/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a previsions de la Conselleria de Salut i

Consum respecte a l'illa de Menorca.

I passam a la cinquena pregunta RGE núm. 1347/04,

relativa a previsions de la Conselleria de Salut i Consum

respecte l’illa de Menorca que formula l’Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Voldríem saber, arrel de la darrera

reunió de la Comissió d’Ordenació Sanitària de les Illes

Balears, quines són les previsions, què és allò que preveu la

Conselleria de Sanitat respecte l’illa de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Gornés, efectivament el passat dia 15 de gener es va crear la

Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial de les Illes Balears,

era una comissió que havia desaparegut i era molt necessària

per tal de poder ultimar el mapa d’ordenació sanitària territorial

de les nostres Illes.

Després d’aquesta reunió, a la qual s’han incorporat totes

les entitats territorials amb interessos dins aquesta ordenació

sanitària, es va aprovar dia 27 de febrer d’enguany també un

decret pel qual s’articulava tot aquest mapa d’ordenació
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sanitària. Respecte a l’illa de Menorca i atès el creixement de

la seva població i atès la dispersió demogràfica que afectava al

municipi de Maó es va crear una nova zona bàsica precisament

a Maó, la zona bàsica de Cap de Creus, que comprèn els termes

municipals d’Es Castell, Sant Lluís i la part oriental de Maó,

quedant l’altra zona bàsica, anomenada d’Alt Sant Joan, dins

l’altra part del municipi de Maó.

Per tant, el sector sanitari de l’illa de Menorca queda

compost en aquests moments per 5 zones bàsiques de salut i

que corresponen a 5 centres de salut i són: Dalt Sant Joan, del

Banyer, de Canal Salat, Ferreries i de Cap de Creus. Tot això

amb la intenció d’acostar la sanitat als ciutadans i de millorar

la qualitat del servei d’assistència sanitària que estam prestant

en aquest moments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies. Sra. Consellera, molt breument perquè veim amb

bons ulls aquesta nova redistribució dels equipaments sanitaris

de l’illa. Entenem que donarà sortida a la saturació que pugui,

o que té actualment Dalt Sant Joan i l’animam a seguir

treballant en aquesta línia. 

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1349/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a evolució del preu de l'habitatge.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 1349/04, relativa a

evolució del preu de l’habitatge que formula l’Hble. Diputat Sr.

Joan Font i Rosselló del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Arran de la posada en marxa del

primer pla d’habitatge autonòmic ens agradaria saber, de part

de la consellera d’Obres Públiques, quina ha estat l’evolució de

preus de l’habitatge a les nostres Illes durant els darrers anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques i

Habitatge.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, l’evolució del preu de l’habitatge a les Illes Balears ha

tengut una evolució en el darrers 5 anys imprevisible i molt

significativa. Una evolució que a més, no ha tengut relació amb

els costos de producció, ni ha estat generalitzada a tot Espanya.

Fins l’any 98 el preu de l’habitatge anava per una senda de

creixement totalment controlat, amb una variació anual mitjana

del 2,9%. En canvi en el període 99-02 es caracteritza a les

Illes Balears per una arrencada, ja dic, imprevisible del preu

mig per metre quadrat, de tal forma que en aquest període hem

passat de 741 euros per metre quadrat a 1.526 euros per metre

quadrat. Per tant, una taxa que en 4 anys s’ha més que duplicat.

Si a l’any 98 hi havia una diferència respecte de la mitjana

nacional d’un 3,4% allà on les Balears estaven per damunt,

l’any 2003 es situen en un 25%. I si ho comparam amb

comunitats autònomes de menys de 2 milions d’habitants, com

la nostra, es va passar d’una diferència d’un 25%, Balears

estava per damunt, a una diferència d’un 55%. Com a data a

destacar podríem dir que l’any 91 les Illes Balears tenien un

preu per metre quadrat inferior a la mitjana nacional. 

En definitiva jo crec que és una situació molt greu i molt

especial a les Illes Balears i que va fer que a l’inici d’aquesta

legislatura ens marquéssim com a objectiu prioritari elaborar el

primer pla d’habitatge de les Illes Balears, que així ho hem fet,

ho hem sotmès a consideració pública i en aquest moment ja

quedarà aprovat definitivament. Un primer pla 2004-2008 que

preveu mesures molt globals de l’habitatge, des de mesures en

matèria de sòl com ajudes pioneres i molt importants d’un 50%

per a rendes de lloguer i per a tots els colAlectius socials i també

una davallada de l’impost de transmissions patrimonials,

pionera a tot Espanya de baixar l’impost de transmissions d’un

7 a un 3%. En definitiva, un pla que es començarà a aplicar i jo

esper que doni els seus fruits.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1348/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a aplicació de la legislació europea sobre accidents

majors en instalAlacions de risc químic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 1348/04, relativa a

aplicació de la legislació europea sobre accidents majors en

instalAlacions de risc químic que formula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Divendres dia 19 de setembre de l’any 2003 a les Illes Balears

ens despertàvem amb una notícia com la següent: “España se

enfrenta a una multa de 200 millones de euros por un olvido

del pacto”. Llegiré una mica el contingut d’aquesta notícia.

“La Comisión Europea ha abierto al Reino de España un
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expediente sancionador que prodría resolverse con la

imposición de una multa de hasta 200 millones de euros,

33.200 millones de pesetas, porque la comunidad autónoma de

las Islas Baleares ha incumplido todos los plazos para

adaptarse a la normativa comunitaria sobre prevención de

emergencias. El ejecutivo balear estaba obligado a aprovar

antes del 2001 un plan de prevención de riesgos químicos

poniendo los medios materiales y humanos necesarios para

actuar ante catástrofes como un vertido industrial

contaminante, o una explosión en una zona de almacenamiento

de combustibles”.

Senyores i senyors diputats, davant d’aquesta irresponsable

i negligent, entenem, comportament portat a terme pel pacte de

progrés i en particular pel que va ser el seu conseller d’Interior,

aquell despreocupat Sr. Costa i tenint en compte que ha de ser

la responsabilitat d’aquest Govern governar amb responsabilitat

i la vegada arreglar aquells desgavells que ens va deixar el

pacte de progrés, ens agradaria saber Sr. Conseller, quines

mesures ha adoptat la Conselleria d’Interior en relació en

l’incompliment greu que li ha estat comunicat a la comunitat

autònoma per la no aplicació de la legislació europea sobre

accidents majors en instalAlacions de risc químics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Diputat,

efectivament el mes de juliol quan vàrem accedir a la

Conselleria d’Interior vaig tenir coneixement d’un expedient

obert de la Unió Europea al Regne d’Espanya perquè no es va

desenvolupar a Balears la normativa europea sobre el control

de líquids inherents en accidents produïts per substàncies

perilloses. Davant aquesta gravetat, la Conselleria d’Interior va

iniciar immediatament tots els tràmits adients per tal de dotar

la nostra comunitat dels mecanismes necessaris per tal de fer

front a eventuals riscs químics que puguin produir. 

Precisament perquè creim que la seguretat dels nostres

ciutadans ha de ser una qüestió prioritària en l’acció del

Govern. Així el passat 23 de gener el Consell de Govern va

aprovar el decret 7/2004 de 23 de gener, pel qual s’executa en

l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears el Reial

Decret 1354/1999 de 16 de juliol pel qual s’aproven mesures

de control del risc inherent en accidents greus i en el qual

intervenguin substàncies perilloses, decret que fou publicat en

el BOIB de 17 de gener del 2004.

A conseqüència d’aquestes actuacions la Conselleria

d’Interior a través de la Direcció General d’Emergències ja ha

iniciat els tràmits davant el Govern central per tal de què es

pugui presentar el corresponent plec de càrrecs davant la Unió

Europea amb el fi d’anulAlar, si és possible la sanció econòmica

per incompliment de la normativa europea en relació al risc

químic. Per tant, crec que s’ha fet una tasca molt important de

prevenció i també de compliment de la llei.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1365/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a manifest de "Basta Ya".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 1365/04, relativa

a manifest de “Basta Ya” que formula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

la Conselleria de Salut ha repartit, conjuntament amb la nòmina

de febrer, un manifest que conté injúries molt greus contra els

partits nacionalistes i fins i tot, contra l’església catòlica. 

Voldríem saber quins són els criteris que han motivat que

la conselleria repartís aquest manifest a tots els seus

treballadors i com dic, conjuntament amb la nòmina de febrer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat i Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, miri la Conselleria de Salut i Consum amb la nòmina

del mes de febrer ha repartit un manifest, que és aquest que li

estic mostrant, d’una sèrie d’intelAlectuals americans i europeus,

que té el suport de la Fundació de les Víctimes del Terrorisme,

per la plataforma “Basta Ya” i per la plataforma Manos

Blancas. El Govern inicià una campanya precisament

d’informació d’aquest manifest en defensa de les llibertats en

el País Basc i de suport i solidaritat amb les víctimes del

terrorisme. Jo crec que és molt diferent a allò que vostè ha dit

en aquests moments en aquesta cambra.

Per tant, m’agradaria que vostè fos conscient d’allò que està

dient i també deixés de fer una mica de demagògia en el sentit

d’allò que va fer la Conselleria de Salut. Simplement vàrem

repartir això perquè allò que és pràctica en aquest Govern i a

totes les administracions és que quan tu li vols donar una

màxima difusió a una informació la incorpores a les nòmines.

De la mateixa manera que informam d’ofertes d’entitats

bancàries o ofertes d’asseguradores, jo crec que amb més motiu

hem d’informar d’un manifest que l’única cosa que fa és

defensar les llibertats en el País Basc i defensar la solidaritat

amb les víctimes del terrorisme.

Per tant, jo crec que és una actuació correcte i li dic Sr.

Ramon, que ho tornaria fer perquè crec que és important.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No puc sortir de la meva sorpresa, o

sigui que damunt li sembla una actitud correcte i que la tornaria

a fer. Li sembla bé intoxicar amb missatges ideològics a través

de les nòmines. Aquesta solidaritat aparentment neutre amb les

víctimes del terrorisme diu qüestions com aquesta: “aunque

parezca mentira hoy los candidatos de los ciudadanos libres

del País Vasco están condenados a muerte por los mercenarios

de ETA y condenados a la humillación por sus cómplices

nacionalistas” genèric “nacionalistas”. “Aunque ciudadanos

del País Vasco sean asesinados por sus ideas y miles hallan

sido mutilados o trastornados, los atentados se realizan y

celebran en una penosa atmósfera de impunidad moral,

propiciada por las instituciones nacionalistas y por la

jerarquía católica vasca”.

Aquest document ja havia tengut el seu rendiment,

document de 7 de maig de l’any passat, encaminat a les

eleccions de maig de l’any passat. Ara vénen noves eleccions

i l’han de tornar a treure, no tenia cap actualitat. Això és una

cosa de maig de l’any passat i l’han de tornar a treure ara amb

aquest contingut. Realment la utilització de la lluita

antiterrorista per fer propaganda política per desqualificar els

seus adversaris no té nom. Sembla mentida que després de tot

allò que els ha passat en la manipulació informativa de

l’atemptat de Madrid encara segueixin defensant aquestes

qüestions absolutament inacceptables. Això és una autèntica

vergonya Sra. Consellera i senyors del PP.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Sanitat i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Jo intentaré mantenir la serenitat

perquè crec que és allò que hem de fer en uns moments com

aquests Sr. Ramon. He d’insistir, no és un manifest

electoralista, vostè miri els signants, els intelAlectuals, jo crec

que la majoria d’ells no tenen res a veure amb el Partit Popular.

Per tant, d’electoralista no té absolutament res.

Jo crec que allò que he de fer en aquests moments com a

govern és apelAlar la responsabilitat, Sr. Ramon, i apelAlar la

responsabilitat del seu partit per tal de què no intentin generar

polèmica sobre la llibertat i la vida de les persones. Aquest

Govern defensa i sempre defensarà les llibertats en el País Basc

i estarà sempre al costat de les víctimes del terrorisme. Això no

és intoxicar la gent, sinó fer veure una realitat, una realitat que

no només veu el Partit Popular, ja li he dit qui dóna suport a

aquest manifest, fins i tot en allò que diu el manifest i li donen

suport moltes fundacions que jo crec que no tenen res a veure

amb electoralisme. 

Nosaltres ens mantenim ferms en aquesta defensa i vostè Sr.

Ramon i el seu partit és ambigu, vostè no està d’acord en això?

Jo crec que és necessari que ens deixem d’ambigüitats i que

tots anem junts en contra d’allò que està passant en aquests

moments i en defensa de la llibertat i de la vida de les persones.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1342/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escolarització segons país d'origen.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 1342/04, relativa

a escolarització segons país d’origen que formula l’Hble.

Diputada Sra. Aina Calvo i Sastre del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria saber com valora el

conseller d’Educació i Cultura el fet que la Llei Orgànica de

Qualitat de l’Ensenyament tengui en compte el país d’origen

dels infants en el procés d’escolarització.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, si em permet una broma, jo crec que en aquests

moments al país li interessa més saber què pensa el PSOE

d’aquest article de la LOCE que veurem de quina manera es

manté en vigor. Això és una preocupació que naturalment

interessa en aquest conseller i estic segur que a tots els

responsables de l’educació d’Espanya.

En qualsevol cas i contestant més concretament a la

pregunta que vostè em fa. Efectivament la llei esmentada fa

referència a una atenció individualitzada dels alumnes i per

tant, és necessari una avaluació inicial, això és obvi. I també

resulta interessant conèixer la procedència, entorn

sociocultural, etcètera i en funció d’aquesta procedència la

integració i adaptació d’alumnes al nostre sistema escolar pot

ser molt diferent. Per exemple la influència de si la seva llengua

és la castellana o no i a més de si és de procedència romànica

o no. També hi ha altres aspectes molts rellevants, com poden

ser hàbits socials, alimentaris, culturals dels seus països

d’origen. Per tant, és rellevant encara que només sigui per a

efectes estadístics saber quina és la seva procedència, com és

natural. Totes aquestes consideracions fan que el resultat de
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l’avaluació inicial que es faci pugui ser molt diferent en funció

de la procedència, per tant, el procés d’escolarització.

Efectivament l’article 42 de la LOCE exigeix que les

administracions educatives afavoreixin la incorporació al

sistema educatiu dels alumnes estrangers i contempla la

possibilitat de desenvolupar programes específics

d’aprenentatge per tal de facilitar la seva integració i en els

majors de 15 anys la incorporació als PIP, Programa

d’Iniciació Professional, que també estan prevists a la LOCE i

ara ja veurem com queda en el futur. I també l’assessorament

necessari als pares respecte al sistema educatiu espanyol, a més

d’assegurar senyores i senyors els drets individuals a una

educació de qualitat per tant, s’han de dur a terme les accions

lògicament necessaris en desenvolupament d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Ens hem de facilitar, efectivament,

perquè el país de procedència formi part, com vostè ha afirmat,

dels criteris que es tenguin en compte a l’hora d’escolaritzar els

alumnes a les nostres aules, especialment a la nostra comunitat

autònoma que com hem comentat en reiterades ocasions

l’arribada d’alumnat nouvingut és especialment palesa. El que

passa és que aquesta pregunta tenia una doble finalitat, la

finalitat de conèixer de primera mà la seva opinió i reiter la

meva felicitació. 

I en segon lloc volíem deixar constància de la nostra

consternació quan el passat mes d’octubre, en resposta escrita

a una pregunta feta des del Grup Parlamentari Socialista i

signada per vostè Sr. Conseller, ens deia, llegiré literalment:

“que en el moment d’escolaritzar un alumne no interessa

conèixer el seu país de procedència pel fet que és aquesta una

dada irrellevant des del punt de vista educatiu”. Mesos després

l’arribada i la visita de la secretària general d’educació de

l’Estat ens tornava a posar el tema damunt la taula i anunciava

que efectivament la LOCE inclou el criteri del país d’origen

com a un element a tenir en compte en el procés

d’escolarització de l’alumnat. Per tant, agraïm la capacitat del

Govern per rectificar i crec que això va en benefici de tothom.

No obstant això, volem cridar l’atenció sobre la necessitat

que els seus tècnics, perquè em vull imaginar que efectivament

aquesta és una pregunta la formulada en el mes d’octubre i

contestada des de la seva conselleria, contestada pel seu tècnic,

actualitzin d’alguna manera els seus coneixements sobre el

marc normatiu en el qual ens movem, especialment quan és un

marc normatiu impulsat des del seu partit, un marc normatiu

que segurament a mig termini coneixerà canvis importants però

que en qualsevol cas esperem que aquest mig termini, com

vostè iniciava en la seva intervenció, aquests canvis siguin

recollits i actualitzats pels seus tècnics de manera que en

aquesta cambra no arribin a produir contradiccions com les que

acabam d’assenyalar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, si he dit el contrari

del que vaig dir, em desdic del que vaig dir per escrit. A mi no

m’importa reconèixer els meus errors com he procurat fer

sempre, i naturalment que estam a l’espera dels canvis

normatius que es puguin produir. Estan anunciades prioritats

molt importants en el món de l’educació a les quals estam, per

tant, amb els braços oberts, i també respecte a la immigració,

que estam amb els braços oberts, però tampoc no convé oblidar

que tot això depèn de qüestions de finançació que són

absolutament prioritàries i necessàries...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 1350/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a implantació del sistema DELTA.

La pregunta número 10, 1350/04, queda ajornada.

I.11) Pregunta RGE núm. 1343/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a complements d'insularitat per als

funcionaris.

I passam a la pregunta onzena, RGE núm. 1343/04, relativa

a complement d’insularitat per als funcionaris, que formula

l’Hble. Diputat Sr. Antonio Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Hace dos semanas que preguntaba

al conseller de Interior acerca de la promesa de equiparar el

plus de insularidad de los funcionarios de la Administración del

Estado con destino en Baleares, más concretamente si tenía

noticia acerca de cuándo se iba a cobrar el complemento. El Sr.

Conseller quiso hacerse el gracioso y me dijo que ya se estaba

cobrando. A usted, Sr. Conseller, le haría mucha gracia, pero

le puedo asegurar que a los funcionarios no les hizo ninguna

gracia en absoluto. Quiso excusarse el Sr. Conseller con

matices acerca de cuál es el complemento, el plus de

insularidad que les corresponde, y añadió a eso una serie de

insultos, como es habitual; eso sí que lo hizo bien, además en

el trámite en el que ya no cabe más réplica. Es una cosa

habitual y supongo que hoy también lo hará. 

Tal vez ignoraba el Boletín Oficial del Estado de 31 de

diciembre del 2003, la disposición adicional duodécima de la
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Ley de presupuestos, que abría la puerta a la equiparación con

las Islas Canarias por lo que respecta al complemento de

insularidad. La pregunta que le voy a hacer hoy la presenté

hace siete días, pero preveyiendo la que ha sido al final derrota

del Partido Popular y fin de su gobierno, ya no le he

preguntado cuándo lo iban a hacer, sino que simplemente le

pregunto si se va a disculpar por no haberlo hecho y

especialmente por haber mentido en este parlamento.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.

Diputado, mire, yo ignoro muchísimas cosas, no sé muchas

cosas, pero desde luego lo que usted dice del BOE no lo ignoro

porque fui una de las personas que promoví esto; fui una de las

personas que promoví en primera persona que esto se

cumpliese, el compromiso electoral del Partido Popular. Lo que

ocurre es que yo creo que a usted..., le voy a recordar algo que

usted seguro que lo sabe, se lo voy a recordar. 

Su pregunta concreta era: “¿Tiene constancia el Gobierno

de las Islas Baleares, ya sea de forma directa o bien referencial,

de cuándo cobrarán todos los funcionarios de la Administración

del Estado con destino en las Islas Baleares el complemento de

insularidad que les corresponde?”. Mi respuesta fue ni ninguna

ofensa ni ningún insulto, Sr. Diéguez, le dije que según mis

referencias el mes de febrero los funcionarios de Baleares

cobraron el complemento que les corresponde. Si usted quería

otra cosa tiene que preguntarlo porque yo no soy adivino, Sr.

Diéguez. Si usted quiere preguntar otra cosa usted sabe cómo

tiene que hacerlo, yo no tengo que enseñarle ni darle ninguna

pista. 

Pero mire usted, yo ni insulté a nadie, ni insulto ahora,

porque cuando a una persona le digo torpe no es ningún insulto,

es una capacidad, uno puede ser torpe o puede ser acertado. Por

lo tanto no insulté, incluso lo retiré, pero -ya digo- no es ningún

insulto, y cuando pido a alguien..., insulto o molesto pido

disculpas porque no me cuesta nada. Procuro no molestar.

Pero, Sr. Diéguez, le contesté específicamente a su pregunta. Si

usted quiere otra cosa, por favor, pregúntela que yo le daré la

respuesta que pueda y sepa en aquel momento.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Está visto que usted y yo no nos

entendemos, y no nos entendemos porque hablamos desde

distintos estadios de la evolución humana, esto está claro. A

usted le obligaron a retirar un insulto, le obligaron. Pero es

más, ¿usted es que considera que no les corresponde a los

funcionarios de la Administración del Estado, usted considera

que no les corresponde la equiparación con Canarias?, ¿lo

considera? Yo le dije que eso es lo que les corresponde; ¿usted

considera que no? Salga aquí y dígalo, no nos venga ahora a

colgarse medallas oxidadas, porque no es otra cosa si no una

medalla oxidada lo que usted está diciendo, que usted fue el

que promovió la mentira, porque no ha sido otra cosa que la

mentira. 

¿Pero es que no se han dado cuenta ustedes del resultado

que les han dado las mentiras? Dejen de mentir, dejen la

soberbia, dejen la prepotencia. Usted mintió, usted engañó,

usted se burló de la gente. Tenga usted la humildad de salir

aquí y pedir perdón como corresponde. 

Nada más, Sr. Presidente.

(Aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, ni mentí entonces ni

miento ahora, y nadie me obligó a retirar ningún término.

Voluntariamente a la petición del presidente, y consta en el

Diario de Sesiones, yo retiré el término, pero era consciente,

cuando lo dije, que no era ningún insulto, y le reto a usted a que

me demuestre que decirle a una persona torpe es insultarle; es

decirle incapaz, exactamente igual. Y mire usted, el Partido

Popular, en el mes de mayo del año pasado, en el mes de abril

del año pasado, en el mes de mayo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Le pido que me escuche, por favor, hombre, si no...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Conseller, Sr. Conseller, és que ha passat el

temps.

I.12) Pregunta RGE núm. 1351/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a addenda en relació al

projecte de construcció del gasoducte que unirà la

península i les Illes Balears.

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 1351/04,

relativa a addenda en relació al projecte de construcció del

gasoducte que unirà la península i les Illes Balears, que formula

l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

voldríem saber quina és la valoració que fa el conseller de

Comerç, Indústria i Energia de l’addenda aprovada el mes de

desembre al projecte de construcció del gasoducte i del cable

que uniran les Illes Balears amb la península.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç, Indústria i

Energia.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. La valoració, com no pot ser

d’altra manera, és altament positiva. És a dir, l’addenda, que no

és més que una inclusió del sistema energètic de les Illes

Balears en el Pla energètic nacional, contempla dos tipus, com

sap molt bé la Sra. Diputada, dos tipus d’infraestructura: una,

gas, o millor dit un gasoducte, i l’altra, cable. Aquestes

infraestructures a més estan reconegudes per la Unió Europea

dins la seva xarxa d’infraestructures energètiques com a

infraestructures prioritàries. Per tant pens que es mantendrà el

respecte a aquest acord de la Unió Europea i que continuaren

essent infraestructures de prioritat. 

Això significa que a la nostra comunitat tendrem dues

infraestructures complementàries. Per un costat combustible

molt més barat, molt més eficient i sobretot molt més net; i per

l’altra banda tendrem energia a través del cable submarí, que

ens garanteix per començar la ruptura del monopoli energètic

que hi ha hagut a les nostres illes, que ens garanteix proveïment

d’energia i, sobretot, que ens garanteix seguretat. Per tant s’ha

aprovat el desembre un bloc homogeni respecte a les

infraestructures que jo crec que no podem valorar d’altra

manera més que de molt positiu.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves

paraules. Jo esper que a pesar i després de les sortides de to

d’alguns membres de l’oposició d’aquesta cambra, esper que

això, això no es tradueixi a Madrid i que Madrid respecti les

inversions que aquesta comunitat, que aquest govern, que

aquesta comunitat i els seus ciutadans han elegit. Esper que

això es respecti a Madrid, esper que coneguin la paraula del

que és lleialtat institucional. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

(Remor de veus)

Per favor, un poc de silenci.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo, respecte al que diu la Sra.

Diputada, ho compartesc. Pens que està clar que hi ha una

normativa aprovada, que és el Pla energètic nacional; pens que,

a més, Sra. Diputat, allò que importa són les relacions

institucionals. Aquí no ens relacionam..., dins el Parlament es

discuteix entre partits o entre grups parlamentaris, però la

relació del Govern de les Illes Balears amb el Govern de l’Estat

és una relació d’institucions, és una relació institucional, i per

tant aquí no es defensen o no crec que s’hagin de defensar

postures partidistes, sinó els interessos d’una comunitat i els

interessos de l’Estat.

Des d’aquest punt de vista entenc que la relació fins ara és

lleial i és de colAlaboració, i entenc que continuarà essent lleial

i haurà de ser de colAlaboració. Per part del Govern de les Illes

Balears crec que no hi haurà cap problema, estic convençut que

per part del pròxim govern que ha d’entrar tampoc no hi ha

d’haver cap problema. Estam parlant dels interessos dels

ciutadans, no dels interessos dels partits. 

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 524/04, presentada pel

Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a

televisió autonòmica.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 524/04,

presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a televisió autonòmica. En nom del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors

diputats, havíem presentat aquesta interpelAlació per debatre

sobre el model de televisió que necessitam a les Illes Balears

des de la convicció que la televisió autonòmica és una eina

imprescindible per cohesionar la nostra societat i divulgar i

fomentar l’ús social de la nostra llengua.

Avui, però... Perdó. Avui, però, no importa demanar al

Partit Popular quin model de televisió vol impulsar a les Illes

Balears perquè ens ho han demostrat clarament. El Partit

Popular pretén obrir una televisió que sigui un instrument de

censura, de propaganda partidista i de manipulació política.

Tota la resta és secundari; el model de gestió o fins i tot l’ús de

l’idioma és secundari enfront d’allò fonamental: la utilització

constant de la televisió pública per manipular l’opinió

ciutadana. Ho vàrem viure amb el Prestige a nivell d’Estat, ho

vàrem viure amb la guerra d’Iraq, ho vàrem viure amb la

desinformació de la vaga general de l’any 2002, ho hem viscut

la passada campanya electoral, ho hem viscut a les Illes Balears

amb el centre territorial de Televisió Espanyola, i ho hem
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viscut escandalitzats amb l’intent d’amagar la responsabilitat

dels atemptats terroristes a Madrid de dijous passat.

Els darrers dies de campanya electoral hem estat testimonis

de la més greu i brutal manipulació política de la història de la

democràcia a l’Estat espanyol. Un escàndol sense precedents...

(Remor de veus)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor... Per favor, senyores

i senyors diputats, guardin silenci i deixin parlar el Sr. Sampol.

Continuï, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Un escàndol..., un escàndol sense precedents, qualificat per

milers de veus indignades...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rosselló, el crid a l’ordre.

(Intervenció inaudible)

EL SR. SAMPOL I MAS:

Un escàndol sense precedents, qualificat per milers de veus

indignades com un autèntic cop d’estat informatiu. Sincerament

hem assistit al fet més antidemocràtic de la història de la

democràcia espanyola, el fet més greu des de l’intent de cop

d’estat del 23 de febrer de l’any 1981. El cas és gravíssim,

sense precedents en cap democràcia occidental.

Només una filtració d’uns serveis policíacs, escandalitzats

per la manipulació del Ministeri d’Interior, va permetre

conèixer la veritat, una veritat que no conegueren els

espectadors de Televisió Espanyola, la majoria dels quals se

n’anaren a dormir pensant que els autors de l’atemptat eren

terroristes d’ETA emparats políticament per tots els partits

polítics que no són el Partit Popular...

(Remor de veus)

No, no, estic en la qüestió, estic en la qüestió. I anaren a

votar pensant el mateix.

Televisió Espanyola saben quina programació oferia de les

8 a les 9 del matí de diumenge, quan totes les televisions del

món parlaven de l’atemptat de Madrid? Dibuixos animats,

dibuixos animats, diumenge de 8 a 9 del matí. Per no parlar de

la substitució de la programació del dissabte vespre per emetre

un film d’un atemptat terrorista. 

Qualcú es pot imaginar que un periodista condemnat per

manipular la informació sobre la vaga general pugui dirigir els

informatius de la televisió pública en campanya electoral? 

A les Illes Balears les denúncies per la manipulació

informativa en el centre territorial de Televisió Espanyola han

estat constants. Mesos abans de les eleccions es va nomenar la

Sra. Maria Umbert persona de confiança del Sr. Jaume Matas,

subdirectora d’informatius i programes. Dia 3 de febrer del

2003 el comitè d’empresa de Televisió Espanyola, les seccions

sindicals de Comissions Obreres i UGT i el Sindicat de

periodistes de les Illes Balears enviaven un escrit al director

general de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears en què

solAlicitaven la destitució del director del centre, Sr. Vicente

Enguídanos, i de la subdirectora d’informatius i programes,

Sra. Maria Umbert. Els motius: desorganització i ineficàcia en

la gestió, desconeixement del medi televisiu, ingerència en el

treball del realitzador d’informatius i programes, i manipulació

política continuada. Veuen com estam en el tema? La directora

futura de la televisió autonòmica té una responsabilitat en

aquests temes.

Escoltin alguns dels exemples que posen els treballadors de

Televisió Espanyola. Entre cometes: “El desconeixement

absolut del medi televisiu per part del director i el seu interès

per convertir el centre en un instrument polític al servei del

Partit Popular han produït situacions delirants, com l’intent de

modificar l’informatiu de dalt a baix sols uns minuts abans de

l’inici de l’emissió en directe. O l’ocultació escandalosa de fets

evidents i públics com la passada vaga general de dia 22 de

juny passat. L’arribada de la subdirectora d’informatius i

programes, Maria Umbert, ha afavorit un enduriment encara

més intens de la pressió política que exerceix la direcció sobre

els continguts dels informatius”. Afegeixen: “Un dels fets més

greus és la censura informativa sobre el Cas Formentera, del

qual no ens permeten informar des que es va reobrir; ni una

paraula, ni una imatge de la declaració de Pere Trias, gerent de

l’IDI, que ratificava la versió del conseller Pere Sampol

respecte al fet que existia una trama abans de les eleccions”.

Afegeixen: “Tenim exemples i testimonis que la

subdirectora d’informatius pacta prèviament amb els caps

d’imatge del Partit Popular el contingut de les notícies que el

dia següent està previst que surtin a l’informatiu”. Afegeixen:

“Les institucions... -perdó-, les informacions generades per

institucions governades per partits progressistes es minimitzen

o no surten”. Afegeixen: “Les greus acusacions del PP sobre

una presumpta operació especulativa del PSM en el traçat del

tren a Petra no es contrastaren el dia de l’emissió”. I afegeixen:

“Joan Flaquer, portaveu del Partit Popular, apareix més

vegades a l’informatiu que el president del Govern de les Illes

Balears. Com a conseqüència els redactors han deixat de firmar

les notícies”.

Dos mesos més tard, un mes abans de les eleccions

autonòmiques, els treballadors es tornen queixar al director.

Cometes: “El comitè d’empresa expressa la seva preocupació

per la desproporció de la informació política de l’Informatiu

Balear a favor del Partit Popular, que es repeteix de manera

més escandalosa encara als programes ‘Salut i Força’ i ‘Ciutat

per a tots’; en ambdós programes només surt el Partit Popular”.

Passades les eleccions el comitè d’empresa torna a expressar al

director -cometes- “la seva disconformitat amb el mètode que

seguí la subdirectora Maria Umbert en el seguiment del temps

dedicat a cada partit polític”. El comitè va protestar per l’ús

abusiu d’imatge alienes al centre “en la informació que
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oferírem sobre el Partit Popular”. Eren imatges subministrades

pel mateix partit; en campanya electoral Televisió Espanyola,

la televisió de tots, emetia vertaders espots publicitaris

realitzats pel Partit Popular.

Senyores i senyors, del Partit Popular especialment, no ens

tornin retreure que han guanyat per majoria absoluta. Amb

aquesta constant manipulació del principal mitjà de

comunicació a les Illes Balears no tenen legitimitat democràtica

per retreure’ns la majoria absoluta.

(Remor de veus)

Sistemàticament han censurat..., sistemàticament han

censurat el centre territorial de Televisió Espanyola, han

censurat els informatius i censura rima amb dictadura. Han

tergiversat, han difamat, han manipulat.

Ara pensen posar al front de la televisió autonòmica una de

les dues persones responsables d’aquestes denúncies dels

periodistes. Posen al front de la televisió una persona que no té

cap experiència en televisió, que ha vulnerat sistemàticament

el codi deontològic de la professió periodística i que ha actuat

com una comissària política del Partit Popular. 

Senyores i senyors, el PSM-Entesa Nacionalista sempre ha

defensat la necessitat d’un canal de televisió autonòmic com

una eina imprescindible per cohesionar la nostra societat i

fomentar l’ús i el coneixement de la nostra llengua, però no

comptin amb nosaltres si no existeixen unes garanties mínimes

d’imparcialitat. En aquest context comprendran que resulta

absolutament secundari parlar del model de gestió i fins i tot

parlar de l’ús de l’idioma en el futur canal de televisió

autonòmica. Això sí, parlar d’una televisió bilingüe quan el

90% de les emissions televisives que rebem a les Illes Balears

són en castellà és absurd. 

Senyores i senyors, aquests dies s’ha tancat una pàgina en

la història de l’Estat espanyol. Els ciutadans han dit no a una

manera de fer política basada en la crispació, la desqualificació

sistemàtica de l’adversari...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, per favor, li pregaríem o li pregaria que

s’ajustàs a l’objecte d’aquesta interpelAlació. Gràcies.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquestes pràctiques també les hem

notades a les Illes Balears. Els ciutadans, n’estic convençut,

més que castigar la hipotètica responsabilitat del Partit Popular

en els terribles atemptats de Madrid -crec que no els han

castigat per això-, els han castigat per la manipulació

informativa...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...de dijous, divendres i dissabte.

Senyores i senyors, si de veritat hem d’iniciar una nova

manera de fer política és el temps de canviar. Hauríem de

renunciar a la manipulació en els mitjans de comunicació,

hauríem d’intentar consensuar un model de televisió. Proposin

i nomenin un professional que es regeixi per criteris

periodístics i esperit de servei públic. Facem de la televisió

pública una eina de cohesió social, de formació, d’informació

i de foment de la nostra llengua. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la representat del

Govern, l’Hble. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, cap dels que som aquí,

ni tan sols els ciutadans i les ciutadanes ni els qui els

representam, tenen la culpa dels seus resultats electorals.

Dit això, Sr. Sampol, vostè ha fet una interpelAlació sobre la

televisió. Duc molt de temps estudiant aquest tema per poder-li

donar complida resposta, però si vostè em fa una contrarèplica

adequada a allò que vostè ha demanat jo utilitzaré tota la

informació de què disposava quant a raons per posar en marxa

una televisió, quant a raons de caràcter intern, de caràcter

estratègic, objectius, quina gestió volem que sigui, quina

reserva pública hem de tenir, quines han de ser les finalitats de

la televisió, que pensam en relació a la llengua, quins seran els

continguts, però de moment aparcaré aquest debat per a quan

vostè faci a la contrarèplica -jo esper que sigui així- el debat

que vostè havia de fer. Ara faré el debat que vostè ha fet i supòs

que la Mesa ho comprendrà, perquè sinó estaria en una

profunda indefensió i, per tant, improvisaré el debat que hem

de fer, que és el que vostè ha fet, i retornarem al debat que

vostè ha plantejat i retorna el seny a la seva contrarèplica.

En primer lloc, som una de les convençudes que la gestió

del Govern del Partit Popular a Espanya ha estat transparent, ha

estat important, ha estat amb rigor, ha estat de creació de llocs

de feina, 4.300.000 llocs de feina, hem apujat les pensions, hem

creat un fons de reserva, hem baixat els interessos, i els

ciutadans tenen -hem baixat els imposts- moltes més

possibilitats i molt més benestar del que tenien l’any 96, quan

va arribar el Sr. Aznar. Deixam una Espanya al Sr. Zapatero

molt millor del que nosaltres ens vàrem trobar. Som una de les

convençudes que el motiu pel qual no tenim una majoria i té la

majoria el Sr. Zapatero, al qual don l’enhorabona, ha estat pels

atemptats de l’11 de març. Si no s’haguessin produït aquests

atemptats segurament nosaltres haguéssim guanyat amb

claredat les eleccions; és la meva opinió.

Li he de dir... Sí, això es pot dir; el que no es pot dir són

coses que s’han dites. Es pot dir si un té llibertat d’expressió.
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Si un no respecta la llibertat d’expressió això no es pot dir, però

jo he de poder dir en aquesta cambra el que pens. Una altra

cosa és que a vostè no li agradi.

Es varen produir les eleccions...

(Aldarull a la sala)

Es varen produir les eleccions amb un gran alt grau

d’emotivitat, i voldria que les primeres paraules siguin de

solidaritat amb les víctimes. El terrorisme és terrorisme sempre,

i probablement molta gent que ens hagués votat no ens va votar

perquè estaven sota un estat emocional important i a més

absolutament comprensible. Tot i això la victòria sempre és

legítima. El més trist d’això és que els terroristes han

aconseguit el seu objectiu. Es va votar en una situació insòlita.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, vistes les circumstàncies els pregaria una

miqueta de silenci. Estam a la tribuna de la llibertat i del

respecte. Per tant es parli i es respecti. Fins ara també s’ha dit

aquí el que s’ha volgut. Per favor, Sra. Vicepresidenta,

continuï. Diputades i diputats, guardem una mica de silenci i de

respecte.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President.

Ha primat, idò, l’emotivitat, i pensam nosaltres que no es va

votar ni el candidat, ni l’equip, ni el programa, ni l’acció de

govern que nosaltres continuarem defensant com a bona.

Continuarem donant suport al marc constitucional i l’estat de

les autonomies. Continuarem donant suport al Pla hidrològic

nacional. Continuarem donant suport a una economia que ha

donat fruits importants a tota Espanya. Continuarem donant

suport a infraestructures importants per a tota Espanya. Hem

apostat per l’estabilitat institucional i allà ens tendrà devora el

Sr. Zapatero. Continuarem donant suport a la lluita contra el

terrorisme dins el marc del pacte antiterrorista. I defensarem

allò proposat perquè això és per la qual cosa avui Espanya està

molt millor que fa quatre anys.

La meva opinió, Sr. Sampol, és que el vespre de la jornada

de reflexió una vertadera manipulació, que a més està en mans

de la Fiscalia, va ser que determinades persones, entre algunes

vostè i altres dirigents del seu partit, varen incomplir la llei i es

varen manifestar insultant el Partit Popular. Crec que això no

és, una persona que incompleix la llei i que comet un

presumpte delicte electoral, no és la més adequada per predicar

avui aquí tolerància, transparència, rigor i responsabilitat.

(Aldarull a la sala)

Sr. Sampol, els governants estam per donar exemple. Vostè

està per donar exemple, i jo també; potser l’exemple que jo

entenc que s’ha de donar no és el que vostès pensen que s’ha de

donar, però un governant no pot mai incomplir les regles del

joc i les lleis. Estam orgullosos com a partit de la dignitat amb

què hem sortit, perquè hem sortit amb les mans netes del

Govern d’Espanya. Estam orgullosos de no haver mentit en cap

cas a la ciutadania. Per això hem perdut les eleccions. Hem

estat lleials amb els ciutadans d’Espanya i per això se’ns

compensarà en el futur. I quan passin els efectes emotius els

ciutadans d’Espanya, els espanyols i les espanyoles ens

cercaran, i allà ens trobaran per emprendre de nou la lluita per

tornar convèncer els espanyols que el Partit Popular és més

possible dur benestar que el Partit Socialista al Govern

d’Espanya. Però mentrestant serem lleials al Govern d’Espanya

i ens tendran devora per poder dur aquest benestar a tots els

racons.

Ha parlat vostè a la seva intervenció de la Sra. Maria

Umbert. Vostè sap qui és el president de TV3? El senyor..., un

senyor que va ser ministre, del GAL, ministre del Sr. González,

i és el president que el tripartit té a TV3. Què vol més, d’aquest

tema? Aquest senyor, el Sr. Major, i aquest està bé, va ser

ministre, i la cap de gabinet del Sr. Matas no està bé, un

exemple impressionant de neutralitat i de responsabilitat.

(Aldarull a la sala)

Sr. Sampol, no pot dubtar d’una feina que està per

començar, els convidam al consell d’administració, que té la

mateixa composició que una comissió parlamentària. Vostès hi

estaven d’acord, fins que el PSOE es va retirar. Volem que la

televisió sigui un instrument eficaç de cohesió territorial,

sobretot pel fet de ser illes. Volem que sigui un instrument de

reforç de la identitat d’una comunitat que es reforça per la

pertinença dels seus ciutadans al territori. Volem que sigui un

motor de l’activitat cultural i d’oci. Volem que es potenciï la

influència de la comunitat autònoma a tot l’Estat. Volem,

evidentment, potenciar la nostra llengua, però també complir el

que diu el títol tercer de la Llei de normalització lingüística que

vostès varen aprovar fa uns dies al Consell Insular, que no diu

altra cosa que cal potenciar les dues llengües, la nostra, per

suposat i per endavant, però tal com diu l’Estatut i la Llei de

normalització lingüística, el Govern de la comunitat autònoma

garanteix el dret dels ciutadans a ser informats per als mitjans

de comunicació social tant en llengua castellana com en llengua

catalana. Ho diu el títol tercer, article 29, “els ciutadans tenen

dret a utilitzar el català oralment o per escrit en condicions

d’igualtat amb el castellà”. No volem donar més compliment

que a aquest tema. Ja sé que a vostè el tema de la llengua,

després de la seva intervenció no li ha importat o li ha importat

poc, però no em parli de manipulació informativa.

Vostè va veure TV3, CNN Plus o Telecinco el dia de la

jornada de reflexió, donant cada cinc minuts manifestacions

que no eren permeses en una jornada de reflexió? Jo ho vaig

veure. Sap on es donava informació puntual per part del

ministre Acebes, a qui jo vull fer un reconeixement important,

perquè no oblidi que quan passa un esdeveniment d’aquests

patim tots els ciutadans i totes les ciutadanes, però especialment

les víctimes i el Govern d’Espanya; i el Sr. Acebes va

comparèixer puntualment durant tot el dissabte i durant tot el

divendres a donar informació. D’altra manera, no s’haguessin

produït els resultats electorals. 
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Apel a la seva responsabilitat, vostè no pot venir aquí i

intentar fer un debat sobre la televisió autonòmica, girar el

debat i dir coses que no són certes. Apel a la seva

responsabilitat com a partir de l’oposició i com a

exvicepresident d’aquest govern, perquè retiri les falsedats que

s’han dit quant que el Govern no va dir la veritat. El Govern va

dir la veritat i per això avui tenim els resultats que tenim.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

(Algú fa un comentari inoïble)

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Li sembla bé aquest comentari? Perquè vaja ..., està molt

bé.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor. Sr. Rosselló, té vostè la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Estava preocupat pel futur de la televisió de les nostres illes

abans d’aquest debat; després d’escolar la vicepresidenta estic

molt més preocupat, perquè aquí no hem vengut a discutir

sobre els resultats de les eleccions ni sobre el que cada ...

(Remor de veus)

Puc continuar, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Continuï. Per favor, pregaria silenci.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

El Sr. Sampol ha fet una intervenció detalladíssima sobre

uns fets reals, ha llegit les opinions dels comitès d’empresa dels

treballadors, ha donat dades, una rera l’altra, sobre elements

que demostren que hi ha hagut manipulació a nivell d’un mitjà

tan important com la televisió. Han vist vostès la portada de Le

Monde d’avui? Han vist el dibuix de la portada de Le Monde

d’avui? Si no l’han vista, llegeixin-la, llegeixin tota la premsa

europea i internacional, tothom és unànime sobre la

manipulació que hi ha hagut a nivell de mitjans de

comunicació, manipulació que davant un fet electoral, bé, si

vostès m’apuren fins i tot es podria entendre, que ho facin bo

dos dies després, això és el que a mi personalment m’alarma.

El debat sobre el que significa la democràcia i la

transparència a un mitjà de comunicació com és la televisió i

als mitjans de comunicació en general, és un dels debats més

apassionants, més importants, més decisius de la democràcia

moderna arreu del món i concretament a Europa. No hi ha

veritats absolutes sobre el tema, és complex, és difícil, però

sense cap dubte és un tema important, és un tema decisiu

perquè la democràcia es pugui dir democràcia, perquè la

democràcia es pugui dir democràcia, el fet que aquesta estigui

dins un mitjà d’informació tan important com és la televisió, és

decisiu. Per tant, això que s’ha posat damunt la taula, o sigui

que el Sr. Urdaci va ser condemnat per manipulació, no s’ho ha

inventat el Sr. Sampol, i que un presentador de la televisió de

l’hora punta, que ha estat condemnat per manipulació, continuï

sent el locutor de l’hora punta durant tots els mesos que facin

falta, fins ara, que ho deixarà de ser, per raons que no li

competen, no és preocupant?, no és un element preocupant?, no

és preocupant tota una sèrie de dades que aquí s’han donat, no

formen part d’un debat democràtic? 

Per això, el Sr. Sampol ha plantejat, i jo coincidesc amb ell,

que el debat del futur model de televisió a les nostres illes

requereix també introduir aquest element, a més de l’element

de la gestió i l’element de la llengua que al nostre grup ens

preocupa profundament, per igual, li he de dir que des de la

nostra òptica el model de gestió ens preocupa molt, molt. I en

parlarem quan arribi el moment.

Però jo crec que considerar fútil que ridiculitzar, que no

donar importància a un debat de les característiques del que

tenim damunt la taula avui, que és si la televisió autonòmica

tendrà totes les garanties democràtiques o no les tendrà, en

funció del que hem vist, i situar ... I vostè demana, Sra.

Vicepresidenta, ...

(Es produeixen comentaris als escons)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rosselló, per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

La Sra. Vicepresidenta, Sr. Sampol, demana al plenari que

tenguem confiança en el futur. Bé, jo no som qui per no tenir-

la, evidentment, tendrem confiança, esperarem, participarem,

donarem les nostres idees si les volen acceptar sobre tot aquest

tema, però, per favor, en el moment en què vivim, en els

moments que s’han viscut darrerament en el nostre país, amb la

gravetat que s’han viscut en el nostre país, dels quals s’han fet

ressò tots els mitjans de comunicació europeus i mundials, no

trivialitzem el debat del que significa la transparència i la

democràcia dins un mitjà públic, no ho trivialitzem. Entrem a

fons en el tema, no venguem aquí perdonant la vida a tothom,

no venguem aquí a situar això com si això no fos un debat

d’absolutíssima actualitat. És un debat d’absolutíssima

actualitat i jo vaig vots aquí, davant tothom, perquè aquesta

televisió autonòmica sigui una televisió absolutament

democràtica i transparent i sigui la televisió de tots, i comptarà

amb el nostre suport si és així, sense cap dubte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats. El passat diumenge es va obrir una nova etapa

política, i els socialistes volem que aquesta nova etapa política

estigui guiada per un nou tarannà, per un tarannà de consens, de

diàleg i de radicació de la intolerància. La veritat és que el

discurs de la Sra. Estaràs no convida, de moment, a

l’esperança, a creure que el Partit Popular ha entès el missatge

de la ciutadania, però aquest progressiu divorci entre el Partit

Popular i la ciutadania els ha de preocupar més a ells que no als

grups de l’oposició. Però, en qualsevol cas, a nosaltres també

ens preocupa.

En aquesta nova etapa es planteja un nou escenari, un nou

escenari que necessita una nova política d’informació plural i

transparent, no vull repetir els arguments que ja s’han exposat

en relació amb el paper que ha jugat la manipulació informativa

en el resultat d’aquestes eleccions, no volem que això es

repeteixi. Per tant, exigim, demanam i ens comprometem que

els mitjans de comunicació pública tenguin en el futur un nou

paper. Els mitjans de comunicació pública no han de ser del

govern, han de ser de la societat, han de dependre del

Parlament i no de l’executiu, i han d’assumir la pluralitat

política, cultural i també territorial del nostre país.

El Grup Parlamentari Socialista va rebutjar la forma en què

la majoria parlamentària va introduir les modificacions a la Llei

7/85, de creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les

Illes Balears, mitjançant la Llei d’acompanyament dels

pressuposts. No estam d’acord a construir una televisió

autonòmica a partir de l’apedaçament d’una llei d’audiovisuals

que té denou anys, desfasada i tècnicament obsoleta, és un error

d’envergadura. A més, s’ha romput el consens existent en la

matèria i ha introduït elements distorsionadors que

impossibiliten qualsevol acord sobre el nomenament del consell

d’administració de l’ens de Ràdio Televisió Espanyola de les

Illes Balears. En particular, que el primer consell

d’administració estigui integrat pels actuals membres del

Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola, en cas de no

haver-hi acord de la majoria qualificada del Parlament, no té

cap lògica ni política, ni legal ni de racionalitat empresarial. És

una manera legalment dubtosa de (...) l’indispensable consens.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Socialista considera

que abans d’intentar l’acord entre les distintes forces polítiques

parlamentàries sobre aquest nomenament, cal recobrar l’antic

consens i, en aquest sentit, nosaltres proposam formalment

l’elaboració d’una nova llei d’estatut de Ràdio i Televisió de

les Illes Balears consensuada. I sobre aquesta proposta,

nosaltres tenim la nostra postura, i la nostra postura significa un

intent de superar l’actual situació i no repetir els errors que

s’han posat de manifest aquestes darreres setmanes de manera

especialment dramàtica.

La posició del Grup Parlamentari Socialista, que és una

posició de consens, de diàleg, una posició no tancada, en

relació amb aquest tema té els principis següents. Primer: la llei

garantirà la dependència de l’ens de Ràdio i Televisió de les

Illes Balears, garantirà la independència, assegurarà una

programació de qualitat en llengua catalana, sense excloure la

presència de la llengua castellana, on siguin prioritaris el

foment del pluralisme, la formació, la cultura, el lleure, la

indústria audiovisual de les Illes Balears, l’especial cura de la

protecció de la infància i la radicació de la violència. Segon: es

garantirà la independència del Govern, el consell

d’administració i el seu director seran elegits pel Parlament, per

majoria qualificada de dos terços, amb un mandat superior al

d’una legislatura. Tercer: es garantirà l’autonomia professional

dels periodistes i professionals de la informació i la llibertat

d’opinió; es constituirà un consell assessor integrat per

representants parlamentaris i altres colAlectius, com sindicats,

colAlegis professionals, universitat i d’altres. La Ràdio Televisió

Pública de les Illes Balears es conformarà com un servei públic,

no privatitzable, ni totalment ni parcial. Es garantirà la recepció

de totes les ràdios i televisions de l’àmbit lingüístic català i

s’afavorirà la recepció de les emissions de ràdio i televisió

públiques de les Illes Balears al mateix àmbit. Exigim claredat

en els comptes, es garantirà una gestió sense dèficit, es duran

a terme contractes programes amb el Govern amb càrrec als

pressuposts generals de les Illes Balears. Els ingressos de la

Ràdio i Televisió públiques per publicitat estaran limitats. La

Ràdio i Televisió Públiques de les Illes Balears tendran un

compromís ferm amb el desenvolupament tecnològic i de la

societat de la informació, en aquest sentit, la migració de la

televisió analògica a la digital serà un referent dels programes

d’inversió de cens.

Aquest marc que proposam és un marc que servirà per a tots

els ciutadans, també per a tots els partits, un marc que no sigui

necessari canviar cada vegada que un partit guanyi unes

eleccions.

Els resultats de diumenge ens donen compte de la

versatilitat de majories i minories i, per tant, que el mapa que

avui sembla eternament consolidat pot canviar. I no podem

canviar les regles del joc cada vegada que es juga un partit en

funció de qui ha guanyat. Hem de crear unes regles de joc que

tenguin voluntat de permanència.

Senyors del Partit Popular, aprenguin la lliçó dels ciutadans,

canviïn de tarannà, donin compte que han recollit el sentit de la

veu de la ciutadania retirant aquesta proposta i convocant en

fòrum parlamentari totes les forces polítiques per consensuar el

nou model de televisió de les Illes Balears. Si ho fan així, la

ciutadania hi sortirà guanyant i augmentarà en la seva adhesió

a les decisions d’aquest parlament, llimant fractures socials

innecessàries i profundament negatives.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Pel Grup Parlamentari Popular, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Un que ha assumit la responsabilitat d’haver estat president

d’aquesta cambra no caurà ni en la temptació de la provocació

ni tampoc en desqualificacions desgeneralitzades, l’únic que

vull fer aquí és lamentar que una interpelAlació en un sentit molt

concret no hagi estat substanciada tal com marca el Reglament

i s’hagi permès aquí un debat que, per molta actualitat que

tengui, jo estic disposat a fer quan sigui, on sigui, centrat en el

tema en què s’ha volgut centrar i que no era, precisament, el

que avui ens ocupa, el d’aquesta interpelAlació. 

Per tant, Sr. President, podria acabar i anar-me’n a seure,

perquè realment qui ha fet un plantejament sobre el que és una

interpelAlació sobre el model de televisió autonòmica és el

portaveu del Grup Parlamentari Socialista, que ha fixat la seva

posició quant al seu model, amb el qual nosaltres podem estar

d’acord o no, però haguéssim pogut entrar a discutir-lo; no així

l’autor de la interpelAlació, cosa que jo lament. 

M’ha de permetre que, amb tota la serenitat del món i sobre

el dolor que tots duim, tots per igual, tots per igual, per favor,

tots per igual; jo m’he de reafirmar, perquè en quedi

constància, en una cosa que ahir matí em va sortir i que avui

surt publicat, i dir que a mi l’impacte que m’ha causat dins el

meu ànim i dins el meu esperit han estat certs insults durant

aquest dies, que no imput a cap força política, però que és la

realitat de l’ambient que s’ha viscut com “assassins”, “mereixeu

matar tots”. Simplement, en aquest article dic que deman a Déu

ajuda i fortalesa moral per superar -però açò és una cosa

personal, meva, una cosa personal, una vivència, que només jo

podré superar amb l’ajuda dels meus. Però sí que també deman

responsabilitat a tots els polítics perquè no caiguem en aquest

maniqueisme barat de bons i de dolents i que siguem conscients

que l’odi entre formacions genera més odi i que siguem

conscients, sobretot, que un pot morir per una idea, però mai

matar per una idea. O som conscients d’açò o feim aquí un

maniqueisme de bons i dolents o continuam transitant per

aquests atacs frontals contra una formació política democràtica,

que ho ha demostrat i que després d’haver estat atacada i

després d’haver estat desprestigiada i després d’haver estat, fins

i tot, posada en dubte la nostra legitimitat, després se’ns demani

que actuem amb tolerància. Actuarem amb tolerància, és que no

sabem actuar d’altra manera, però la tolerància és un tren de

doble via, on ens hem de trobar totes les formacions polítiques.

Mai no esperin per part nostre, i menys a partir d’aquest

moment, que callem, que callem en les nostres conviccions, en

les nostres raons, en el que consideram que són les nostres

raons, perquè crec que, precisament, després d’aquest resultat

que de la mateixa manera que es treuen aquí informacions de

tots els mitjans de comunicació nacionals i internacionals,

també hi ha les mateixes conclusions a totes els mitjans de

comunicació i si ens en creim unes, n’haurem de creure unes

altres, el resultat hagués estat diferent si no hi hagués hagut

aquest atemptat. I nosaltres no deslegitimarem aquest resultat

electoral, mai. Crec que Mariano Rajoy va donar un gran

exemple del que era acceptar un resultat electoral, el va donar

el mateix vespre i el va donar ahir, després del comitè executiu,

perquè també seria molt fàcil, damunt aquest resultat, fer totes

les especulacions i totes les demagògies.

Centrem el debat, quan presentem una interpelAlació sobre

una qüestió molt concreta, 

agafem l’argument d’aquesta interpelAlació, plantegem el model

alternatiu com han fet altres forces polítiques i, ja li dic, Sr.

Sampol, i vostè em coneix, amb tot el respecte que m’ha

merescut i que em continua mereixent, crec que s’ha equivocat

avui plantejant aquesta interpelAlació d’aquesta manera. Una

altra cosa és que vostè estigui en tot el dret de plantejar el debat

de per què hi ha hagut un resultat o un altre o la percepció de

com s’ha donat la informació, jo li dic que estic disposat on

sigui i quan sigui, però crec que avui vostè ha caigut en una

provocació en què no havia d’haver caigut amb l’experiència

que té.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per tancar aquesta interpelAlació, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. M’he

ajustat a la qüestió amb aquesta interpelAlació? Mirin, hi ha una

qüestió prioritària a qualsevol concepte del que ha de ser un

mitjà de comunicació en general, especialment si és públic, i és

que se li ha d’exigir la imparcialitat i l’objectivitat. Aleshores,

al meu entendre, he aportat elements suficients com perquè no

em puguin dir que dic falsedats. He llegit i he dit cada vegada

quan llegia, he posat el que he llegit entre cometes, les

denúncies dels treballadors de Televisió Espanyola a les Illes

Balears, dels sindicats, del sindicat de periodistes que, a més a

més, posen exemples concrets de manipulació. Si això és

mentida, diguin-los-ho a ells, però no és mentida perquè jo

mateix ho he comprovat. 

M’ha parlat, Sra. Vicepresidenta, que hem de defensar la

llibertat d’expressió, la meva també, però eh? Bé, i no només

la llibertat d’expressió, sinó el dret a la defensa de difamacions

i calúmnies, i Televisió Espanyola a Balears no m’ha respectat

aquest dret. Televisió Espanyola ha mostrat declaracions de

membres del Partit Popular que m’acusaven d’especulador a

Petra i no m’han donat la possibilitat de contestar. Televisió

espanyola, els televidents de Televisió Espanyola deuen pensar

que jo som un perjur, que he perjurat davant el Tribunal de

Justícia de les Illes Balears perquè una persona que contrastava

la meva declaració no ha estat mostrada en antena. I d’això n’és

responsable la persona que vostès proposen per dirigir el canal

de televisió autonòmic. Jo crec que estic plenament en la

qüestió, plenament, amb aquests antecedents volen que donem

suport a aquest projecte?, aquesta persona, què ha fet al front

de Televisió Espanyola a les Illes Balears? Ha de fer el mateix

al canal de televisió autonòmica?

Avui mateix, avui mateix, els treballadors de l’Agència Efe,

agència pública, i de Televisió Espanyola tornen a denunciar la

manipulació dels tres darrers dies de campanya electoral i del

dia de reflexió, també diuen mentides, ells? O no ho hem pogut

comprovat tots els ciutadans?
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Bé, la meva presència a una concentració el dia de reflexió.

Miri, nosaltres dijous ens tancàrem dins la seu del partit

escoltant les ràdios i mirant la televisió; deixàrem de fer

campanya, i mentre estàvem dins els nostres locals, deixant de

fer campanya perquè una formació com la nostra no és present

a les televisions, ni a les ràdios, ni als grans mitjans de

comunicació, el Sr. Aznar sortia cada hora, el ministre

d’Interior, naturalment, sortida cada moment, el Sr. Rajoy, com

a candidat, sortida; davant la impotència, sortir al carrer i

demanar la veritat és un atemptat a la democràcia, però publicar

una entrevista amb el candidat el dia de reflexió és democràtic.

Sortir a les 9 de la nit el dia de reflexió per Televisió Espanyola

és democràtic, el candidat del Partit Popular sortia a fer una

arenga, acusant tots els altres partits polítics que, naturalment,

no ens podíem defensar. És a dir que davant un missatge pel

mòbil, el mitjà de comunicació tan potent com és la gran

televisió pública, miri, ... crec que tots ens ho hem de fer mirar.

I durant aquests dies, dijous i divendres, encara

declaracions imputant l’atemptat a ETA i, de passada, alAludint

els nacionalistes, aquest és el problema. El Sr. Huguet, ja li ho

he dit abans d’entrar, avui publica un article amb una vivència

personal terrible, l’insultaren, jo no només em solidaritz amb

vostè, sinó que el comprenc, i el comprenc perfectament perquè

ho hem patit els darrers tres anys. Divendres matí a la Plaça de

Cort, després del minut de silenci a mi em varen dir

“terrorista”, no anava amb els meus fills, però també em varen

dir “terrorista”. Els darrers anys, jo i els meus companys, quan

anam a una ràdio i obrim micròfons, ens hem de defensar de

persones que ens acusen, que acusen la nostra ideologia de

connivència amb el terrorisme, de ser culpables del terrorisme,

a l’homilia dels funerals d’Alcalá hi va haver una referència al

nacionalisme, com si la nostra ideologia fos tan terrible que

provocàs els atemptats terroristes, els 200 morts que hi va haver

a Madrid. Sentir en boca d’un ministre de l’Església que

acusaven la meva ideologia, com li sembla que em vaig sentir?,

com li sembla que em vaig sentir, Sr. Huguet? Crec que hem de

tancar aquesta etapa de la història i crec que això també ho han

votat els ciutadans.  

En cap moment, ni per acció ni per omissió els volem fer

culpables del terrible atemptat, en cap moment, i crec que el

poble tampoc no ha votat això, crec que el poble el que ha

condemnat és la manipulació política. Citava el Sr. Rosselló el

titular de Le Monde d’avui “Espanya sanciona les mentides

d’estat”. No els negam que nomenin el director del canal

autonòmic de televisió, Sra. Estaràs, la de nomenar el Govern,

per decret, i l’ha de promulgar el president del Govern, però al

director de televisió se li ha d’exigir professionalitat, se li ha

d’exigir trajectòria democràtica i se li ha d’exigir un mínim de

garanties d’imparcialitat, això és el mínim. I després, després

parlarem de l’idioma, i després parlarem de si gestió pública o

de si gestió privada; però se li han d’exigir aquestes condicions:

imparcialitat, objectivitat, transparència, igualtat d’oportunitats,

perquè, si no, si no farem un mitjà de comunicació que no

ajudarà el sistema democràtic.

Moltes de gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per contrareplicar, té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del

Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el to de la

intervenció del portaveu del Grup Socialista i, per respecte al

portaveu socialista, faré un esment a la televisió, però després

tornaré al debat al qual irremeiablement ens ha conduït el Sr.

Sampol i al qual no vull deixar de contestar, tot i que no era el

debat reglamentari que s’havia de tenir avui en aquesta cambra.

Evidentment, volem un ens públic de Ràdio i Televisió

espanyola que sigui, com he dit, un instrument de cohesió,

d’identitat, un motor d’activitat cultural, que afavoreixi la

indústria terciària audiovisual, que potenciï la influència

política nostra a tot l’Estat, que faci més visibles les quotes

d’autogovern, que doni una informació veraç de qualitat, que

millori les nostres necessitats informatives i sigui una televisió

de proximitat, que promogui aquest contingut de qualitat per

damunt del que serien les quotes d’audiència, que aglutini la

creació artística de les Illes Balears, que generi aquesta

cohesió, evidentment amb un control pressupostari: seria una

televisió a preu taxat i amb una gestió transparent, que es

planificaria tota una producció amb uns pressuposts que

s’haurien d’establir a priori d’acord amb el consell

d’administració.

Volem una gestió transparent, volem que la reserva de

titularitat sigui pública, tant la gestió com els continguts, de tal

manera que s’asseguri la màxima difusió dels senyals a les Illes

Balears; gestionar, controlar i assegurar l’emissió; crear la

promoció, la graella de programació; portar directament o

indirecta tot el que seria l’execució de la producció però fer un

seguiment; realitzar distints encàrrecs d’externalització, que

són compatibles amb la titularitat. En definitiva, volem un

vertader servei públic, potenciant sense cap dubte el sector

audiovisual de les nostres illes. 

Els continguts els decidiria el consell d’administració, en el

qual estan representades totes les forces polítiques, i a més la

presidència és rotativa. Volem que la nostra llengua es potenciï,

com diu l’Estatut d’Autonomia i com diu la Llei de

normalització lingüística, les nostres modalitats pròpies sense

discriminar el castellà, totalment d’acord amb el Partit

Socialista Obrer Espanyol. Volem que es desenvolupin els

valors humans i culturals de la infància i la joventut. Volem que

el finançament sigui com a totes les empreses públiques, amb

aportacions dels pressuposts de la comunitat, ingressos

publicitaris i l’explotació del dret d’emissions; la distribució

territorial, per suposat, a totes les Illes i, en definitiva, jo crec

que ens podrem entendre.

Però el primer que hem de fer és asseure’ns en el consell

d’administració. Jo convid totes les forces polítiques a

asseure’ns en aquest consell d’administració. Evidentment, tal

com diu el Sr. Ibarra, i a mi m’agradaria llegir-ho textualment,

el Sr. Ibarra, referint-se al PP extremeny diu: “Si el PP

extremeño no se compromete a la constitución del consejo de

administración -el que passa aquí igualment amb el PSOE de
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les Illes Balears- el resto de grupos estamos legitimados para

buscar dentro de la legislación vigente las fórmulas que nos

permitan constituir el consejo de administración para poner en

marcha una ley que hemos aprobado hace ya muchos años”.

Subscric totalment les paraules del Sr. Ibarra: si no és possible

que ens asseguem a un consell d’administració, que a més

tendrà una composició igual que una comissió parlamentària,

que tendrà una presidència rotatòria, idò els governants, en

aquest cas del Partit Popular, estan legitimats per trobar

fórmules alternatives totalment provisionals com el consell

assessor.

He de dir que si el PSM hagués fet el debat que hauria

d’haver fet aquí per respecte no només a aquesta cambra sinó

també a tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes, jo estic

d’acord que el director general s’ha d’aprovar pel Govern,

vostè ho duia en el seu avantprojecte, que jo vaig trobar a la

seu de Vicepresidència, a l’article novè; jo no posaria mai en

evidència la persona del Sr. Oliver Araujo, va ser president del

Consell Consultiu i és una persona de militància socialista dels

darrers 20 anys, i no crec que, a la Sra. Maria Umbert, se li

pugui posar en qüestió la seva honorabilitat. És un recurs fàcil

en democràcia criticar tot el que ve del Govern i jo crec que

vostè ha caigut, Sr. Sampol, en aquest recurs fàcil.

No estam d’acord, Sr. Sampol, amb el que vostè plantejava

quan era vicepresident, que vostè volia una televisió

semipública; nosaltres no, la volem pública. Vostè volia una

televisió subsidiària, a vegades, de TV3, vostè deia que tenien

la confiança que amb la programació de TV3 seria un element

clau de la programació; nosaltres no volem una televisió

subsidiària de TV3. I en el tema de la llengua volem complir el

que diuen la Llei de normalització lingüística i l’Estatut, i crec

que aquí ens hi trobarem tots d’acord.

Ara el que m’agradaria seria, un cop conclòs aquest debat

i conclòs el debat que he fet bàsicament per respecte al Partit

Socialista, que és el que veritablement ha fet el debat que avui

aquí teníem plantejat, contestar una sèrie d’alAlusions que s’han

fet al meu partit i que no m’agradaria deixar de contestar. 

En primer lloc vostè estarà d’acord o no amb la

imparcialitat o no de Televisió Espanyola, però vostè té un

organisme per dir-ho, que és el Consell Assessor de

Radiotelevisió Espanyola. Jo discrep de TV3 i de com han

plantejat les graelles de programació TV3 i Tele5, i creguin-me

que jo vaig viure una jornada de reflexió que va tenir molt de

tot menys de reflexió. Per a mi la manipulació informativa es

produeix quan hi ha tota una sèrie de persones que es

manifesten davant la seu del PP, i llegiré els titulars del diari de

dia 14 de març; era el dia de les eleccions, això influïa, supòs,

per votar els ciutadans, i diu: “Al grito de ‘Partido Popular,

asesinos’ la gente comenzó a animarse y a gritar cada vez más

fuerte a medida que iban llegando los asistentes más

rezagados. Además los que se iban añadiendo a la

manifestación, llevaban en ocasiones ollas, cacerolas y

cubiertos viejos para hacer de la manifestación una propuesta

al estilo sudamericano, conocidas popularmente como

‘caceroladas’. Entre los presentes destacaron Eberhard

Grosske, de Izquierda Unida, Pere Sampol, del PSM, Miquel

Rosselló, d’Esquerra Unida, y Margarita Nájera, del PSOE.

Horas más tarde unos 60 de los que habían estado ya ante

Delegación del Gobierno, volvieron al lugar y a la sede del PP

para realizar una nueva cacerolada”.

(Remor de veus)

Simplement a això responc el mateix que responia un

comentarista: “Querencias claramente antidemocráticas,

intolerables, y que en cualquier democracia occidental serían

perseguidas judicialmente. No es lo de menos los insultos,

agresiones verbales inadmisibles -com comentava el Sr.

Huguet- practicadas por los manifestantes delante de la

Delegación del Gobierno, capitaneados por el Sr. Sampol,

Grosske y Nájera, pero todavía es peor que esta manifestación

se produzca violando flagrantemente el día de reflexión que

los partidos, dando ejemplo, deberían ser los primeros en

respetar. Como resulta inadmisible que el PSM e Izquierda

Unida, como integrantes de la Coalición Progresista,

organicen un mitín electoral en la víspera reflexiva de las

elecciones. Todos estos incívicos comportamientos huelen a

chamusquina, la chamusquina de quienes han dado

sobradamente muestras de preferir la legitimidad de la calle

a la legitimidad que dan las urnas”. 

Això és el que jo pens, Sr. Sampol, i li he de dir que no

s’equivoqui: el conseller en cap del tripartit a les onze del

vespre sortia en directe a fer un míting contra el Partit Popular

el dia de la jornada de reflexió. No s’equivoqui: el Sr.

Rubalcaba sortia a dir coses que ni tan sols vull repetir aquí

contra el Govern del Partit Popular...

(Remor de veus)

...i evidentment això va obligar que el Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. M’agradaria que es respectàs l’ús de

la meva paraula a la tribuna...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

...perquè si no jo crec perden la raó molts dels que no em

deixen intervenir. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosa Estaràs...
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. També li he de dir que s’ha viscut

una jornada insòlita. El temps posa a tots als seu lloc, i sense

dubte ens posarà a tots al seu lloc.

Li vull recordar el meu oferiment com a vicepresidenta

d’aquest govern i en nom del Govern d’aquestes illes a

colAlaborar decididament amb el govern Zapatero i amb el

govern del Partit Socialista Obrer Espanyol en tot el que pugui

dur benestar a aquesta terra, però sí que també li record, Sr.

Sampol, que el Partit Popular d’aquestes illes ha obtingut una

majoria a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. Per tant estam

legitimats més que mai per poder fer les polítiques de benestar

que volem dur a la ciutadania, i cregui’m que aquells que varen

sofrir l’agressió més gran varen els 200 morts i les víctimes de

l’atemptat terrorista, els més de 1.500 ferits, i sense dubte tots

els que estimam Espanya i durant molts d’anys, els darrers vuit

anys, l’hem volguda servir. Segurament hem tengut errors, però

no s’ha pres cap decisió que no fos per servir Espanya, amb

lleialtat, amb dignitat i amb responsabilitat. Deixam una

Espanya amb les mans netes, molt més bona i amb molta més

qualitat del que ens havíem trobat. Hem tengut sempre dos

objectius: creació de benestar i llocs de feina i lluita contra el

terrorisme. 

Amb aquesta entrega ens trobaran, i estarem a disposició

del nou govern d’Espanya, al qual obrim les mans i donam

l’enhorabona. Però no oblidi que vostè i alguns dels seus

companys en aquesta aventura d’aquestes generals no varen

estar a l’alçada de les circumstàncies i l’electorat els

penalitzarà.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull)

III. Moció RGE núm. 1237/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a Pla autonòmic de

guarderies, derivada del debat de la interpelAlació RGE

núm. 294/04.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació es passa al tercer punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat i la votació de la moció RGE núm.

1237/04..., presentada pel Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla autonòmic de guarderies, derivada del debat de

la interpelAlació RGE núm. 294/04. Té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Aina Calvo.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

aquesta moció que presenta el Grup Parlamentari Socialista,

com vostès saben molt bé, segueix a una interpelAlació

presentada pel mateix grup al Govern de les Illes Balears,

concretament a la Conselleria de Presidència, en relació al Pla

de guarderies que el Govern va anunciar el passat mes de juliol.

Durant el debat de la interpelAlació vàrem tenir oportunitat

de deixar constància de les nostres preocupacions envers la

forma en què s’havia plantejat el pla, sobretot envers la manca

d’informació disponible sobre la planificació i les gestions que

s’estan duent a terme, no sense abans mostrar, i la vull reiterar,

la nostra satisfacció perquè el Govern hagués pres la iniciativa

en un tema tant important com aquest, directament connectat

amb l’atenció a les necessitats de les famílies actuals. 

També vàrem tenir ocasió de deixar damunt la taula una

sèrie d’interrogants al voltant de les possibilitats d’aquest pla,

tant en la seva vessant educativa com en la seva vessant

assistencial. Vàrem dir en el seu moment que l’aposta socialista

per les guarderies infantils és una altra; se centra sobretot en un

reforçament de la guarderia de barri, fortament arrelada a la

comunitat, i al servei precisament d’aquesta, de la comunitat,

un model que parteix d’una concepció distinta a la idea o el

model de les guarderies d’empresa o les guarderies per a

funcionaris, un model que reforça la perspectiva educativa

enfront de la perspectiva assistencial. No tenc cap dubte que

amb el nou mapa polític del país segurament se’ns recomanarà

reconduir les actuacions cap a aquest sentit.

Però aquesta moció respon a una iniciativa parlamentària

contextualitzada en un moment i en una realitat normativa

específics. Com ja assenyalàrem en el debat de la interpelAlació

ens trobam al davant d’un nou marc normatiu que deroga el

famós Decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’establien

tota una sèrie de requisits mínims dels centres que imparteixen

ensenyaments de règim general no universitari, concretament

el seu títol segon, dels centres d’educació infantil. Tenim un

nou marc normatiu que segurament coneixerà canvis

substancials, tampoc no en tenc cap dubte; però no obstant

això, i de moment, aquest marc normatiu es concreta

específicament en el Reial Decret 828/2003, pel qual

s’estableixen els aspectes educatius bàsics de l’educació

preescolar. Són ara per ara les comunitats autònomes les

institucions encarregades de l’organització d’aquesta educació

de caràcter voluntari, així com de l’establiment de les

condicions que han de tenir els diferents centres educatius que

imparteixin formació en aquesta etapa. 

El debat d’interpelAlació no ens va aportar gaire dades.

Confirmàrem, a partir de les paraules de la consellera de

Presidència, una estreta coordinació entre la seva conselleria i

la Conselleria d’Educació i Cultura, i també confirmàrem una

important tasca d’elaboració conjunta del pla entre aquestes

conselleries i les de Treball i Salut a través d’una comissió

interdepartamental creada a tal efecte, però no arribàrem a

aclarir qüestions importants, qüestions rellevants per a

qualsevol iniciativa que es vulgui dur endavant dins aquesta

àrea importantíssima d’intersecció entre l’educació dels més

petits i les demandes de les nostres famílies.

És així com arribam al plantejament d’aquesta moció, a

través de la qual proposam que aquest parlament, que la cambra

insti el Govern de les Illes Balears a dur endavant dues

actuacions, dues grans actuacions, per a nosaltres bàsiques. 

En primer lloc, elaborar un mapa de necessitats

socioeducatives pel que fa a l’alumnat de 0 a 3 anys, educació

preescolar, segons la terminologia LOCE; entenem que aquesta
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hauria de ser una de les primeres actuacions a dur a terme, si no

la primera, a l’hora d’ajustar al màxim l’oferta socioeducativa

a la demanda de les famílies. Malgrat que en el cas del Govern

de les Illes Balears les accions s’han avançat al disseny

definitiu de l’anomenat Pla de guarderies, des de les files

socialistes consideram que encara som a temps de dedicar un

esforç a analitzar les necessitats socioeducatives de l’alumnat

de 0 a 3 anys a les nostres illes.

La segona gran actuació que proposam, o actuació general,

a la cambra és -i crec que en això tots coincidirem- és d’obligat

compliment. Es tracta d’incloure dins el Pla de guarderies una

normativa pròpia atenent el que s’estableix al Decret 828/2003,

de 27 de juny, una normativa que hauria de donar resposta a

diferents aspectes. A la nostra moció recollim aquells que

consideram prioritaris i que poden ser completats amb altres,

tal i com ens consta que així succeirà. El Govern de les Illes

Balears té la responsabilitat d’enllestir un marc normatiu propi

que permeti regular els criteris d’admissió dels alumnes a

l’educació preescolar. Aquesta regulació aclarirà les

possibilitats que aquests equipaments ofereixen a la ciutadania.

Per posar un exemple dels molts de dubtes que ens podem

plantejar sobre la base de l’actual buit normatiu en aquest marc,

imaginem que alguna de les guarderies destinades a atendre les

famílies dels funcionaris i les funcionàries de la comunitat

autònoma tengués places vacants; seria possible, per exemple,

que veïns de la Calatrava poguessin fer servir la guarderia que

s’ubicàs a Presidència?, i estic parlant d’una ficció, perquè no

sabem...; si fos el cas que s’ubicàs aquí, seria possible que

aquests veïns, per exemple, per proximitat domiciliària,

poguessin fer ús d’aquest recurs?, o es limitaria l’ús als fills i

les filles del funcionariat provinent d’altres administracions?

Aquesta és només una petita mostra de la necessitat d’aclarir la

situació amb uns criteris que ajudin a regular l’admissió dels

alumnes i que ajudin a aclarir davant la ciutadania les

possibilitats que tenen al davant d’aquest recurs.

Dins la mateixa línia plantejam que en la regulació

d’admissió dels infants es doni prioritat a l’alumnat en situació

de risc social, un requisit, en la nostra opinió, ineludible en

qualsevol política socioeducativa sostinguda amb fons públics.

Així com també proposam que hi hagi una reserva de places

per a l’alumnat amb necessitats educatives especials i que

s’estableixi, paralAlelament a això, un servei d’atenció

primerenca; crec que les necessitats i obligacions en aquest

sentit són tan òbvies que no calen més comentaris.

L’elaboració de la normativa pot ser una oportunitat

extraordinària per fer una passa endavant molt important i

necessària a la nostra comunitat autònoma. M’estic referint a

l’establiment d’un procés d’equiparació de centres que atenen

els infants d’aquestes edats i que existeixen a la nostra

comunitat, un procés d’equiparació a partir d’uns criteris que

permetin atendre l’alumnat no només des d’una perspectiva

assistencial, sinó també i prioritàriament, al nostra parer, des

d’una perspectiva educativa; un procés d’equiparació que s’ha

de concretar en un calendari que veritablement la faci possible.

No es tracta -i em vull detenir aquí- de posar entrebancs

innecessaris a ningú; és important remarcar la idea que aquest

procés d’equiparació no s’ha de plantejar des d’una vessant

sancionadora, sinó des d’una vessant possibilitadora que

permeti colAlocar els serveis educatius o socioeducatius de la

nostra comunitat a l’alçada de la qualitat educativa que una

societat que es vulgui dir avançada exigeix. Lògicament

s’hauran d’establir, igualment, uns criteris d’autorització de

nous centres que s’ajustin a la normativa pròpia un cop que

s’hagi aprovat, com també cal concretar a través d’aquesta

normativa el perfil dels professionals que podran atendre aquest

tipus d’alumnat i establir el procés, també en aquest cas,

d’equiparació dels corresponents professionals per tal de

garantir una atenció educativa de qualitat. D’igual forma seria

desitjable especificar qui serà el responsable de la inspecció

educativa i de la inspecció sociosanitària d’aquests centres. 

La normativa, en la nostra opinió, hauria de regular també

un aspecte importantíssim: els horaris, els horaris d’aquests

centres en un doble sentit; d’una banda haurien de garantir la

suficient flexibilitat horària per ajustar-se a les diverses situació

de les famílies, i d’una altra banda la normativa hauria de

marcar un sostre, un nombre màxim d’hores d’ús del servei per

part de les famílies per -insistesc- vetllar també pels drets dels

infants.

Per últim, i com ja vaig assenyalar en el debat de la

interpelAlació i donades les circumstàncies específiques de la

nostra comunitat autònoma, creim convenient que aquesta

normativa concreti també quina serà la llengua vehicular en

aquests centres a l’hora d’atendre l’àmbit del desenvolupament

del llenguatge com a centre de l’aprenentatge de l’alumnat de

0 a 3 anys; no oblidem, i crec que després de les paraules de la

consellera de Presidència és important remarcar-ho, no oblidem

que és a l’etapa de 0 a 3 anys on els nins i les nines aprenen a

parlar. 

Esperam que la moció rebi el suport dels diferents grups

parlamentaris, sobretot perquè entenem que tots compartim la

necessitat d’omplir aquest buit normatiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Calvo. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Margalida... Ah!, perdó, perdó. Disculpi, Hble. Diputada. És

que el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista ha

presentat una esmena d’addició, la número 1340/04, i per tant

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

després del debat que vam tenir fa unes setmanes arran de la

interpelAlació sobre el Pla autonòmic de guarderies, el nostre

grup parlamentari no vol ara aquí afegir arguments nous, sinó

intentar substanciar-los en propostes concretes. Per açò

anunciam des de bon principi el nostre suport a la moció que al

respecte ha presentat el Grup Socialista. Però, per altra part,

amb la intenció d’enriquir i de complementar aquesta moció,

hem presentat una esmena d’addició que només pretén que els

avenços aconseguits durant l’anterior legislatura en la promoció

i dignificació de l’educació infantil no pateixin ara, com en

tantes altres coses, un retrocés. Així, defensaré la nostra esmena

a la vegada que argumentaré el suport a la moció. 
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Però abans em permetran una qüestió prèvia. Demanaria als

responsables del Govern que, com vaig dir en el debat anterior,

tenguessin més esma, més cura amb la terminologia. Caldria,

seria necessari que d’una vegada per totes s’abandonés la

paraula guarderia, que no és altra cosa que un lloc on

simplement es guarden els infants, i se substituís per escoleta

infantil, i així es parlés de Pla autonòmic d’escoletes infantils

o, si no, utilitzant els termes de la LOCE, de Pla autonòmic de

centres d’educació preescolar. Les paraules són important.

Nosaltres, diputats i diputades, ho hauríem de saber més que

ningú, parlament ve de parlar.

Però, a part d’aquest incís, entrem en matèria. Donam

suport a aquesta moció perquè planteja clarament una línia

d’actuació que compartim. Per una part es vol evitar la

improvisació i per açò es reclama l’elaboració d’un mapa

escolar referit a aquesta etapa educativa; només vull afegir que

l’anterior administració ja havia treballat respecte d’això i que

la feina està encetada. També es demana que s’estableixin uns

criteris que, atenent la doble vessant assistencial i educativa

que té aquesta etapa, serveixin per establir una regulació que

aposti per la qualitat, per la compensació social i per la

conciliació de la vida familiar i laboral. 

Per al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la

comissió interdepartamental, que a pregunta del nostre grup el

conseller d’Educació va detallar en comissió, hauria de

treballar precisament en base als criteris que s’estableixen a la

moció; no es demana, així ho he entès, que es llevi aquesta

comissió, sinó que es funcioni en base a aquests criteris. Per a

nosaltres s’hi hauria d’afegir un altre criteri que volem incloure

en aquesta moció a través de la nostra esmena: el

desenvolupament del Pla 0-3 anys que, redactat i aprovat la

passada legislatura, fixava pautes per aconseguir una qualitat

educativa en aquests centres, a la vegada que s’establien

mecanismes per incrementar l’oferta. Creim que tots els grups

d’aquesta cambra estaran d’acord que és necessari augmentar

les places d’aquest cicle educatiu, i açò respon també,

naturalment, a una qüestió assistencial, però no s’ha d’oblidar

de cap de les maneres la vessant educativa, i per açò és del tot

necessari que es fixin aquestes pautes clares i sense dubtes, i

s’han de fixar des de la Conselleria d’Educació, que n’és la

responsable. Com diu la moció, i per açò hi estam d’acord,

l’admissió d’alumnes està regulada amb criteris d’igualtat i

compensació social, les escoletes infantils han de complir uns

mínims quant a espais, titulacions de professorat, ràtios

d’alumnes, i s’ha de mantenir un control des de la inspecció

educativa de la mateixa manera que es fa a la resta de centres,

tant públics com privats.

En definitiva, el Govern de les Illes Balears ha de prendre

mesures per garantir una educació de qualitat també en aquest

àmbit, no pot ser l’únic àmbit que en queda exclòs, amb

l’esperit de fer efectiva l’aspiració d’aconseguir un sistema

educatiu integrador, compensador de desigualtats i arrelat a la

nostra realitat. Són necessàries mesures per garantir que les

escoletes infantils mantenen la seva vocació educativa i no es

converteixen només en assistencials magatzems d’infants. Per

açò no basta, al nostre parer, esperar aquest estudi d’aquesta

comissió interdepartamental. Cal que s’actuï educativament ja,

en exercici de les competències pròpies de la Conselleria

d’Educació.

I vet aquí llavors els dos altres punts que conformen la

nostra esmena d’addició. A més de continuar desenvolupant el

Pla 0-3, la Conselleria d’Educació i Cultura hauria de publicar

el més prest possible l’ordre d’ajudes a les entitats locals per al

manteniment o construcció de noves escoletes infantils. Els

ajuntaments ho esperen, ho esperen i ho necessiten, i el

conseller d’Educació ens va deixar clar en comissió que es

mantindrien aquestes ajudes. Però cal rapidesa i agilitat si

volem de ver incrementar l’oferta per afavorir amb fets i no

només amb paraules la conciliació de la vida familiar i laboral.

Però hi ha una altra vessant exclusivament educativa en la

qual la Conselleria d’Educació pot actuar, millor dit, ha

d’actuar: la coordinació entre els dos cicles d’educació infantil,

o entre educació preescolar i educació infantil, com es diu ara

a la mal anomenada Llei de qualitat, llei, per cert,

discriminadora i injusta que, dit de passada, esper que li quedi

poc temps de vida. Però parlava de coordinació entre cicles.

L’anterior administració organitzà diverses activitats en aquest

sentit perquè els professionals d’un i d’altre cicle establissin

mecanismes de treball conjunt en qüestions organitzatives i

pedagògiques, i açò és un camí que no es pot abandonar si no

es vol fer deixadesa de les responsabilitats.

Per açò, i ja per acabar, volem reafirmar el nostre suport a

aquesta moció i mantenir, i açò volem que quedi molt clar, que

només reforçant la qualitat educativa de les escoletes infantils

podrem també garantir la seva funció assistencial, i açò sempre

davant la prioritat absoluta que ha de ser el benefici dels

infants.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Ara sí té la paraula l’Hble.

Diputada, la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

dues qüestions prèvies al fet de parlar de la moció que ha

presentat el Partit Socialista. En primer lloc crec que seria molt

convenient que hi hagués algun membre del Govern, i

concretament els consellers pertinents, jo crec que és un tema

prou important el tema del Pla autonòmic de guarderies. I en

segon lloc vull dir també que nosaltres ens volem afegir a les

paraules que ha dit el portaveu del Partit Socialista de

Mallorca, del PSM, respecte del fet que ens agradaria que, més

que parlar del Pla autonòmic de guarderies, es parlàs del Pla

autonòmic d’escoletes, que nosaltres entenem que inclou

aquests dos àmbits, que són l’àmbit educatiu i l’àmbit

assistencial.

Bé, vull dir que per part del Grup d’Esquerra Unida i Els

Verds és un suport a la moció presentada pel Partit Socialista

perquè ens sembla, per tots els plantejaments que fa, totalment

necessari dur endavant les actuacions que es plantegen, i a més

entenem que ara és un bon moment, tenint en compte que s’està

elaborant aquest pla autonòmic d’escoletes. 
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En primer lloc jo crec que ja va quedar palesa en el plenari

en el qual es va fer la interpelAlació al Govern la necessitat

inicial d’elaborar un mapa de necessitats socioeducatives per a

l’alumnat de 0 a 3 anys i, evidentment, una vegada disposada

tota la informació suficient respecte a quines són aquestes

necessitats, i coneguts els temes educatius i assistencials de les

famílies i dels infants, en colAlaboració, a més, amb els

ajuntaments, amb associacions educatives i sobretot també amb

professionals per poder disposar d’una clara situació i

necessitat envers aquesta etapa tan important per al

desenvolupament dels nostres nins i nines. La participació

entenem que és bàsica en aquest treball previ de l’elaboració

del mapa de necessitats socioeducatives perquè creim que és

absolutament imprescindible disposar d’un diagnòstic suficient

per després saber quina ha de ser la planificació i l’actuació. 

Per tant creim que és una proposta a la qual nosaltres

donam absolut suport i, per altra banda, també entenem que és

absolutament imprescindible incloure dins aquest pla

d’escoletes la normativa pròpia, i és una oportunitat perquè el

Govern de les Illes Balears precisament faci una normativa

específica pròpia que cobreixi tots els aspectes que s’esmenten

en aquesta moció. Segons el Reial Decret correspon a les

comunitats autònomes l’organització d’aquesta etapa educativa,

regular i normativitzar-la és una responsabilitat del Govern,

nosaltres entenem que ara hi ha l’oportunitat per fer-ho i, per

tant, que és el moment idoni per plantejar-se d’una manera molt

seriosa aquest pla autonòmic d’escoletes, que creim que seria

una passa importantíssima de cara al fet que l’educació dels

infants estigués clarament normativitzada des dels 0 fins,

evidentment, ja l’etapa secundària i l’etapa postsecundària.

Per tant nosaltres encoratjam el Govern perquè dugui

endavant aquesta actuació. Creim que aquesta moció amb el

seu suport, que esperam que hi hagi de tots els grups

parlamentaris, suposa una passa endavant importantíssima per

regular els criteris d’admissió de l’alumnat a l’etapa preescolar

i donar prioritat a l’alumnat en situació de risc social, a més per

determinar les ràtios i els criteris d’agrupament dels infants.

Així com els horaris i la flexibilitat d’aquests horaris, que és un

element fonamental per conciliar la vida familiar amb la vida

laboral. Per altra banda també per normativitzar el procés

d’equiparació dels centres que existeixen i adaptar-los a la

normativa actual. I per altra banda concretar el perfil dels

professionals que han de dur a terme aquesta etapa educativa.

Així com també crear una xarxa d’escoletes amb un objectiu

educatiu més que assistencial, incrementant el nombre de

places amb obertura de noves aules, o construcció de noves

escoletes amb un pla de finançament per dur-ho a terme i que

respongui evidentment a aquestes necessitats inicials que

s’hauran detectat.

Per tant i per acabar, dir que el nostre grup donarà suport a

aquesta moció. Creim que és un moment importantíssim perquè

el Govern de les Illes Balears faci una bona feina o faci una

passa endavant, o continuï alguna feina iniciada, però sobretot

ara és el moment per fer la bona tasca envers aquesta etapa

educativa i precisament fer una normativa allà on sobretot

quedi clar la planificació d’actuacions a curt, mig i llarg

termini. Que s’actualitzi el mapa escolar iniciat. Que a més

s’aclareixin els criteris d’admissió de l’alumnat d’organització,

equiparació dels centres o equipaments. I l’increment de places

amb un pla de finançament per dur a terme una xarxa

d’escoletes amb l’objectiu educatiu enfront dels assistencials.

Nosaltres entenem que aquest model que es planteja és el

model que realment és necessari i per tant, que en aquest sentit

esperam que hi hagi un suport de totes les forces perquè creim

que seria un bon començament i fugir d’aquest model

excessivament assistencial, excessivament en actuacions

disperses i amb manca de planificació. Crec que si realment el

Govern de les Illes Balears vol que l’educació sigui un element

clau en la seva política, és el moment idoni per començar, quan

els infants neixen, a partir dels 0-3 anys fer un bon pla

d’escoletes i que això permeti que l’educació de les Illes

Balears realment sigui allò que ha de ser, una educació per a

tots els infants, respectant els drets dels nins i de les nines i

respectant també el dret de les famílies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens

tornam trobar una altra vegada per parlar del pla autonòmic de

guarderies i segur que ho tornarem fer perquè s’està treballant

molt, però encara no està tancat el decret. Mirin senyores i

senyors diputats, tots els punts de la moció presentada, tan els

dos punts del Grup Parlamentari Socialista que fan referència

a l’elaboració d’un mapa de necessitats socioeducatives per a

l’educació preescolar en termes de la LOCE i a la creació d’una

normativa pròpia dins el pla de guarderies, com els tres punts

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista relatius a

desenvolupar el pla d’ordenació del primer cicle d’educació

infantil i a dur a terme una política de coordinació entre els dos

cicles d’educació infantil, instant el Govern a realitzar una sèrie

d’actuacions, sobretot en l’àmbit de guarderies. 

Des del Grup Parlamentari Popular hem de dir que pensam

que no es pot instar el Govern a dur endavant actuacions que ja

està duent a terme. Per tant, crec que no té cap sentit dur

endavant aquesta moció. El decret s’està fent, encara no està

tancat, estan treballant en tots aquests temes i molts més.

Deixin que acabin el decret i després facin les seves

aportacions, però jo entenc que no podem instar el Govern a fer

cap tipus d’actuació de tot allò que ja està fent i ho explicaré.

Tots els punts fan referència a aspectes del decret que s’està

elaborant des del darrer trimestre del 2003, excepció això sí del

punt quart del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

referit a ajuts i que també encara no (...) perquè està previst

treballar-hi.

I ja ho vaig dir en el debat de la interpelAlació i ho tornaré

a dir ara, en aquests moments en què s’està elaborant aquest

decret per tal de regular l’educació de 0-3 anys, s’ha creat per

tal motiu una comissió, una comissió per fer feina, una

comissió nombrosa per fer feina damunt aquests aspectes i en

la que intervenen mitjançant algunes direccions generals les
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conselleries de Treball i Formació, de Salut i Consum, de

Presidència i Esports, també intervé la Conselleria d’Educació

i Cultura, a més a més també hi forma part (...) inspecció,

l’Ajuntament de Palma i les delegacions territorials d’Educació

i Cultura. Han de presentar ara una moció quan tota aquesta

quantitat de gent professional estan fent feina? Deixem que

facin la feina i després ja veurem com l’han feta, que ens

expliquin com l’han feta.

Dins aquest decret està previst incloure tots els punts que hi

figuren a l’apartat 2 de la moció presentada pel Grup

Parlamentari Socialista. L’únic punt que no regularà el decret

són els criteris d’admissió i que en principi pensam que poden

ser els criteris generals que s’apliquen a tots els centres tenint

en compte que la majoria dels centres són centres privats,

exceptuant els municipals i dels que té la Conselleria de

Presidència i Esports que són subvencionades. A més i una

vegada el decret estigui elaborat també hem de dir que passarà

a consulta del Consell Escolar de les Illes Balears.

Respecte a l’esmena d’addició del PSM-Entesa

Nacionalista, hem de dir que el punt 3 referit al pla d’ordenació

del primer cicle d’educació infantil ja es desenvolupa en el nou

decret i ja es desenvolupa en el nou decret entesa l’ordenació

com la voluntat de fer efectiva la normativa a un context

determinat. Quant al punt 4, ja es preveu mantenir la

convocatòria d’ajuts a entitats locals. Quant al punt 5 el nou

decret també preveu la coordinació entre l’educació preescolar

i l’educació infantil, com no podia ser d’altra manera. Encara

que tot està previst hem de ser conscients de què realment és un

tema complex i hem de ser conscients de la seva dificultat.

És per tot això que nosaltres consideram que realment no té

cap sentit aquesta moció. Aquest nou decret d’educació

preescolar té una sèrie d’aspectes innovadors que pens que tal

vegada seria important remarcar. Es vol afavorir la creació de

centres d’educació preescolar en els llocs de treball, d’una

forma ben clara, als llocs de treball i això també ja en vàrem

parlar durant el debat de la interpelAlació. Es volen unificar els

criteris sobre les condicions higièniques i sanitàries dels

centres. Es valora la necessitat de desenvolupar, per primera

vegada, un decret que iniciï la creació d’una regulació

específica per a l’educació preescolar. També és important

conèixer la normativa sobre els requisits mínims dels centres

que imparteixen educació preescolar, tenguda en compte a

l’hora d’elaborar aquest nou decret i que encara no està acabat.

El Reial Decret 1004/1991 de juny va establir els requisits

mínims necessaris per impartir ensenyaments de règim general

fixats en la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre d’Ordenació

General del Sistema Educatiu. La promulgació de la Llei

Orgànica 10/2002 de 23 de desembre de Qualitat de l’Educació

i particularment, els principis de qualitat del sistema educatiu

que s’hi recullen, feien necessari una revisió dels requisits

establerts en el reial decret esmentat i l’educació a les

modificacions introduïdes en la nova ordenació del sistema

educatiu. En aquest sentit es va aprovar el Reial Decret

828/2003 de 26 de juny, pel qual s’estableixen els aspectes

educatius bàsics en l’educació preescolar. Així mateix, el 5 de

desembre del 2003 el Consell de Ministres va aprovar el reial

decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres

que imparteixen ensenyament escolar de règim general, en el

qual no es fixen els requisits mínims dels centres que

imparteixen l’educació preescolar.

Per altra banda, l’article 10 de la Llei Orgànica 10/2002 de

23 de desembre de Qualitat de l’Educació disposa que

correspon a les comunitats autònomes, d’acord en la normativa

bàsica que sobre aspectes educatius d’aquesta etapa estableix

el Govern, l’organització de l’atenció dirigida als infants

d’aquesta etapa educativa, l’establiment de les condicions que

hauran de reunir els centres i institucions en què s’imparteixi.

Per tal d’evitar un buit mentre el decret està en fase

d’elaboració i tramitació pel qual es regularan els aspectes

educatius en aquesta etapa preescolar i les condicions que han

de reunir els centres i les institucions allà on s’imparteixi aquest

ensenyament és del tot necessari encara que sigui de forma

provisional fixar quines seran les condicions que han de reunir

els esmentats centres a fi de poder tramitar i resoldre els

expedients d’autorització que s’inicien mentre s’elabora,

mentre es tramita i s’aprova el decret que regularà de forma

definitiva en aquestes condicions.

És per tot això que ja es va dictar l’ordre de dia 7 de gener

del 2004 per la qual s’estableixen els requisits mínims dels

centres que imparteixen l’educació preescolar i que ordena que

els centres i institucions que imparteixen educació preescolar

entre la normativa que no reguli l’organització de l’atenció

educativa i assistencial dirigida als infants d’aquesta etapa

educativa, així com també l’establiment de les condicions que

han de reunir aquests centres i institucions i que es regiran pel

Reial Decret 1004/1991 del 14 del juny per als centres

d’educació infantil de primer cicle, sempre que no s’oposi a la

normativa vigent aplicable.

És per tot això, torn a insistir, que crec que ha quedat ben

clar amb les meves explicacions que no és el Govern tot sol

sinó que és el Govern amb molts més professionals implicats,

tenint en compte unes normatives molt clares que estan

treballant entorn a aquest decret. Per tant, jo demanaria al Partit

Socialista que retirés aquesta moció a l’espera de què

definitivament el Govern tregui aquest decret, perquè pensam

que hi ha molts de punts, com ja he deixat ben clar, que estan

ja inclosos dins aquesta moció i trobam que no és el més

adequat tal vegada quant al temps presentar aquesta moció. El

nostre vot, si no la retiren, serà en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Calvo.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc vull agrair als grups que han manifestat el seu

suport i especialment vull dirigir-me al Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista per anunciar que des del Grup

Parlamentari Socialista acceptam en la seva totalitat l’esmena

d’addició perquè efectivament entenem que completa la moció

i que efectivament fa referència a una sèrie d’aspectes que

ajuden encara a posar més seny, si volem dir-ho així, a la nostra

moció, o al contingut sobretot allà on s’instava el Govern de les
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Illes Balears a presentar aquesta normativa aprofitant

l’elaboració del pla de guarderies.

Respecte el Grup Parlamentari Popular vull clarificar una

sèrie d’aspectes perquè crec, li ho dic amb tots els meus

respectes, que m’he quedat una mica estorada i explicaré per

què. Quan nosaltres plantejàvem la interpelAlació o quan un

planteja una interpelAlació i si no em corregeixi si aquest no és

el context o aquest no és el fi del debat parlamentari, ho fèiem

perquè teníem davant de nosaltres una conselleria, la

Conselleria de Presidència que havia llançat la posada en

funcionament d’un pla de guarderies, del qual nosaltres no en

teníem cap tipus de coneixement i que havíem fet una seguit de

preguntes i se’ns havia contestat efectivament que s’estava

treballant des d’una comissió interdepartamental. Record que

a més a més en aquesta comissió interdepartamental no

s’incloïen les respostes, treta la inclusió de la Conselleria de

Treball, cosa que va aixecar la nostra preocupació.

Dit això i la resta, crec, de grups de l’oposició des de la

funció de control que se’ns atribueix en aquesta cambra, el que

feim és plantejar-nos una pregunta llarga amb la idea

d’interpelAlar el Govern per saber què està passant, què s’està

fent i a més ho feim felicitant el Govern i torn repetir-ho, amb

la satisfacció que s’hagi pres la iniciativa en aquesta línia. Allò

que nosaltres no tenim és la culpa de com funciona el tempo

parlamentari. És a dir, des de què nosaltres registram, això

passa a debatre-se en aquesta cambra i ens trobam ara a dia

d’avui amb aquesta moció. Però hi ha una cosa que sobrepassa

el tempo parlamentari i d’aquí la meva sorpresa i és la

informació que rebem, és a dir, en cap moment nosaltres fins el

dia del debat en aquesta cambra de la interpelAlació, en cap

moment sabem de l’elaboració d’una normativa específica

referent al pla de guarderies i d’aquest sí tenim coneixement,

tenim coneixement d’allò que s’està duent a terme mitjançant

una sèrie d’actuacions que en el nostre parer podrien ser molt

més aprofitades si formessin part d’un pla integral que a més a

més inclogués una normativa al respecte. 

Teníem el marc normatiu i per suposat que no dubtam que

la Conselleria d’Educació i Cultura atendrà els deures que li

estableix el marc normatiu vigent. Però també crec que és

comprensible que des del control parlamentari que exigeix

l’oposició qüestionem això i instem el Govern a fer allò que

nosaltres creim, no tant com a contingut sinó com a degut

compliment de la normativa que cal fer ara. Així ho manifesta

també el conseller d’Educació i Cultura l’altra dia en comissió

quan compareix i efectivament, reconeix el buit normatiu i en

aquell moment sí, la setmana passa no l’anterior, afirma que

s’està treballant en aquesta línia. Primera notícia que tenim des

de l’oposició. Per això plantejam, no obstant això i d’una

manera crec que assenyada, prudent i sobretot constructiva,

plantejam una moció que insta en un sentit molt genèric que es

toquin diferents aspectes importantíssims per omplir aquest

marc normatiu que afecten la regulació de l’educació

preescolar. Aquest és el nostre interès, és a dir, fer des de

l’oposició una aportació constructiva per a la millora de

l’atenció al servei de les famílies. 

Per tant, jo entenc que des de la funció de control

parlamentari que tenim atribuït no dóna a lloc la proposta del

Grup Parlamentari Popular de retirar la moció. Girem

l’argumentació, girem-la, per què no el Grup Parlamentari

Popular pot votar a favor d’una moció en la qual està

pràcticament d’acord en tots els plantejaments i acabam tots

aquesta sessió, o quasi acabam perquè encara queda una

discussió, des d’allò que ha estat reivindicat pocs minuts abans,

seny, consens, diàleg i contribució per a la millora de la vida de

la ciutadania en aquesta comunitat autònoma.

Per tant, nosaltres no retirarem la moció. Vull llançar

aquesta altra convidada i és que el Partit Popular voti a favor de

tots aquests punts en el qual han manifestat el seu acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Calvo. Sí?

EL SR. NADAL I BUADES:

Per demanar si es podria fer votació separada dels punts

d’aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Jo deman a la proposant d’aquesta moció si li sembla

correcte?

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Sí, per a nosaltres no hi ha cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Li sembla correcte? Idò si la proposant ho accepta farem

votació separada. Ho farem punt per punt més l’esmena

d’addició. Digui?

EL SR. NADAL I BUADES:

Per a nosaltres de la moció serien per separat el punt primer

i el punt segon i els tres punts de l’esmena els podríem votar

conjuntament.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Bé així senyores i senyors diputats votam el primer punt...

Sí Sra. Feliu?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Només és per demanar si podem

tenir 2 minuts d’aturada per saber les nostres votacions. 

EL SR. PRESIDENT:

2 minuts de recés.

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Sr. President, de la intervenció que ha fet la nostra portaveu

està clar que dins el punt segon, després hi ha una sèrie de

subapartats en els quals ha manifestat el nostre acord en aquests

subapartats, però seguint una pràctica parlamentària i per no

posar una mala costum el màxim que feim és votar punt per

separat, no punts i subapartats i dins els subapartats un altre

subapartat perquè açò no seria una bona pràctica parlamentària.

En qualsevol cas reafirmar, una vegada més, a la portaveu

del Grup Parlamentari Socialista que en certs subapartats

d’aquest punt 2 el Grup Parlamentari Popular hi està d’acord,

malgrat la votació sigui negativa en el seu conjunt perquè no

podem fer una triple divisió dins un apartat que ja ha estat

dividit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Si no hi ha més intervencions i perquè quedi clar

ara votarem el primer punt de la moció que ha presentat el

Grup Parlamentari Socialista.

Votam.

26 vots a favor, 27 en contra. Per tant, queda rebutjat el

punt número 1.

Ara votarem el segon punt de la moció... un momentet.

Votam.

S’ha desbaratat, un momentet. 

(Remor de veus)

President, està centrat.

Un momentet que va desbaratat, disculpin ho aturarem tot.

Un momentet, hem aturat l’aparell i ara hem d’esperar.

Sí?

Bé idò passam a la votació del segon punt i ho farem com

ho fèiem abans, ens aixecarem drets.

Vots a favor del segon punt?

Vots en contra?

Abstencions?

(Algunes rialles)

Per tant, el punt número 2 queda rebutjat, 28 vots en contra,

25 a favor i una abstenció.

Ara votarem d’una forma conjunta les esmenes que ha

presentat el Grup PSM-Entesa Nacionalista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

25 vots a favor, 29 en contra. Per tant, queda rebutjada

aquesta esmena d’addició.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 4449/03, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcs naturals.

Tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia que

correspon al debat i votació de la proposició no de llei RGE

núm. 4449/03 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcs

naturals. Per defensar la proposició no de llei té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Joana Maria Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dels

quatre punts en què s’insta el Govern en aquesta proposició no

de llei, m’agradaria puntualitzar que el quart diu textualment:

“el manteniment de l’extensió actual dels parcs naturals de

Llevant i Cala d’Hort”. S’entén per extensió actual el moment

de presentar la proposició, a data 4 de desembre, ja que a partir

de l’1 de gener aquesta extensió ha estat dràsticament reduïda.

Els arguments fonamentals a favor d’aquesta proposició no

de llei no sonaran a nou a aquesta cambra ja que han estat

explicats, expressats, detallats i argumentats en reiterades

ocasions i aquesta n’és una més, aquesta vegada en forma de

proposició no de llei. Els arguments emperò seran igual de

contundents i en el parer del Grup Parlamentari Socialista,

arguments plens de raó. La pròpia exposició de motius de la

proposició no de llei ens serveix per iniciar-la. El conseller de

Medi Ambient del Govern de les Illes Balears anuncià en la

seva primera compareixença pública, el mes de setembre en

comissió, la que seria la política de la seva conselleria en

relació als parcs naturals, amb l’argument únic, simple i pla del

compliment del programa electoral del seu partit. En reiterades

intervencions en els mitjans de comunicació ha expressat la

voluntat de reduir l’extensió dels dos parcs naturals, creats la

legislatura passada a les finques públiques i la llei

d’acompanyament dels pressuposts per al 2004 assenyala

explícitament com els parcs naturals de Llevant i Cala d’Hort

han quedat limitats a l’extensió de les finques públiques.

Anomenar parc natural a l’actual extensió protegida en aquestes

dues zones és simplement un eufemisme. 

L’impuls a la política d’espais naturals fou una de les

tasques importants que es dugué a terme la passada legislatura,

per pròpia convicció i perquè Europa així ho demanava. A

criteri del Grup Parlamentari Socialista la concepció política

derivada d’eliminar una gran part de la superfície dels anteriors

parcs reflecteix una manca de respecte per la protecció

mediambiental i una manca de sensibilitat enfront els recursos

naturals existents a la nostra comunitat per definició escassos.

Constitueix una proposta que sols obeeix al compliment de

compromisos adquirits a un programa electoral, sense tenir en

compte les conseqüències esbiaixades que aquests produeixen

sobre el territori. El parc natural és una figura de protecció de

la biodiversitat i d’aprofitament dels recursos naturals

sostenible i que permetrà lliurar a les generacions futures un

país més ric i equilibrat i no només en patrimoni natural i

cultural, ja que les conseqüències de la conservació s’estenen
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a altres àmbits de l’esfera econòmica de la nostra comunitat,

entre altres la venda del nostre producte turístic. La creació de

nous parcs naturals la passada legislatura va tenir entre altres

finalitats la de minvar els efectes de la metropolització en el

conjunt del territori, així com en fou una aposta clara de

revalorització de l’arxipèlag com a destinació turística, ja que

el turisme descansa fonamentalment en el gaudi dels recursos

naturals que a les Illes es troben caracteritzats per la seva

limitada superfície i per la seva fragilitat. La protecció dels

espais naturals constitueix idò una tasca imprescindible per a la

salvaguarda de l’equilibri territorial i la salut ecològica insular.

És una mesura de present, però una inversió de futur per als

habitants d’aquesta comunitat. 

Dintre del marc compartiu d’anàlisi m’agradaria assenyalar,

baldament sigui de passada, quines són les fites mediambientals

internacionals i nacionals de protecció, plasmades en

declaracions, cartes mundials i lleis. Es poden citar entre

d’altres la Declaració d’Estocolm del 72, la Carta Mundial de

la Naturalesa del 82, la Declaració de Río, l’Agenda 21, la

Declaració de Malmö (Suècia) del maig del 2000, etcètera. A

la Unió Europea el desenvolupament de la xarxa Natura 2000,

resultat de l’aplicació de les directives europees 79/409,

directiva d’aus i 92/43, directiva d’hàbitats naturals i de la

fauna i flora silvestres, constitueix la iniciativa més important

per a la conservació de la naturalesa a escala europea. La llista

nacional de Llocs d’Importància Comunitària LIC inclou 1.200

llocs a Espanya que ocupen quasi el 22% de la superfície

terrestre de l’Estat. A les Balears tenim un 18,5% de la

superfície declarada com a Lloc d’Importància Comunitària

allà on la regió biogeogràfica a la que pertany contribueixi de

forma apreciable a mantenir o restablir un tipus d’hàbitat

natural o una espècia en un estat de conservació favorable i que

pugui contribuir a la coherència de la xarxa Natura 2000. Les

zones declarades LIC, el 18% del nostre territori, són les que

es troben amenaçades de desaparició en la seva àrea de

distribució natural o aquesta és reduïda per la seva regressió, o

és una àrea restringida o són exemples de característiques

típiques d’una o vàries de les regions biogeogràfiques com la

Mediterrània, entre d’altres i així ho indica aquesta legislació

a l’ús. 

Precisament un dels objectius dels parcs de Llevant i de

Cala d’Hort estava en complir les directives europees d’aus i

d’hàbitats pel que fa a la protecció i ordenació de les zones que

aquestes directives afecten i que s’inclouen dins l’àmbit del pla.

També es pretenia facilitar la inclusió dels parcs en la xarxa

Natura 2000 de la Unió Europea i la integració en els

programes i xarxes de gestió sostenible adreçades a fer viable

el tractat sobre la biodiversitat de Río. Amb la desaparició

d’aquests parcs es contravé la normativa europea d’hàbitats, la

qual té per objecte contribuir a garantir la biodiversitat a través

de la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora

silvestres europees. A l’Estat espanyol el text constitucional en

varis articles, el 45, el 46 i el 130 també es parla de protegir,

millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi

ambient amb el suport de la indispensable solidaritat colAlectiva

i es parla explícitament del tractament especial que s’ha de

donar a les zones de muntanya. Davallant a un nivell inferior la

Llei 4/89 del 27 de març, la voluntat d’aquesta llei no només la

de conservació i restauració, sinó també i molt important la de

prevenció dels espais naturals que contempla un règim de

protecció preventiva aplicable a zones ben conservades

actualment, però amenaçades d’un potencial factor futur de

pertorbació. 

A Espanya, a l’Estat hi ha més de 4 milions de persones que

viuen a localitats i municipis en els quals els termes municipals

en alguna mesura estan inclosos en territoris de parcs naturals.

Més d’un 10% de la població idò es troba afectada pel que es

faci i pel que es planifiqui dins d’aquests espais naturals. Es pot

dir, segons un treball recent de recerca, que aquests són un gran

escenari social i possiblement el lloc estratègic de major

rellevància per conformar una gestió orientada cap al

desenvolupament i cap a la sostenibilitat. A partir d’aquesta

legislació estatal, a partir de les recomanacions d’Europa i de

tots els criteris i fonaments exposats es creen a la passada

legislatura el dos parcs naturals, ara desprotegits, i es

protegeixen altres espais naturals com les Fonts Ufanes i

l’Albufereta. Emperò estàvem i encara estam lluny de l’objectiu

de l’Informe Brundland que estableix en un 12% l’òptim del

territori per assegurar la protecció de la biodiversitat, de les

activitats tradicionals i la cultura. A les Balears no arribàvem

al 2% de la superfície protegida a l’any 2000, arribàrem a quasi

un 6% i ara tornam quedar en nivells molt inferiors, no arribam

tampoc en aquest 2%. 

La nostra comunitat idò amb només un 1,95% del territori

ocupat per espais naturals protegits és la penúltima de l’Estat

i la darrera en territori protegit per habitant. Si ho comparam

amb la província de Barcelona, amb quasi 800.000 hectàrees,

la seva xarxa de parcs naturals de què disposa afecta a quasi un

12% de l’extensió superficial total de la província i quasi un

23% de l’extensió total de la regió metropolitana, allà on hi viu

el 70% de la seva població. Emperò la creació de parcs la

passada legislatura no només significà un increment quantitatiu

sinó qualitatiu d’espais protegits, una nova concepció que

ultrapassava la simple protecció de valors naturals per parlar de

la integració harmònica de la conservació del paisatge, flora i

fauna dins del context de l’activitat humana. El criteri de què

els recursos naturals ambientals i paisatgístics materialitzats en

parcs sols s’han de mantenir a les finques públiques no obeeix

a cap de les raons de perquè varen ser creats aquests dos parcs

desprotegits. Ni raons de conservació, ni físics, ni

biogeogràfics, ni de recursos, sinó que responen a un criteri

electoral i que en el parer del Grup Parlamentari Socialista

condueix a la insolidaritat colAlectiva, tal i com assenyala

l’article 45 del text constitucional. 

Un dels fonaments per a la desprotecció de les finques

privades reposa en l’eliminació de la clàusula de tempteig i

retracte de les administracions públiques de la Llei estatal 4/89,

que per altra banda obliga a la transparència de la transacció

quan és l’administració la que paga i aquesta sempre té prioritat

enfront un altre comprador és desitjable que mitjançant

convenis es renunciï a aquest dret i que paradoxalment aquest

dret s’executa a Raixa, parc que va adquirir el Ministeri de

Medi Ambient i el Consell de Mallorca. La desprotecció s’ha

fet sense tenir un model alternatiu substitutiu de la protecció

actual, en no estar elaborada la nova llei que se’ns ha anunciat

que s’elaborarà. Desprotecció via llei d’acompanyament, un

zero i perdonau-me la llicència didàctica, sense cap estudi

tècnic que la justifiqui com en fou l’estudi que va originar la

seva creació. Desprotecció sense debat, en aquest cas desitjable
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en el Parlament ja que per contra la creació del parc va anar

acompanyada d’un procés participatiu i informatiu de molts

d’agents socials i d’una exposició pública per millorar el pla

d’ordenació d’usos. Res a veure a com s’ha emprés la

desprotecció. Desprotecció que com ja hem assenyalat posa en

entredit els convenis d’Espanya en el marc de la Unió Europea

respecte les Zones d’Especial Protecció per a Aus i Llocs

d’Interès Comunitari...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Sí, ara vaig acabant Sr. President. Aquesta iniciativa de

desprotecció sense precedents pot afavorir l’especulació i la

pressió urbanística en espais naturals i que a més es contradiu

en la política existent fins ara a nivell nacional que era en

passat ja del seu mateix color polític, Doñana parc nacional

s’ha ampliat en 3.400 hectàrees recentment, en participació del

Ministeri de Medi Ambient i la Junta d’Andalusia. Curiosament

el Sr. Matas quan era ministre de Medi Ambient posa en marxa

el Parc nacional de la Sierra de Guadarrama, 109.000 hectàrees

de finques públiques i privades a instàncies del Govern de

Madrid i Castella-Lleó. La retallada d’aquestes àrees protegides

també provoca diferències de desigualtats substancials entre els

propietaris, per tant, l’administració que no pot ser arbitrària,

hauria d’utilitzar mesures al respecte.

Els propietaris són i han de ser un dels protagonistes

fonamentals de la política de protecció d’espais naturals. Els

propietaris de les finques situades als parcs argumentaven que

els seus terrenys perdien valor en ser inclosos dins parcs

naturals. Això vol dir que serà difícil frenar l’especulació a les

finques rústiques i que en el futur continuarà la pressió

constructora de forma irrefrenable. S’aprova el Parc de Llevant

per salvar una de les zones menys castigades pel formigó i ara

entram dins la dinàmica de la paradoxa incomprensible. La

desprotecció de Cala d’Hort obrirà igualment les portes a

l’especulació urbanística i a un possible camp de golf a la zona.

Fins que no es demostrin les bondats d’un text alternatiu a la

legislació actual continuarem pensant que la llei actual, que

crea les figures de protecció, la 4/89 és bona, és suficientment

ampla com per adaptar-se a les diferències territorials existents

i sobretot, en reafirmar la idea de què no havia de desprotegir-

se res sense abans tenir un text alternatiu.

Per totes aquestes raons el Grup Parlamentari Socialista

presenta en el Parlament la proposició no de llei en els següents

termes: el manteniment de la normativa estatal en matèria de

parcs, concretada en l’aplicació de la Llei 4/89. La priorització

dels criteris de biodiversitat i patrimoni natural enlloc de

propietat en la delimitació dels espais naturals. L’aplicació dels

criteris esmentades de forma extensiva a tots els parcs naturals

de les Illes Balears i el manteniment de l’extensió dels parcs

naturals de Llevant i Cala d’Hort, tal i com apareixen en el

decret respectius de constitució, 127/2001 de 9 de novembre i

24/2002 del 15 de febrer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per part

del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds donarem suport a la

proposició no de llei que ha presentat el Partit Socialista i tal

com ha dit la seva portaveu, s’ha parlat sobre aquest tema en

distintes ocasions, en reiterades ocasions, de fet hi va haver una

interpelAlació no fa molt en aquesta cambra. I és un tema

recurrent allà on ja s’han dit molts dels arguments, s’han repetit

una vegada rera l’altra, però també s’ha de dir que és

absolutament necessari fer-ne reiteració ja que la situació

envers aquesta tema és una situació, en el nostre entendre, molt

greu i insòlita.

Hem dit en altres ocasions que una passa endarrera envers

la protecció del patrimoni natural s’ha donat en aquesta

comunitat autònoma, a més s’ha donat amb moltes ganes de fer-

ho, la política de desprotecció ha estat la primera cosa que ha

aplicat el President Sr. Matas i evidentment també tot el

Govern de les Illes Balears i ens ha situat, com hem dit també

en altres ocasions, a una situació insòlita i mai vista a nivell de

l’Estat espanyol, a Europa, o a nivell mundial. S’ha fet una

retallada, així ràpida i a corre cuita de 22.960 hectàrees

protegides, l’única comunitat autònoma capaç de retallar dues

terceres parts del territori protegit. Però el més greu és la manca

de criteris de protecció pel qual s’ha duit a terme, no hi ha

criteris, no s’ha dit el per què una zona protegida s’ha de

desprotegir, no hi ha estudis tècnics. A més ho avala, no només

les paraules del propi conseller i el propi President, sinó que en

resposta a una pregunta parlamentària feta per aquest Grup

d’Esquerra Unida- Els Verds allà on es demanaven per escrit

els informes tècnics de desprotecció del parc de Llevant i Cala

d’Hort la resposta va ser molt clara, “responen a la voluntat

política d’aquest Govern per tal de donar compliment al seu

programa electoral, es tracta d’una mesura de rang legal que no

està subjecte a l’emissió de cap informe tècnic previ, encara

que si hi ha una breu memòria jurídica i econòmica dins el

projecte de llei, llei d’acompanyament aprovat en el

Parlament”. Els valors ambientals dels ecosistemes de fauna, de

flora són els mateixos, senzillament varen dir ara desprotegim

perquè teòricament aquesta valors ja no són els que hi havia

abans.

El Govern de les Illes Balears ha entès a l’inrevés la

normativa actual de protecció de fauna i flora i la Llei de

conservació de fauna i flora, Llei 4/89. Primer desprotegim, per

si de cas i després ja pensarem com protegir, o dir que protegim

a la nostra manera, però el primer de tot que hem de fer és

desprotegir, a l’inrevés de com funcionen les coses a nivell

europeu, allà on el principi de prevenció és allò que

precisament s’aplica. Però aquí tot el contrari, primer

desprotecció i després ja veurem quina figura ens inventam a la

nostra manera de fer les coses per protegir. Però jo li vull dir

molt clarament al Govern, ja ho he dit en altres ocasions, que

no es compleix la normativa vigent. Aquesta resposta donada

pel conseller de Medi Ambient no és la resposta que es pot

donar a una pregunta com la que vàrem fer. Per tant, jo crec

que haurien de revisar el seu programa electoral perquè si no es
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vulnera la llei i jo esper que el Partit Popular no vulgui vulnerar

la llei. 

I per què es vulnera la llei? En primer lloc es vulnera la

normativa existent en aquest moment que és la Llei de

conservació de flora i fauna, la Llei 4/89, la qual defineix

clarament tot el procediment a seguir per a la declaració de

parc o altres figures de protecció. Primer informació i consulta

pública de la proposta, fer un estudi ambiental pertinent i

justificar la necessitat de la desprotecció, ja que en aquesta llei

no figura la desprotecció perquè evidentment és un fet insòlit.

Per tant, s’hauria de plantejar que si s’ha de desprotegir s’ha de

fer el mateix que per protegir-lo. Senzillament aquesta qüestió

no entra dins la manera de fer del Govern de les Illes Balears.

Per altra banda es vulnera la Constitució, ja s’ha dit.

L’article 45 recull els drets genèrics dels ciutadans a gaudir del

medi ambient i el deure de l’administració pública de

conservar-lo. L’administració té el deure, hi ha el deure dels

poders públics, de vigilar, defensar i restaurar el medi ambient.

Però és que a més incompleix, ja s’ha dit, la directiva 92/43

CEE del Consejo de 21 de maig de 1992, relativa a la

conservació de los hábitats naturales de la fauna y flora

silvestre. Per tant, hi ha una vulneració constant de qualsevol

llei existent en aquest moment, de rang estatal o europeu. Per

tant, nosaltres creim que en aquest sentit no s’ha respectat la

normativa estatal vigent i nosaltres entenem que no només s’ha

d’actuar mitjançant aquesta normativa, sinó que s’ha d’utilitzar

el principi de prevenció.

Però a més i com diu talment la proposició no de llei

presentada pel Grup Socialista, els criteris de biodiversitat i

patrimoni natural res té a veure amb el criteri de propietat. Jo

crec que haurien de llegir els llibres de quasi primer d’EGB, o

segon d’EGB per entendre què és un ecosistema, què és la

biodiversitat, què és la fauna i què és la flora, perquè si no

tendim a fer de la ignorància una qüestió allà on es manté

precisament en un fòrum com aquest i que entenem que tothom

entén i sap d’allò que parla quan fa una actuació parlamentària.

Dir que queda molt clar a la Llei 4/89 i a l’article 2.3 que no té

res a veure el tema de la titularitat o règim jurídic amb la

protecció d’un espai natural. Ho puc llegir diu: “las

administraciones públicas en el ámbito de sus competencias

velarán por el mantenimiento y conservación de los recursos

naturales existentes en todo el territorio nacional, con

independencia de su titularidad o régimen jurídico”.

Per altra banda la directiva d’hàbitats deixa també molt clar

que precisament i si ho hem de llegir ho llegirem. L’article

primer diu: “a efectos de la presente directiva se entenderá por

conservació: un conjunt de mesures necessàries per mantenir o

restablir els hàbitats naturals i les poblacions d’espècie de fauna

i flora silvestres en un estat favorable en allò que disposen les

lletres (...). Hàbitat natural: zones terrestres o aquàtiques

diferenciades per les seves característiques geogràfiques,

abiòtiques, ibiòtiques, tan si són naturals com seminaturals. C)

Tipus d’hàbitat natural d’interès comunitari, en el territori s’hi

refereix l’article 2. Per tant, res té a veure els criteris de

biodiversitat i de protecció de fauna i flora en allò que són els

criteris de propietat. Entenem per tant, que aquesta qüestió ens

agradaria que quedés molt clara perquè si no hi ha una confusió

molt important, nosaltres creim que més que una confusió,

suposam nosaltres que no és una ignorància perquè si no

realment s’està, com dic, vulnerant tots els convenis

internacionals i tots els acords que hi ha respecte a allò que

significa la biodiversitat.

Per altra banda dir també que evidentment estam d’acord en

el tercer punt de la proposició no de llei del Partit Socialista i

és que els criteris s’haurien de fer extensius a tots els parcs

naturals i no entenem com només es fa, o s’utilitzen segons

quins criteris a uns parcs i a uns altres se n’utilitzen uns altres.

Això té un nom molt clar i és que és injust, són mesures injustes

i són mesures que no s’entenen. Per tant, creim que el Govern

ha de tenir una mateixa política per a allò que és la

configuració de parcs i a l’hora també de protegir-los.

Dir també i entrant ja una mica en allò que potser hi hagi

confusió, nosaltres creim que allò que hi ha és una gran

confusió per part del Govern del Partit Popular. Jo crec que no

saben què és un parc natural, jo crec que tal vegada valdria la

pena que fessin una lectura de la Llei 4/89 per una banda i de

la directiva d’hàbitats perquè precisament especifica que és un

parc natural i que res té a veure per exemple en parcs, parcs

públics com per exemple algun parc que s’ha fet en aquest cas

el parc mediambiental de Sa Pobla que són espais lliures

públics en zones de jardins, zones d’esbarjo i descans per als

veïnats i tal vegada entenguin que això és un parc

mediambiental. Això no és un parc, això és un espai lliure, un

espai públic que res té a veure amb un parc natural que és la

conservació d’un espai que té una biodiversitat, una fauna, una

flora i uns valors de paisatge a protegir. Creim per tant, hi va

haver una confusió i en aquest sentit creim que ens hauríem de

centrar en allò que parlam aquí i que és la protecció de la

biodiversitat i una de les figures de protecció és el parc natural,

així com d’altres, tal i com diu la Llei 4/89. 

Dir també que és evident que és absolutament necessari que

hi hagi un aclariment d’allò que s’entén per figura de protecció

perquè la riquesa de la biodiversitat a les nostres Illes és molt

elevada. A les Illes Balears s’ha pogut conservar fins ara una

riquesa biològica extraordinària, amb un nombre important

d’espècies que no es poden trobar enlloc del món, com són les

espècies endèmiques. Aportam a la biodiversitat mundial un

mínim de 161 espècies i subespècies vegetals endèmiques. Un

total de 272 espècies i subespècies animals invertebrats

endèmics. I 86 espècies i subespècies d’animals vertebrats

endèmics. Bona part d’aquest patrimoni viu està en espais

naturals no protegits i amenaçats. Aquestes espècies viuen en

un hàbitat, un ecosistema, un lloc determinat que precisament

a través de la xarxa Natura 2000 allò que es pretén és conservar

aquest hàbitat. Així es va fer en el Parc de Llevant i de Cala

d’Hort, en els quals hi ha incloses zones, com s’ha dit, que

tenen aquesta riquesa i que precisament a través de zones LIC

o zones ZEPA se’ls donava la protecció necessària.

Dir que la riquesa de la biodiversitat dels ecosistemes de la

fauna, de la flora, del paisatge de les Illes Balears és un valor

bàsic i fonamental. És el reclam emprat per tots els polítics del

color que sigui per a reclam turístic i per poder vendre a

l’exterior. Qualsevol polític que hi ha hagut en aquestes Illes

que ha anat a les fires de Frankfurt, Munich, de Portugal, d’allà

on sigui, se n’ha duit fotografies dels llocs més emblemàtics,

dels millors paisatges i d’espais naturals que en alguns casos
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eren protegits i en altres no. Això ha estat aquest reclam i no ho

ha estat només per mostrar la foto, sinó que entenem que

precisament la preservació d’aquests espais naturals, d’aquesta

bellesa i d’aquest patrimoni natural significa el futur d’aquestes

Illes, significa el futur del turisme sostenible, que tant en parlen

ara determinats polítics. Significa també el futur econòmic de

la gent que pot viure prop d’aquests espais naturals protegits i

significa que som capaços de mantenir aquestes zones

protegides i ben gestionades perquè tenguem un futur no només

ambiental sinó sobretot econòmic a les Illes Balears, ara que el

temps i els coloms volen baixos...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí. Per tant, entenem que la responsabilitat de la

desprotecció no l’entenem. Sí que volem que s’apliqui la

normativa existent i actual, tan a nivell estatal com a nivell

europeu i sobretot allò que volem ja per acabar, donam total

suport als 4 punts que s’esmenten a la moció, creim que s’han

de retornar el Parc de Llevant i el Parc de Cala d’Hort com

estaven fa uns mesos i sobretot allò que tenim molt clar és que

res té a veure la imatge, la informació que s’ha donat sobre allò

que era un parc natural amb allò que realment significa un parc

natural i que no és més que la conservació, com dic, s’una zona

que té valors importants i que precisament permeten que hi hagi

activitat cultural i econòmica.

Si em permeten només llegiré una cosa que és la directiva

d’hàbitat del 92. “Considerando que dado que su objectivo

principal es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad, al

tiempo que se tienen en cuenta las exigencias económicas,

sociales, culturales y regionales. La presente directiva

contribuirá a alcanzar el objetivo general de un desarrollo

duradero”. Per tant, no entenem la política del Govern de les

Illes Balears en aquest sentit i esperam que rectifiqui i torni a

l’estat inicial de fa un parell de mesos que era una bona base

per realment protegir el nostre patrimoni, que encara és molt ric

i molt sucós.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja no hi

som a temps, el Govern ja ha complit el seu propòsit de reduir

els parcs naturals de Llevant i Cala d’Hort a simples taquetes

verdes, sobretot a Eivissa per vergonya d’aquesta comunitat.

Aquestes taques verdes aïllades i inconnexes, per molt que

n’haguem parlat, per molt que aquí s’hagi debatut aquest tema

no crec que haguem de defugir del debat per la gravetat dels

fets.

A la llei d’acompanyament dels pressuposts del 2004 varen

introduir una mesura de desprotecció, segurament la més greu

que s’ha fet en aquestes Illes en tota la seva història i s’ha fet

amb una disposició addicional, ni tan sols se li ha donat la

categoria d’ article i que implica la pràctica derogació dels

parcs i la seva superfície ha quedat reduïda a només un 9,65%

de la superfície actualment protegida. La disposició addicional

que retalla el parc no compta amb cap tipus d’argumentació

que la justifiqui, els parcs naturals es defineixen

geogràficament en virtut de les conclusions d’un estudi

ambiental, el PORN, que identifica les àrees que mereixen ser

protegides i es declaren mitjançant decrets o lleis, les quals a

l’exposició de motius justifiquen el per què de la necessitat de

protecció. El retall proposat a la llei d’acompanyament no està

justificat de cap manera, no existeix cap estudi tècnic que

justifiqui el retall de la superfície protegida. Per tant, vulnera la

tramitació establerta per la Llei de la conservació de la

naturalesa. 

La Llei 4/89, en el seu article 2.3 diu: “les administracions

públiques han de vetllar per al manteniment i la conservació

dels recursos naturals existents a tot el territori nacional, amb

independència de la seva titularitat o règim jurídic, atenent el

seu ordenat aprofitament i la restauració dels seus recursos

renovables”. Aquesta mateixa llei no preveu cap tramitació

especial per al cas del redimensionament o derogació d’un

espai natural protegit, així qualsevol modificació de l’àmbit

d’un espai requereix el mateix procediment que s’estableix

legalment per a la seva declaració inicial. Retallar aquest parc

sense els requisits prevists, que serien la revisió del PORN,

audiència, informació pública i consulta, suposa una clara

vulneració d’aquesta llei. Entenem que en reiterades ocasions

el Govern del Partit Popular- Unió Mallorquina no els agrada

aquesta llei, però de moment no en tenim d’altra i entenem que

s’ha de complir.

L’exclusió de les finques privades buida de contingut els

parcs, que tal com estaven dissenyats pretenien fonamentar la

conservació de la zona precisament en el foment de les

activitats econòmiques a les finques privades. La mateixa

disposició que retalla el parc fins a la pràctica derogació obri

la possibilitat perquè s’incorporin als parcs els propietaris que

ho vulguin. Aquesta mesura prescindeix de tota lògica aplicable

a la protecció d’espais naturals, no només es prescindeix de tot

el criteri ambiental i es retalla el parc per deixar només a la

propietat pública sinó que després s’obri la mateixa porta

perquè s’apunti al parc qui vulgui. Es pot donar el cas que

d’aquí a uns mesos les zones que el PORN identificava com a

menys importants siguin de bell nou parc i que les més valuoses

quedin fora i es vegin afectades per projectes immobiliaris. 

Els parcs naturals són instruments legals amb dos objectius,

la garantia de conservar el patrimoni natural, fauna, flora i

paisatge i d’assegurar que els usos humans siguin compatibles

amb aquests valors. Hi ha per tant, una finalitat ecològic i una

socioeconòmica, ni el patrimoni natural ni els usos econòmics

es concentren a la propietat pública. De fet els usos a

promocionar, agrícoles, ramaders, forestals i ecoturístics tenen

sentit en els espais privats, on actuaran propietaris i empresaris.

Per tant, limitar els parcs a propietats públiques, on cap dels

dos objectius no es pot assolir, implica una explícita renúncia

a la conservació i al desenvolupament comarcal sostenible, una
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renúncia a la responsabilitat del Govern entesa com a defensa

dels interessos públics.

Un altre dels aspectes curiosos d’aquesta iniciativa és la

seva arbitrarietat. La mesura de retallar parcs per delimitar-los

a finques públiques només afecta els parcs de Llevant i Cala

d’Hort, no afecta els altres parcs naturals declarats per anteriors

governs del PP. Per què el cas de Llevant és diferent del de

S’Albufereta?, i del d’Es Grau? Per què es retallen només dos

parcs i no tots els que tenen propietat privada? Són preguntes

que no han tengut cap resposta ni cap explicació, ni cap

justificació.

La proposició no de llei que presenta el Grup Socialista, a

l’apartat tercer proposa que s’apliquin els criteris recollits a la

Llei 4/89 a tots els parcs naturals de les Illes Balears.

Evidentment el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista hi

està d’acord, sobretot en el benentès, com ja ha apuntat la

portaveu del Grup Socialista, que els límits i les extensions dels

parcs naturals siguin els que tenien abans d’aprovar-se la Llei

d’acompanyaments dels pressuposts, els límits dels parcs de

Llevant i de Cala d’Hort han de ser complets, tal i com es varen

promulgar en el seu moment, a l’anterior legislatura.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en

relació a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari Socialista en relació al tema de parcs naturals, el

Grup Parlamentari Popular vol manifestar la seva postura en

base als arguments que a continuació anirem desglossant.

Primer, aquesta proposició no de llei que presenta el Grup

Parlamentari Socialista insta el Govern de les Illes Balears, en

el seu primer punt, a mantenir la normativa estatal en matèria

de parcs concretada en l’aplicació de la Llei 4/89. En aquest

sentit el Grup Popular vol recordar a la cambra que la

promulgació d’aquesta normativa estatal en matèria de parcs té

com a objectiu principal establir mecanismes de protecció per

a aquells espais naturals sobre els quals hi ha un cert consens,

al voltant sobretot de la seva vàlua des de criteris ecològics o

paisatgístics. És a dir, la norma a la qual ens referim no

defineix un únic mecanisme de protecció, sinó que dibuixa un

ampli ventall d’opcions destinades a complir els objectius que

inspiren aquesta llei.

En sintonia amb aquesta filosofia, la Llei 4/89 permet a les

diferents comunitats autònomes elaborar textos normatius

propis orientats a adequar la filosofia de l’esmentada llei a la

realitat i a les necessitats específiques de cada territori. I és

precisament en aquest punt on hem d’ubicar l’elaboració de la

nova llei d’espais protegits que està duent a terme la

Conselleria de Medi Ambient, una llei que, sense renunciar als

objectius proteccionistes que aquest govern considera

fonamentals per atendre les aspiracions d’una societat moderna,

també pretén resoldre el conflicte que determinades normes

emeses per l’anterior govern havien generat amb els propietaris

d’alguns d’aquests espais. En definitiva, serem respectuosos

amb allò que entenem és l’esperit de la Llei 4/89, però no

renunciarem a actuar dins el marge de maniobra que la norma

estatal posa a disposició dels governs autonòmics, per impulsar

una adaptació de l’esmentada llei a la realitat de les Illes

Balears.

El segon punt de la proposta que presenta el Grup

Parlamentari Socialista solAlicita que es prioritzin els criteris de

biodiversitat i patrimoni natural en lloc del de la propietat en la

delimitació dels espais naturals. L’expressió “en lloc de”

suggereix la inevitabilitat d’una confrontació entre criteris

suposadament antagònics a l’hora d’establir fórmules de

protecció per als nostres espais naturals, un argument que

nosaltres no acceptam ni com a dogma de fe, ni com a principi

inspirador de les polítiques de protecció. En aquest sentit vull

recordar als membres d’aquesta cambra que la mateixa llei

d’espais naturals ja va fixar en el seu moment els criteris que

havien de determinar el grau de protecció d’aquells espais de

la nostra comunitat que presentassin un interès natural, ecològic

o paisatgístic singular. Entre aquells criteris, els referits a la

seva vàlua com a patrimoni natural i a la biodiversitat van ser

oportunament incorporats al text normatiu en sintonia amb una

sensibilitat proteccionista que aquest mateix parlament va fer

seva mitjançant l’aprovació, per una ampla majoria de la

Cambra, del text legal que més ha contribuït a fixar les bases de

les polítiques proteccionistes duites a terme posteriorment pels

successius governs d’aquesta comunitat. Açò és la raó del

perquè altres parcs no i aquests sí. Amb la lògica excepció de

l’anterior executiu autonòmic que, com tots els membres

d’aquesta cambra ja sabem, es va apartar de l’esperit i de la

lletra de la Llei d’espais naturals i, en canvi, va encetar una via

estrictament unilateral inspirada en una sèrie de plantejaments

clarament maximalistes i amb la criminalització de la propietat

privada a l’hora de dissenyar una política de protecció realment

assumible per tots. 

El Govern del Partit Popular, en canvi, creu que és

perfectament viable fer compatible el criteri de biodiversitat i

de valoració del patrimoni natural amb el de la propietat

privada, a partir de la consideració d’aquesta com un element

actiu en la gestió dels espais protegits, en lloc de ser un element

merament passiu i que es limita a suportar tot el pes de la

protecció sense gairebé capacitat de poder parlar ni intervenir.

Pel que fa als parcs naturals de les Illes Balears, és evident

que en el moment de la seva declaració es van tenir en compte

els criteris de biodiversitat i patrimoni natural, com demana el

Grup Socialista a la seva proposta. Les úniques excepcions són

el parc natural de la península de Llevant, a Mallorca, i el parc

natural de Cala d’Hort, a Eivissa, on sí s’han aplicat criteris

d’exclusió de determinades finques d’aquesta figura de

protecció; estam parlant de finques privades incloses, no de les

públiques, que mantenen plenament operativa la declaració de

parc natural. La raó d’aquest tractament diferenciat és prou

coneguda per aquesta cambra, però la recordaré a la portaveu

del Grup Socialista. 

La declaració de parc natural dels esmentats espais naturals

va ser una iniciativa unilateral de l’anterior govern, executada



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 16 de març del 2004 1163

 

des de la prepotència i la imposició. Cap d’aquests espais no

formava part del mapa de la protecció que la Llei d’espais

naturals contemplava en la seva planificació preservacionista,

ni la declaració de parc natural es va debatre en un clima de

consens i diàleg amb els propietaris, vostès que sempre parlen

d’aquest gran consens i d’aquest gran diàleg, i que també ara ho

aplicaran a nivell estatal. Cap d’aquests espais..., perdó. Es va

tractar, en definitiva, d’una mesura arbitrària i fins i tot sectària,

atès que les motivacions que van empènyer el Govern que

presidia l’actual portaveu socialista a actuar així van ser més bé

estranyes a la pròpia dinàmica proteccionista i, en canvi, van

tenir unes connotacions clarament sociopolítiques que van

generar una alarma social innecessària i que en qualsevol cas

són absolutament rebutjables per l’actual govern.

En conseqüència, i en atenció al que abans he explicat, el

Govern de les Illes Balears no pot mantenir l’extensió dels

parcs naturals de Llevant i de Cala d’Hort anterior a l’entrada

en vigor de la Llei d’acompanyament dels pressupostos

generals de la CAIB per al 2004, i no ho pot fer perquè si ho

fes ratificaria una actuació de l’anterior govern, que entenem

contrària als principis que per compromís electoral inspiren

l’actuació d’aquest govern en matèria de protecció d’espais

naturals, i per tant donaríem carta de naturalesa a una iniciativa

que des del  primer moment hem considerat absolutament

arbitrària i que de cap manera no protegeix els drets individuals

d’uns propietaris que, recordem-ho, també els tenen, uns drets

emparats i tutelats per un estat de dret regit pel principi de

legalitat.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular s’oposa a

la presa en consideració de la proposició no de llei presentada

pel Grup Parlamentari Socialista en relació al tema dels espais

naturals. Entenem en aquest sentit que no incorpora cap

argumentació nova que justifiqui un canvi en l’actuació que

aquest govern ha duit a terme pel que fa a la regulació dels

espais protegits a la nostra comunitat, i en canvi s’inspira en

conceptes d’aplicació mecanicista de la Llei 4/89 sense tenir en

compte les circumstàncies específiques de les nostres illes. Es

tracta, per tant, d’una proposta reiterativa en els seus

continguts, oportunista en la seva formulació, i demagògica en

els seus plantejaments, una proposta que pretén confondre

l’opinió pública illenca desvirtuant interessadament la vertadera

problemàtica proteccionista -sí, Sra. Rosselló-, la vertadera

problemàtica proteccionista i mediambiental, fent un ús

instrumental i partidista d’un tema que, com ha dit en reiterades

ocasions en conseller de Medi Ambient, hauria de ser tractat

com una qüestió d’estat i no com una eina política utilitzada

amb unes intencions clarament manipuladores.

Pel que fa al que ha dit la portaveu del Partit Socialista, ha

parlat d’especulació i d’edificació urbanística dins els parcs

naturals; també ha parlat de diferències i desigualtats entre els

propietaris. Jo crec que són vostès hipòcrites, perquè són els

que vertaderament fan distincions -ara li ho explicaré, Sra.

Rosselló-, perquè són els que vertaderament fan distincions

entre propietaris. Li posaré un exemple, un exemple que conec:

a Menorca el PTI protegeix totes les finques que els propietaris

sempre han preservat el medi ambient i el medi natural, i en

canvi l’únic que legalitza el PTI són edificacions i habitatges

ilAlegals a les zones d’horts, i que afecten 1.800.000 metres

quadrats de territori només a Ciutadella. Si açò no és destrucció

del territori ja em diràs vostès què és. Com és que vostès

sempre han dit que donaven suport a açò? Nosaltres també hi

donam suport, però també hem de ser tots iguals... No,

nosaltres no hem dit mai, però nosaltres sempre deim que els

propietaris són iguals amb uns o amb els altres, o tots o cap...

(Aldarull a la sala)

...però no podem fer distincions de propietaris, que açò és

el que vostès fan. No ens parlin, idò, de transparència,

d’igualtat, d’especulació, perquè açò que passa a Menorca

vertaderament és un escàndol, tots ho sabem. Per tant, açò és

un tema que o tots o cap, i açò és el que nosaltres estam..., per

tant és vergonyós, nosaltres estam amb la política de deixar

ordenar el territori d’una manera totalment diferent, no premiar

aquell que ha fet primer ilAlegalitats i després destruir els que

vertaderament no han fet absolutament res.

La Sra. Rosselló sempre fa veure que consensua les coses

i després modifica els resultats, i en açò també tenim un

exemple evident a Ciutadella. Per tant no ens parli a nosaltres

de consens perquè podríem parlar molta estona, però avui no és

el tema que ens du a aquesta proposició no de llei. Vostè, Sra.

Rosselló, no és un exemple a seguir en prevenció de medi

ambient, almenys a Menorca; vostè de Menorca sempre se

n’oblida, Menorca per a vostè no existeix. La convid a veure

amb mi com va deixar el nostre medi ambient, la biodiversitat;

és que no li va fer ni cas, és l’única illa declarada reserva de la

biosfera i que no han fet absolutament res.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rosselló, per favor... No, Sr. Rosselló.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Estic contestant les acusacions que se’ns han fet de part dels

altres partits, estic simplement donant temes per debatre la

proposta.

Bé, res més. L’únic que també volia dir és que molta gent

té unes sigles d’un partit verd i vertaderament de verd res, és

com una síndria que a fora és verda i dintre és vermella.

Gràcies.

(Petit aldarull i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Per alAlusions, tenint en compte que -no tenc ara el

Reglament a la mà- però és evident que jo no he presentat

aquesta moció, aquesta proposició no de llei; l’ha presentada el

Partit Socialista. No sé per què se m’ha de fer una contestació.

Evidentment jo he esmentat i he explicat els meus arguments,

en absolut no hi ha hagut cap tipus del que ha dit la portaveu

del Partit Popular, i a més se m’ha fet una acusació directa de

no sé què de Ciutadella, amb la qual cosa m’agradaria que
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s’ajustàs, la representant del Partit Popular, a allò que es fa en

aquesta cambra, que és una discussió envers una proposició no

de llei i no...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, ja ha tengut vostè ocasió d’expressar la seva

opinió. Jo crec que no dóna lloc, no estam a una interpelAlació,

estam a una proposició no de llei on vostè també ha defensat

les seves postures, i òbviament la proposant és la diputada

socialista, però també vostès expressen opinions i, en base a

aquestes opinions, els altres grups també li poden contestar.

Estam amb una altra figura i, per tant, no dóna lloc, si bé vostè

ha tengut l’oportunitat d’expressat el que sentia en aquests

moments.

Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Maria Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

(Inici de la intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

ColAloqui’s davant el micròfon. Miri si funciona.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Gràcies. No entraré, dic -gràcies, Sr. President-, a respondre

les desqualificacions que la portaveu del Grup Popular ens ha

enviat, d’oportunisme, de demagògia, d’hipocresia i d’intentar

confondre l’opinió pública. No les respondré.

Si que li respondré amb els arguments legislatius, amb la

llei damunt la mà. Efectivament, la Llei 4/89 permet les

comunitats autònomes..., parla de figures de protecció i permet

les comunitats autònomes ser flexibles i emetre’n de noves.

Noves figures que no queden contemplades a la Llei 4/89. 

El concepte que la legislatura passada es va parlar, o s’ha

parlat, o ens han dit que s’havien utilitzat normes emeses per

anar en contra de la ciutadania, supòs que s’estava referint al

dret de tempteig i retracte, vull recordar a la portaveu del Grup

Popular que per a la creació del parc de Llevant i de Cala

d’Hort no es va aplicar en cap moment aquest dret, però sí

recordar-li que el percentatge de terrenys privats a la resta de

parcs declarats pel PP la legislatura anterior, Mondragó, Grau

i S’Albufera, està entre el 88 i el cent per cent dels terrenys.

Ens reafirmam, per tant, en el fet que el territori protegit a

la nostra comunitat no arriba tan sols al 2%, i no caurem en la

trampa que el PP ha duit al llarg dels seus anys de govern una

política proteccionista i a favor dels espais protegits citant com

a argument d’autoritat la LEN del 91. Bé, primer la LEN es va

aprovar en contra del criteri del PP i es va aprovar perquè el PP

governava en minoria i es va aprovar per la pressió popular a

favor de la protecció; anunciaren que si governaven per majoria

absoluta la rebaixarien, i així ho feren el 95, i ara que han

tornat a guanyar a Eivissa i Formentera l’han tornada a

rebaixar. La LEN imposa mesures restrictives i prohibitives en

l’edificació en aproximadament un 33% del territori de les Illes

Balears, però tal i con va dir a Europa al Sr. Matas i tal com

després va dir al Sr. Antich Margot Walstrom, la responsable

de medi ambient de la Unió Europea, la prohibició d’edificar

no és protegir. A Europa el sòl protegit significa sòl gestionat;

protegir és gestionar espais, i la LEN no contempla figures de

gestió. És la Llei 4/89 la que així ho fa amb els PORN, amb els

plans d’ordenació de recursos naturals.

Per aquesta raó es va protegir la legislatura anterior, perquè

s’hi creia i perquè Europa ho obligava, cosa que haurà de fer

també aquest govern si no vol que la Unió Europea li estiri les

orelles, si és que ja no els hi ha estirades per haver desprotegit,

amb una amenaça, potser, de retirada de fons per a projectes

mediambientals. 

En el programa electoral del PSIB-PSOE, en el qual

confiaren molts dels ciutadans i les ciutadanes que ens votaren

el 2003 i que també es manifestaren contra la política territorial

del Govern i contra el seu tarannà, marcat pel no voler escoltar,

continuam, s’hi esbrinen, en aquest programa, les raons del

perquè continuar amb la política de protecció dels espais

naturals. Els espais naturals protegits han d’assegurar la

salvaguarda del patrimoni natural i cultural, permeten

aconseguir un territori equilibrat on es pot mantenir la qualitat

de vida. La conservació de la biodiversitat ha de ser un dels

indicadors educatius de la sostenibilitat de la nostra societat. La

marca de parc natural ha de ser un valor afegit a la imatge de

les Balears. Les actuacions als parcs s’han de fer tenint en

compte els propietaris; ho diu també el nostre programa

electoral. 

El Grup Parlamentari Socialista demana a aquest parlament

que es torni enrere el que s’ha desprotegit i que se’n

protegeixin més, d’espais, que no s’aturi aquí. I quines mesures

s’han de prendre per enriquir i incrementar l’extensió dels

parcs? Regular la protecció de flora i fauna i els seus hàbitats;

assegurar la participació dels propietaris i representants de la

població local en els organismes rectors dels parcs i l’accés a

línies d’ajuts; fomentar la colAlaboració, dins aquesta política

constructiva que en cap moment no hem perdut de vista,

fomentar la colAlaboració entre pagesos i ens que gestionen els

parcs per treballar en tasques de manteniment i conservació;

fomentar visites programades, activitats de senderisme i

acampades; incentivar la recuperació dels espais agraris; etc.,

etc.

Una de les conclusions de la International Conference on

Biodiversity and Society assumeix la necessitat a Columbia

l’any 2001 que els governs i la societat civil abracin visions

flexibles, multifacètiques i més democràtiques de la

conservació de la biodiversitat i del desenvolupament

sostenible, adaptades a les particularitats socials, culturals i

ambientals de cada una de les comunitats locals.

Per les raons exposades ens mantenim en els termes

demanats en aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seguí.

Senyores i senyors diputats, votarem. Passam a la votació.
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24 vots a favor, 31 en contra. Per tant queda rebutjada

aquesta proposició no de llei.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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