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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam la sessió plenària

d’avui i el primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat

de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2797/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport de la Conselleria de Turisme als municipis

de les Illes Balears.

La primera pregunta RGE núm. 2797/04, relativa a suport

de la Conselleria de Turisme als municipis de les Illes Balears

que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Prohens i Vicens del

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

EL SR. PROHENS I VICENS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Voldríem saber quines mesures s’estan posant en marxa per

part de la Conselleria de Turisme per tal de donar suport als

municipis de les nostres illes?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

Conselleria de Turisme va publicar una ordre de subvencions

als distints municipis de les Illes Balears i que tenen com

objectiu el poder contribuir amb aquests municipis de la millora

de les seves infraestructures, orientades en aquest cas cap a tot

allò que és el món turístic. I vàrem voler fer un esment especial

a totes aquelles infraestructures que poguessin tenir una vessant

de ruptura o de lluita contra l’estacionalitat turística.

L’ordre va preveure una inversió de 60 milions d’euros

durant els propers anys. Creim que pot ser una eina eficaç per

dur a terme una de les nostres polítiques que hem vengut

insistint durant aquests darrers mesos i és que no podem només

insistir en la millora del producte turístic, tan de l’oferta

complementària com de l’oferta d’allotjament, sinó que també

és convenient que des de les administracions, des de les

institucions públiques contribuïm a la millora de l’entorn allà

on s’emmarca aquest producte turístic. 

Nosaltres creim que mitjançant aquesta inversió, amb

aquest suport que donam als municipis turístics podrem

contribuir en aquesta millora de l’entorn que permeti també al

seu conjunt amb el producte aconseguir de cada vegada més un

destí de primera qualitat. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2798/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a objectius del Pla de qualitat turística de

les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta RGE núm. 2798/04, relativa

a objectius del Pla de qualitat turística de les Illes Balears que

formula l’Hble. Diputada Maria Binimelis i Amengual del Grup

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Voldríem demanar a l’Hble. Conseller de Turisme quins són els

objectius que es persegueixen amb el Pla de qualitat turística de

les Illes Balears, promogut per la Conselleria de Turisme?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

primer de tot que voldria matisar quan parlam de plans de

qualitat és que no es tracta de parlar de què no es facin les

coses bé aquí a les Illes Balears, jo crec que senzillament el que

hauríem de transmetre i aquest és un poquet el lema amb el

qual estam fent feina en aquest pla, és millorar allò que avui ja

feim bé. I és un pla de qualitat que s’orienta a tres branques

distintes, un poquet en la línia d’allò que explicava abans. Una

primera branca és l’allotjament, allà on estam en aquest

moment acabant les reunions amb les distintes patronals per

fixar tots els estàndards, tots els paràmetres que han de poder

marcar en cada moment l’obtenció d’un segell o un distintiu de

qualitat. 

Ho feim també amb l’oferta complementària, nosaltres

creim que no només ens hem d’aturar en el sector d’allotjament

sinó que hem d’estendre, a més dins un àmbit molt ample d’allò

que s’entén per oferta complementària aquest segell i aquest

distintiu de qualitat. Especialment en allò que fa referència a

restauració amb la CAEB i PIME, estam a punt de tancar els

distints paràmetres i els distints requisits per poder accedir a

aquest segell o distintius.

I finalment una novetat, una novetat d’aquest pla de qualitat

que és original i nou a tot Espanya i és la creació d’un segell i

un distintiu que també faci referència a la qualitat de l’entorn

i precisament per això hem mantingut ja reunions amb més de

50 municipis d’aquestes illes, estam fixant també tot un conjunt

de paràmetres que els municipis hauran de complir per poder

accedir també a aquests segells o distintius que puguin fer que

la seva zona turística estigui adornada d’un entorn, d’un segell

que garanteixi un entorn de qualitat.

Aquests són en definitiva els objectius més importants

d’aquest pla. Continuar en la millora de la qualitat, des de la

perspectiva de què ja estam fent les coses ben fetes, però és que

sempre és possible millorar i que ho volem fer amb totes i cada

una de les branques que composen el destí, tan el producte com

l’entorn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. Conseller per la seva resposta. Estam

convençuts que amb aquests objectius del Pla de qualitat

turística ajudarà a Mallorca a tornar recuperar el lideratge que

hem perdut al llarg d’aquests darrers anys.

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2796/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Diego M anuel Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a  la creació de l'Escola de Comerç.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 2796/04, relativa a

creació de l’Escola de Comerç que formula l’Hble. Diputat Sr.

Diego Guasch i Díaz del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Aquesta pregunta

va adreçada al conseller de Comerç, Indústria i Energia. La

nostra pregunta és quines gestions està portant a terme la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per a la creació

d’una Escola de Comerç?

Moltes 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):

Gràcies, Sr. President. Bé jo crec que hem de començar

reconeixent i crec que és una postura comuna de tot l’arc

parlamentari que la formació avui en dia té una dimensió

estratègica i és un recurs clau per poder fer més competitiu

qualsevol sector econòmic. Era compromís del Govern amb el

sector comercial millorar aquesta formació i dins aquesta idea

es va intentar crear, o s’està intentant crear, allò que

denominam Escola de Comerç, però no com un edifici o un lloc

allà on s’ensenya, sinó com un fòrum de debat, allà on es tracti

de coordinar la política de formació del Govern de les Illes

Balears, és a dir, la que és competència de la Conselleria

d’Educació i Cultura i que és competència també de la

Conselleria de Treball per adaptar-la a les necessitats del

mercat.

D’aquesta manera les direccions generals corresponents de

la Conselleria de Comerç i Indústria, d’Educació i Treball estan

treballant juntes amb el sector per intentar millorar l’educació

per millorar els currículums. Jo voldria citar un exemple que

crec que és paradigmàtic, aquest dia el conseller d’Educació va

proposar en el Consell de Govern i vàrem abordar un decret

sobre el nou currículum en la formació professional, un grau

nou de formació professional dins el sector nàutic. Crec que és

l’exemple més clar d’adaptació de les necessitats de formació

en el mercat de treball. I aquest exemple s’ha de seguir en altres

sectors, dins ell el de comerç.
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A part d’aquesta vessant, que ja s’hi està treballant i d’una

manera molt seriosa, també anunciar que en els pròxims dies la

Conselleria de Comerç signarà amb la Universitat de les Illes

Balears un conveni per a la creació d’una titulació nova dins la

Universitat i que és tècnic universitari en gestió de petites i

mitjanes empreses familiars i de comerç. De manera que dins

els estudis de ciències empresarials hi haurà una titulació

específica per gestionar empreses de comerç i per gestionar

també empreses familiars que són dos aspectes essencials de la

nostra economia. El 90% de les empreses de les Illes Balears

són empreses familiars, un percentatge importantíssim són

petites empreses i això és allò que...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol intervenir Sr. Diputat?

I.4) Pregunta RGE núm. 2793/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rehabilitació de l'església de Sant Francesc de s'Estany a

Eivissa.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 2793/04, relativa a

rehabilitació de l’església de Sant Francesc de s’Estany a

Eivissa que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur del

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

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

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

Conseller de Turisme, un dels exponents més notables del

patrimoni històric-artístic de les illes Pitiüses són les seves

esglésies. Elles formen part, com vostès saben, del nostre

paisatge i en paraules de Villangómez “són part de la nostra

terra, la nostra història i la nostra gent”. Des del consell

procuram conservar-les el millor possible, però n’hi ha una, la

més modesta, la més petita, la més abandonada que fa temps

que sofreix un total oblit per part de les institucions pertinents.

Sabem però Sr. Conseller que la seva conselleria, dia 22 de

setembre del 2003, dins el consell assessor de turisme hi té

dedicats 38 milions de pessetes, exactament 231.732 euros.

Però ens agradaria que aquesta església ubicada al costat de la

carretera, unes carreteres que està recuperant el Govern, que

porta a la platja de Ses Salines, però que fos rehabilitada i no

fos un mal exemple de la conservació del patrimoni. 

Està en les mans Sr. Conseller i també està en la seva

paraula donar resposta a la nostra pregunta de quines són les

previsions de la Conselleria de Turisme en relació a la

rehabilitació del conjunt parroquial que forma l’església de

Sant Francesc de s’Estany a l’illa d’Eivissa? Gràcies, Sr.

President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

contestar Sr. Diputat en aquest sentit que la Conselleria de

Turisme, efectivament, té una previsió pressupostària per a la

rehabilitació d’aquest immoble. L’INESTUR en aquest moment

està treballant en el projecte tècnic de rehabilitació de

l’immoble, amb la finalitat de poder-lo convertir en el futur en

un centre d’interpretació del Parc Natural de Ses Salines

d’Eivissa.

Per això molt breument, tan aviat com puguem, haurem de

firmar també un conveni de colAlaboració amb el Bisbat

d’Eivissa per a la rehabilitació i l’ús posterior d’aquest

immoble. Però jo li voldria transmetre avui aquí el compromís

i la seguretat de què aquesta església, coincidesc amb vostè que

en aquests moments necessitat d’unes importants obres de

reforma i  rehabilitació, estan ja pressupostades, s’estan

configurant en aquests moments els projectes tècnics i esper

que ben aviat puguem tenir també aquí una pregunta i una

resposta, no de projectes sinó de realitats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

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

confiam plenament amb la seva paraula i li demanam que no ho

deixi de la mà, en benefici no només del patrimoni sinó també

del turisme i en definitiva d’Eivissa i Formentera. Gràcies, Sr.

Flaquer.

I.5) Pregunta RGE núm. 2838/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantitat abonada en concepte de productivitat

als funcionaris.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 2838/04, relativa

a quantitat abonada en concepte de productivitat als funcionaris

que formula l’Hble. Diputat Joan Font i Rosselló del Grup

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

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d’Interior, quines

quantitats es varen pagar en concepte de productivitat als

funcionaris d’aquesta comunitat durant la cinquena legislatura?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

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

Diputat miri, de l’any 2000, inici del 2000 que és quan està

informatitzat aquell sistema i encara no dispòs del segon

semestre de l’any 99 fins al 2003 es varen pagar 1.800.000
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euros, és a dir, aproximadament 300 milions de pessetes, en

concepte de productivitat. Amb una mitjana de 514.000 euros

anuals, o sigui 85 milions de pessetes. 

I hi ha sobretot dues conselleries que destaquen en aquest

repartiment, una és la Conselleria de Treball que va repartir

354.000 euros en aquest període, o sigui 59 milions de

pessetes, el 20% aproximadament d’allò que es va repartir a

tota la comunitat. I la Conselleria d’Interior que va repartir

322.000 euros, aproximadament 53 milions de pessetes, o sigui

el 18%. La resta de conselleries és menor evidentment, perquè

aquestes dues conselleries varen repartir del 40% de la

productivitat.

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir el Sr. Diputat?

I.6) Pregunta RGE núm. 2794/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a celebració de la Fira de la

Ciència a Menorca.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 2794/04, relativa a

celebració de la Fira de Ciència a Menorca 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:

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

diputada menorquina m’agradaria conèixer perquè bé, tenim

una certa preocupació, en els mitjans de comunicació ha sortit

que a Mallorca i a Eivissa s’ha celebrat la Fira de la Ciència i

que ha tengut una gran afluència de públic. Però no tenim

constància que s’hagi..., bé voldríem saber si efectivament es

podrà realitza a Menorca i quines previsions té la Conselleria

d’Economia i Hisenda.

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):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Efectivament la

Fira de la Ciència s’ha celebrat enguany a Mallorca i a Eivissa

amb una gran afluència de públic. S’ha de dir que a Eivissa hi

ha hagut una participació alta, les primeres estimacions ens

donen prop de 6.000 persones que han acudit a ella, la qual

cosa i donada la població de l’illa ho veim molt positiu.

La Fira de la Ciència té per finalitat apropar el món de la

ciència al món educatiu i enguany també hem volgut ampliar i

que s’apropés al món de l’empresa. Per tant, també hi ha hagut

una participació a més d’instituts, altres tipus de colAlegis i

universitat, també hi ha hagut una participació de l’empresa.

Des del primer moment vàrem decidir aquesta ampliació a la

participació del món empresarial i que també hi hagués

presència a les altres illes, enguany l’hem celebrada a Eivissa

i la idea de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació és

que el proper any es celebri a Mallorca i Menorca i amb

caràcter bianual estigui a cada una d’aquestes dues illes. És a

dir, cada any a Mallorca i en anys alternatius a Eivissa i

Menorca i sense dubte amb la colAlaboració de la Conselleria

d’Educació que activament participa en aquesta fira, ja

començarem a treballar perquè l’any 2005 es pugui celebrar a

l’illa de Mallorca i a l’illa de Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé estam satisfets de què

efectivament es pugui dur a terme a Menorca, però veim que en

l’organització hi intervenen vàries institucions i ens agradaria

saber, si a part de la Conselleria d’Educació i Cultura, per part

del Consell Insular de Menorca s’ha fet un oferiment o s’ha fet

una solAlicitud perquè això es dugués a terme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol contestar Sr. Conseller? Té la paraula l’Hble.

Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

Fins aquest moment no hem rebut cap solAlicitud oficial del

Consell Insular de Menorca en aquest respecte. De totes formes

dir que estarem oberts, evidentment, a la colAlaboració i

esperam comptar amb aquesta colAlaboració si se’ns ofereix.

Evidentment a dia d’avui la Conselleria d’Educació i la

Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació treballam perquè

l’any que ve es pugui dur endavant aquesta fira a Menorca, com

així creim just, donat l’èxit que té a l’illa de Mallorca i l’èxit

que ha tengut enguany a Eivissa, no veim cap raó ni una perquè

no estigui a Menorca.

I.7) Pregunta RGE núm. 2781/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a aportació econòmica d'entitats

bancàries a la Fundación para el Desarrollo Sostenible.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 2781/04, relativa a

aportació econòmica d’entitats bancàries a la Fundación para

el Desarrollo Sostenible que formula l’Hble. Diputada Patricia

Abascal i Jiménez del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputada.
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LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados. En el

mes de septiembre del año pasado el conseller de Turismo

compareció en la Comisión de Turismo para explicar sus lineas

de actuación. Entre los distintos temas que trató, habló de la

Fundación Baleares Sostenible y de la necesidad de entidades

públicas y privadas de participar con aportaciones económicas

para llevar a cabo este proyecto. Lo cual genera esta pegunta

¿cuál es la aportación económica destinada a la Fundación para

el Desarrollo Sostenible que han aceptado hacer las entidades

bancarias como consecuencia de la solicitud realizada por el

Govern de les Illes Balears? Gracias.

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, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputada, el conseller de Turisme ho va anunciar i podem dir

que dins d’aquest mes de maig es constituirà la Fundació per al

Desenvolupament Sostenible i ens vàrem adreçar recentment a

les entitats financeres, però sense cap petició concreta, com

demana la Sra. Diputada. És a dir, llegiré la part més concreta

de la carta i és que únicament ens vàrem dirigir a els entitats

financeres i deia:

 “Nos complace comunicarles que la próxima semana será

constituida de forma definitiva bajo la denominació de

Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes

Balears y de conformidad con nuestra previsiones iniciales,

dicha fundación será operativa en año 2004. Con la presente

les invitamos a ser partícipes como patronos y desde el primer

momento en la gestión de la Fundació per al Desenvolupament

Sostenible a les Illes Balears, de forma que puedan intervenir

y colaborar en la toma de decisiones estratégicas relacionadas

con el desarrollo de este nuevo y ambicioso proyecto. No

duden en consultarnos si necesitan cualquier información

adicional. A la espera de sus prontas notícias, un cordial

saludo”. Firmada per jo mateix.

S’ha de dir que únicament una entitat financera sí que va

demanar un segon aclariment sobre aspectes econòmics i en

aquest apartat sí que volem assegurar que properament es

constituirà i s’aniran afegint les entitats financeres al llarg de

les properes setmanes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. La verdad es que el Govern había

establecido una dotación económica para formar parte como

patrono en la fundación de 300.000 euros. El problema surgido,

cuando la mayoría de las entidades bancarias han dicho que

esta cantidad era muy elevada, que ellos no podían llevar a

cabo esa aportación, entre otros motivos porque contaban que

colaboraban con otras fundaciones y organizaciones y no

podían destinar un dinero que ya estaba destinado a estos fines.

Entonces muchas de ellas han comentado que podrían aportar,

como máximo, un 20% de la cantidad que había establecido el

Govern para formar parte de esa fundación.

Hay es digamos donde surge digamos la duda de cómo va

a subvencionar esta fundación si las entidades bancarias, que

todos sabemos y conocemos que tienen unos rendimientos y

beneficios bastante altos, ya ponen pegas a que se lleve a cabo

digamos estas aportaciones, ¿qué ocurrirá con todas las

entidades, sobretodo las empresas privadas y las del sector

hotelero que están viendo como la temporada no está siendo ni

mucho menos lo que esperaban, las previsiones en temas de

ocupación no son lo que se les había comentado en un

principio, tiene que estar bajando los precios, como van a ser

reducidos sus beneficios si ellos que tienen digamos unas

perspectivas malas de cara a esta temporada van a tener que

hacer una aportación y las entidades bancarias no están

dispuestas a llevar a cabo ese desembolso inicial que el Govern

había establecido para formar parte de la fundación. 

A este paso el Govern lo va a tener muy difícil y está claro

que la compra de Costa Nord no va a tener ningún sentido si no

se va a llevar a cabo como sede de la fundación para la que se

supone se había comprado, siendo una mala, una malísima

inversión.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

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

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

Diputada, em sap greu que les seves informacions no siguin

exactes. És a dir, el fet que vostè digui que s’han demanat a les

entitats financeres 300.000 euros d’aportació, quan ens hem

dirigit a totes les entitats financeres, hi ha entitats financeres

que el seu compte de beneficis és molt inferior a aquesta

quantitat i seria una greu irresponsabilitat per al conseller que

els parla. Per tant, la informació no és exacta.

Evidentment no s’ha demanat cap quantitat i s’ha de tenir en

compte el pes de cada entitat i les seves possibilitats. Donar-li

dades més concretes? L’aportació en aquest moment més petita

que tenim compromesa per escrit d’entitats financeres és de

l’ordre de 75.000 euros i molt lloable perquè això no és un

projecte financer, no és un projecte recaptador, com (...). És un

altre tipus de projecte i jo comprenc que per a la gent que tan

sols veu el sistema impositiu com a forma de colAlaborar i

d’anar endavant en temes mediambientals...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)
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I.8) Pregunta RGE núm. 2783/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Joana M aria Seguí i Pons, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a noves zones LIC i ZEPA.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 2783/04, relativa

a noves zones LIC i ZEPA que formula l’Hble. Diputada Joana

Maria Seguí i Pons del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

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

pregunta queda formulada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

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

Diputada, dir-li que el nivell de protecció mediambiental

d’aquestes zones és el previst en el punt tercer de l’acord del

Consell de Govern de dia 23 d’abril d’enguany i que preveu

l’aplicació de l’apartat 2, 3 i 4 de l’article 6 de la Directiva

Hàbitat 92/43. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, segons informacions

recents aparegudes als mitjans de comunicació, Balears

comptarà amb el 21% del territori terrestre protegit amb criteris

europeus de zones declarades LIC i ZEPA. Aquest increment

proposat suposa quasi un 3% d’ampliació de les zones actuals

que ocupen el 19% del territori. El Grup Parlamentari

Socialista li alaba la iniciativa i per altra banda no fa més que

seguir i continuar les passes iniciades en l’anterior legislatura,

a partir de les directrius marcades i exigides per Europa, entre

altres raons també per poder gaudir de fons per als projectes

Life i Lider.

Però allò que li demanaríem des del nostre grup és que no

confongui l’opinió pública, ni en faci demagògia i m’explicaré.

Miri en primer lloc Sr. Conseller, l’any 99 i després de més de

15 anys de Govern conservador el percentatge del territori amb

aquestes figures de conservació era tan sols del 4%. Balears era

la penúltima de les comunitats autònomes i no complia les

directrius europees. L’ampliació fins arribar al 19% del territori

actual va més que quadruplicar l’extensió es va dur a terme a

la legislatura anterior.

En segon lloc, el desenvolupament de la xarxa Natura 2000

és la iniciativa europea més important per a la conservació de

la natura. Però com bé sap vostè, és una iniciativa de

conservació, no de protecció. De fet aquest Govern empara la

construcció d’un hotel-clínica a l’ANEI Es Trenc-Salobrar,

catalogat internacionalment per les figures LIC i ZEPA i de

moment Europa no passa res. Vostè sempre ha dit en aquesta

cambra que no són figures de protecció, però va als mitjans de

comunicació i assenyala que aquesta declaració és més

important que qualsevol parc natural perquè és la que reconeix

Europa. Per favor, no confongui l’opinió pública i sigui

coherent també fora d’aquest Parlament. Els ZEPA i LIC són

figures de conservació, no de protecció. Per tant, fins ara no ha

protegit res, ha complit allò que Europa li exigeix en matèria de

conservació.

Precisament un dels objectius dels plans de Llevant i Cala

d’Hort consistia en facilitar la inclusió dels parcs en la xarxa

Natura 2000. El seu Govern ha desprotegit més de 16.000

hectàrees, el 62% del territori protegit sense cap figura

alternativa a la de la Llei 4/89 que no li satisfà, però que és

l’única mentre no n’hi hagi d’altra en aquesta comunitat que

permet protegir i gestionar a través dels PORN. Sòl protegit és

sòl gestionat, ni els LIC, ZEPA, ni LEN inclouen figures de

gestió. En paraules seves, Sr. Conseller: “els ANEI queden

protegits urbanísticament, però falta una gestió adequada...”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

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

Diputada, només el tarannà de la darrera legislatura del Sr.

Felipe González es pot atrevir vostè a xerrar com ha xerrat avui

aquí, amb uns termes per intentar embullar a la gent que és la

pràctica que domina el Partit Socialista Obrer Espanyol i el

PSIB de Balears.

(Remor de veus)

Primera qüestió, no es posin flors d’allò que no varen fer.

Dia 28 de juliol de l’any 2000 vostès varen prendre un acord

amb nocturnitat i traïdoria i que no varen publicar en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears, que no varen comunicar als

ciutadans, que no varen donar audiència ni el el consells, ni als

ajuntaments. La protecció que vostès varen iniciar l’any 2000

no hi és, primer punt, perquè l’han amagat als ciutadans, no són

els dels 125 anys vostès? 125 anys amagant la realitat que els

amaga a vostès.

L’altra qüestió és que aquest Govern hagi pres la

determinació de complir l’estirada d’orelles que teníem perquè

eren insuficients el número d’hectàrees que vostès havien

acordat l’any 2000 i que no havien publicat. El Govern actual

el que ha fet ha estat ampliar allò que ha demanat la Unió

Europea i a la vegada prendre l’acord de publicar i de complir

una cosa molt important que demana Europea i que és la

participació ciutadana, cosa que vostès varen amagar. I en

aquest moment el Govern balear el que farà serà publicar

l’ampliació de LIC i ZEPA que s’han ampliat ara i també allò

que es va acordar l’any 2000.

Però hi ha una cosa més important, quan es va prendre

aquest acord l’any 2000, si el volguéssim donar per bo, com
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vostè li ha donat, però fals, aquest acord de Govern que hem

pres enguany, de dia 23 d’abril, allò que ha pres és l’acord

d’explicar ja l’article 6, apartats 2, 3 i 4 d’allò que és la

Directiva 9243. Sap què vol dir això? Que aplicant aquesta

directiva jo en aquest moment ja faig allò que és la protecció

d’aquest tema. Qualsevol actuació que hi hagi allà dins estarà

(...) ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 2782/04, de l'Hble. Diputada

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

relativa a nous estudis a la UIB.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 2782/04, relativa

a nous estudis a la UIB 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. Des del Grup Parlamentari Socialista

voldríem conèixer quines són les prioritats del Govern de les

Illes Balears respecte la implantació de nous estudis a la

Universitat de les Illes Balears durant aquesta legislatura?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Fiol i Amengual):

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

Diputada, en aquests moments i com vostè sap, s’estan

reestructurant tots els ensenyaments universitaris per adaptar-se

a la nova normativa d’espai europeu d’ensenyament superior.

Això exigeix tot un seguit de decrets, de regulacions

normatives que s’aniran posant en marxa, alguns d’ells ja s’hi

han posat, però queda el més gruixut encara per fer, serà una

tasca que el Govern de la nació haurà de posar en marxa ben

aviat. I sembla el més prudent no obrir noves expectatives de

nous estudis, en principi, fins que no s’hagi produït tota

l’adaptació normativa en aquest espai europeu d’educació

perquè hi ha modificacions respecte el propi disseny curricular,

a la pròpia estructura de la formació superior i naturalment

podria ser per ventura un poquet errat en aquests moments

plantejar directament com a plans d’estudis nous des de la

Universitat de les Illes Balears.

Es pot estudiar quan s’hagin establert les titulacions segons

l’espai europeu i a conveniència o no d’implantar noves

titulacions dins el catàleg corresponent, sempre tenint en

compte les necessitats del mercat de les Illes Balears, la

demanda que hi pugui haver. Sí vull fer una referència als casos

d’Eivissa, Formentera i Menorca que es substituirà enguany el

títol de professor especialista en llengua estrangera i

s’implantarà el de mestre amb l’especialitat d’educació especial

i que és una demanda que hi ha en aquestes dues illes. Per tant,

d’alguna manera la titulació es modifica, seria distinta a la que

s’ensenyarà a les illes de Menorca i Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, discrepam en la

perspectiva, jo crec que el procés d’adaptació d’estudis

universitaris a la convergència exigeix efectivament, molta

prudència i moltes hores de feina, però no és incompatible amb

el marcatge de la prioritat per part del Govern de les Illes

Balears respecte dels estudis a implantar durant aquesta

legislatura, com era la pregunta. Creim que durant les darreres

setmanes s’han produït dos fets que ens fan estar una mica

alerta envoltant de la posició que ocuparà la Universitat de les

Illes Balears en el marc d’aquesta comunitat autònoma; m’estic

referint a la solAlicitud d’ampliació d’estudis per part de

l’escola adscrita a Madre Alberta, a la Universitat de les Illes

Balears, i també a l’anunci de la UNED de la posada en marxa,

justament ara, per ventura perquè no estan tan preocupats pel

problema de la convergència europea, ho desconec, de nous

estudis.

Per tant, crec que és important que aquest plantejament es

faci amb claredat, amb valentia, és un repte important en

aquests moments pel nivell de competitivitat en l’ensenyament

universitari que existeix només no només entre el territori

d’Espanya, sinó també per tot el marc de la Unió Europea, i

creim que és necessària també una resposta valenta i

contundent per part del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, crec que mesclam

conceptes distints, vostè ha dirigit una pregunta en el sentit de

quina era la posició del Govern respecte de l’ampliació

d’estudis propis de la Universitat i, de qualque manera, avalats

i autoritzats pel Govern, i jo li he dit, un poquet resumint, que

la postura és prudència, esperar que es desenvolupi tota la

normativa; qüestió que no es pot lligar directament al fet que la

UNED pretengui ampliar qualque tipus d’estudis i tampoc no

es pot lligar directament a què es pretengui l’adscripció d’una

escola superior de determinada formació per part d’un centre

que té dret a fer-ho i que ha estat informat favorablement per la

Universitat, certament.

Per tant, en aquest sentit diria que, bé, nosaltres ens hem de

regir pel criteri de prudència, amb independència que és un

escenari on és inevitable que no puguem monopolitzar la

formació universitària a través de la UIB, convé també tenir-ho

en compte.
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Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2784/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a curs de direcció d'emergències.

EL SR. PRESIDENT.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 2784/04, relativa

a curs de direcció d’emergències, que formula l’Hble. Diputat

Sr. Antoni Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.

Como saben ustedes, ya la sastrería Rodríguez diseñó una plaza

a medida de su director general, en concreto una jefatura de

servicio.

(Remor de veus)

Concretamente, y con más detalle, se diseñó que tuviera

como requisito y no como mérito, un curso de gestión y

dirección de emergencias. Se convocó el curso y en la misma

sastrería se confeccionó una lista exclusiva y excluyente de

participantes en el curso en la que entraron funcionarios y no

funcionarios, como por ejemplo una persona que era

administrador de una sociedad anónima fundada por el propio

director general; incluso el propio director general llegó a

establecer los criterios homologadores de otros concursantes a

la misma plaza, o sea, decidir quién podía participar y quién no

podía participar, de la misma plaza que él concursaba.

Hoy la pregunta que le hacemos, Sr. Conseller, se la hemos

hecho por escrito y, como no nos contesta, ni nos facilita la

documentación que le pedimos al respecto, hoy la pregunta que

le hacemos és ¿qué pagaron cada uno de los participantes en el

curso de gestión y dirección de emergencias en el año 2003,

por asistir?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, el curso fue gratuito.

Sr. Presidente, yo quisiera hacer en mi turno de intervención

una reflexión aquí en el Parlament. Nos encontramos en la sala

de plenos del Parlament, sala donde descansa la representación

del pueblo de las Islas Baleares y ésta la representan los

señores diputados y el Gobierno que emana de este pleno,

democráticamente. No es posible que este lugar, donde se viene

a contrastar, a debatir argumentos, a contraponer propuestas, es

decir, se viene a fortalecer y vivificar la democracia, sea

pervertido en su finalidad por la actuación deshonrosa de uno

de sus miembros.

El pasado martes respondía a la pregunta que me formuló

el diputado Sr. Diéguez, sobre asuntos de la Conselleria de

Interior; cuando finalicé la intervención escuché, por boca del

diputado, algo que me estremeció, porque la frase es

contundente, expresó una frase alta y clara que dijo “Rodríguez

estás muerto”.

(S’escolta una veu de fons)

Estas palabras fueron escuchadas no sólo por mí, también

por el Grupo Parlamentario Socialista, lo escuchó también, y

por la prensa, y la prensa se hizo eco al día siguiente de la

expresión que formuló el Sr. Diéguez. Esta amenaza, realizada

en sede parlamentaria, en el pleno del Parlamento a un

miembro del Gobierno, desprestigia a quién la realiza, denigra

al Parlamento y nos avergüenza a todos, a todos los que con

honradez y esfuerzo nos dedicamos al trabajo, a servir al

pueblo al que nos debemos.

No debe, Sr. Presidente, pasar por alto que el término

“Rodríguez estás muerto” es el que emplean en el País Vasco

los acólitos -sí, sí, sí, ríanse ustedes, ríanse ustedes-, allí, en el

País Vasco, dicen: “Rodríguez estás muerto” para señalar a uno

objetivo como ETA.

(Remor de veus)

No es posible que todo lo que acabo de relatar suceda sin

que esta cámara, sin que el Grupo Parlamentario del PSIB-

PSOE, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, per favor, me sap molt de greu, però ha

acabat el temps.

(Aplaudiments)

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, me alegra que haya

hecho esas reflexiones sobre para qué sirve esta cámara y

espero que en un futuro le saque partido, porque hasta ahora le

ha sacado muy poco.

En primer lugar, decirle que si prefiere que lo sustituya por

“estás acabado”, que creo que es más lógica y más normal, no

tengo ningún problema. Efectivamente, Sr. Conseller, a usted

este tema está acabando con usted; está acabando con usted

porque usted ha hecho un curso, ha convocado un curso

gratuito, gratuito, para funcionarios y no funcionarios; usted ha

regalado un curso, que sepan señoras y señores que no se hace

aquí en Baleares, que se hace en otros sitios, por ejemplo en

Madrid, y que tiene un coste aproximado de 1.500.000 de

pesetas para cada participante, más lo que le cuesta el

desplazamiento. Es cierto que aquí se podría haber hecho con

menor esfuerzo y más barato probablemente, pero hacerlo

gratis total para una lista de gente prefabricada, exclusiva y

excluyente, en la que se incluían los funcionarios, es bastante

para acabar la carrera política incluso de personas como usted,

incluso de personas como usted, de personas como usted que
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no tienen ningún reparo en utilizar el terrorismo en la vida

política, como está haciendo hoy.

Y esto avergüenza, que usted ponga la mano en la sangre de

los muertos para tratar de sacar ventaja política, eso no se hace

Sr. Rodríguez, todo tiene un límite ...

(Remor de veus)

... todo tiene un límite y ni siquiera usted puede sobrepasar

este límite. Venga aquí, dé explicaciones y no mienta como ha

mentido a esta cámara; usted tenía que haber pedido perdón,

por haber mentido, se lo he demostrado varias veces que ha

mentido y se lo he demostrado con documentos, y cuando usted

quiera aquí, en comisión, en el pleno, en debate, donde quiera,

...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

I.11) Pregunta RGE núm. 2791/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a ajuts per a la millora

de les finques del Parc de Llevant.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 2791/04, relativa a

ajuts per a la millora de les finques del Parc de Llevant, que

formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer

del Grup Parlamentari Esquerra Unida, bé, del PSM, perdó, la

pregunta està, però del PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula

l’Hble. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, per l’aclariment, estic situada en el

lloc que correspon. Sr. Conseller, fa tres setmanes li vaig

formular una pregunta sobre com pensava desbloquejar els

ajuts als propietaris del Parc de Llevant i no vaig percebre que

contestàs la pregunta tal i com jo li havia demanat, per això li

torn demanar.

Vostè me va remetre al futur, vostè fins i tot amablement

me va facilitar unes còpies de la Llei de mesures tributàries i va

remetre als propietaris de l’antic Parc de Llevant que fessin

convenis amb la conselleria. Jo, no anava per aquí la meva

pregunta, és per això que li torn demanar perquè el que va

passar és que hi havia unes solAlicituds fetes l’any 2003 i ara no

s’atenen.

Vostè també, a un apartat o a un paràgraf de la seva

resposta me deia que no s’havien convocat les ajudes i jo li puc

que sí, jo si vol, també molt amablement per part meva, també

li puc donar el decret que també el tenc aquí, que dia 22 de

maig es va publicar el Decret pel qual es podien solAlicitar

aquestes ajudes. Per tant, li torn demanar el mateix, a veure el

Govern com pensa atendre aquestes ajudes que es varen

solAlicitar en el segon semestre del 2003, dins la convocatòria

d’ajudes 2003-2004. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

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

Diputada, és a dir, vostè sap que les ajudes sempre eren 2002-

2003, 2003-2004; les ajudes 2003-2004, convocades el maig,

doncs tenen un problema: vàrem derogar el Parc de Llevant, és

a dir, no hi ha propietaris privats dins el Parc de Llevant. Però

sí que la Llei de mesures, la Llei 10/2003, de 22 de desembre,

deia de quina forma es podien adherir.

Contestant la seva pregunta que vostè fa avui, jo el que li

dic és que es poden adherir, de conformitat amb la normativa

vigent, que hi ha una normativa vigent que fa possible a la gent

poder accedir, que és la que marca la Llei 10/2003.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Però crec que el conseller s’està

referint al mateix. Jo crec que els propietaris tenien uns drets a

l’any 2003 i varen presentar les seves solAlicituds en temps i

forma. A més, el Govern, ja el segon semestre que vostès eren

responsables, no era amb l’antic pacte, era amb vostès, varen

fins i tot en els municipis que estaven inclosos dins l’àmbit del

parc, varen organitzar unes reunions informatives amb els

propietaris per informar-los de com havien de solAlicitar les

ajudes, i això eren vostès, Sr. Font.

Per tant, per una banda els donen expectatives, els

convoquen a reunions, aquestes persones fan aquestes

solAlicituds, fan la paperassa corresponent i llavors els diuen

que no tenen cap dret. Jo, Sr. Conseller, si vostè no me dóna

satisfacció en aquesta pregunta, crec que la pròxima vegada li

hauré de demanar un informe jurídic a veure amb quin informe

jurídic vostè es basa per denegar uns drets que els propietaris

tenien en el 2003, perquè aquesta gent el que va fer va ser

complir la normativa que era vigent en aquell moment.

Jo estic d’acord que a partir del 2004 no ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President. Miri, no ens entenem, les

convocatòries eren 2003-2004 i dins el 2003, com les del 2002-

2003, no es resolien dins el 2002, es resolien dins el 2003, i si

no la poden informar, és el que li puc dir. Però aquest tema, una

vegada que se’n va el parc i, si de cas farem un creuament de

documents, i pareixerà que és fantàstic, jo li ensenyaré quin és

el document, la instància, que ja n’hi ha més de deu de
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firmades, on la nova inclusió dins el parc, de forma voluntària,

farà factible poder pagar aquests doblers.

Més li diré, el 1.200.000 euros que hi ha en aquesta qüestió

estan colAlocats allà i intactes, perquè no hi hagi ningú que

pugui deixar de fer qualsevol inversió que volgués fer durant el

2003, baldament no signi fins a finals del 2004 o principi del

2005, les inversions es faran, però s’han de fer en base a com

nosaltres en aquest moment entenem. Jo no som ningú per

llevar cap dret a ningú, com pot suposar; jo li cont com me

diuen en aquest moment que ho hem de fer i que les

convocatòries sempre eren bianuals: es convocaven dins un

any, es resolien dins l’altre. Dins l’any que es resolien, que era

el 2004, el que havia passat és que el parc no hi era; en base a

això, no, no, però es resolen dins el 2004, i ara aquí ja

començaríem que sí, no, no, sí, miri, així ho varen fer durant

quatre anys vostès.

Què li dic jo? I me diran que no, d’acord, me pareix molt

bé, com els LIC i les ZEPA que deien que les havien protegit

i no les havien publicat, no diguin que no, no diguin blat. Jo li

dic: ningú perdrà cap subvenció, sempre i quan s’adhereixen

com a partir d’ara s’ha de fer, a través, voluntàriament estar en

el parc, no volien estar en el parc, ara ho poden fer

voluntàriament.

I.12) Pregunta RGE núm. 2792/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a previsions respecte

de la posada en funcionament de la Lototrot.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número dotze, RGE núm. 2792/04,

relativa a previsions respecte de la posada en funcionament de

la Lototrot, que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló i

del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

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

Conseller, com tots sabem, darrerament han anat apareixent a

la premsa distintes notícies damunt la Lototrot, la Promotrot, en

fi, aquestes iniciatives, algunes d’elles fins i tot contradictòries

o que no donen informació suficient. Hi ha persones i entitats

molt interessades i molt preocupades per saber quin és el futur

que el Govern té previst respecte a la posada en marxa de la

Lototrot. M’agradaria que pogués donar informació acabada en

aquest moment, en la mesura de les seves possibilitats, no tant

pensant en aquest diputat que li fa la pregunta, sinó pensant en

els milers de ciutadans i ciutadanes i d’entitats que estan

pendents de saber què passarà amb això en el futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President, Sr. Diputat. Lo único que estamos

haciendo es dar cumplimiento al objetivo del Consorcio del

Juego del Trot de Mallorca (...) conseller en su momento como

se creó.

Pero yo quería aprovechar, Sr. Presidente, para continuar

con mi intervención anterior, porque lógicamente he de

continuar: no es posible que todo lo que acabo de relatar hace

un momento suceda sin que el Grupo Parlamentario PSIB-

PSOE, ni el diputado que profirió la amenaza, hagan nada para

que actitudes deleznables (...) que a todos nos abochornan ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

... queden inmunes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

No puede ser que cuando un diputado o diputada olvida la

cortesía parlamentaria y se comporta como en una taberna de

arrabal (...) del siglo XIX, una cámara como el Parlament de las

Islas Baleares no proceda, como estoy seguro está establecido,

contra el miembro de esta cámara autor de los hechos que

denuncio.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, ha de contestar ...

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

No es posible que en el seno de un grupo parlamentario,

democrático, como estoy seguro que es el PSIB-PSOE, cuyo

secretario general hoy preside el Gobierno de España, y (...) su

firme espíritu de gobernar en talante y diálogo, no actúe

contundentemente cuando un miembro de su grupo se comporta

de esta manera.

En conclusión, Sr. Presidente, pido su amparo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sr. Presidente, pido su amparo, los hechos que ocurrieron

aquí el martes pasado son deleznables y yo creo que

perseguibles.
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Gracias, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Lamentar

profundament el que acabam de viure, perquè, jo sé que som

diputat d’un grup petit, però tan diputat com els altres i quan jo

faig una pregunta crec que tenc tot el dret que se’m respongui.

Sobretot, dóna la casualitat que avui he fet una pregunta que

interessa molt especialment a la Plataforma en defensa del

Cupó de l’ONCE a les Illes Balears, que representa centenars

de persones en aquestes illes i que tenen un interès per saber

què passa. Perquè me contesti que es va reunir el consorci, el

consorci ha decidit; doncs això ja ho sabia i ho saben tots, però

no sabem si se limitarà a la Lototrot, o sigui, a la travessa

hípica o s’hi afegirà la Promotrot. No sabem si es faran bars,

cafeteries, etcètera o no es faran, com s’ha dit a determinats

mitjans. No sabem si es farà per concurs o per procediment

negociat; no sabem quantes empreses s’han presentat en

aquests moments per cobrir aquest tema.

I parlam d’un tema que significa centenars de llocs de feina

a l’ONCE, centenars de llocs de feina per a discapacitats i

discapacitades, que tots en aquesta cambra en moltes ocasions

hem defensat aquest tema com a un tema fonamental i que

representa, en definitiva, una qüestió important per a la nostra

societat. M’agradaria poder tenir resposta exacta de quin nivell

està en aquest moment la situació i què es pensa fer sobre

aquest aspecte.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputado, disculpe. Creo que los

hechos denunciados son muy importantes y usted, como

miembro de un grupo de un parlamento democrático como éste

sería el primero en denunciarlo, si lo escuchó el otro día (...)

No obstante, a su pregunta le diré que lo que ha hecho el

Consorcio del Juego del Trot de Mallorca es poner en marcha,

para adjudicación por procedimiento negociado, del pliego de

condiciones que usted, cuando formaba parte, como partido,

del Gobierno de Baleares, aprobó. Nada más que hemos hecho

esto, lo que incluye este pliego es lo que hemos hecho.

Gracias, Sr. President.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, creo que pocas veces se han producido

alusiones tan claras como las que ha hecho el Sr. Conseller y

creo que me corresponde la palabra por alusiones.

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut per parlar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, y aprovecharé este minuto

solamente para decirle al Sr. Conseller que se calme, que se

ponga tranquilo, necesitamos que esté tranquilo para

respondernos a todas las preguntas que le hemos hecho, esas

casi cincuenta preguntas o cuarenta que tiene usted sin

respuesta, a todos estos documentos que no nos está queriendo

dar y que nos está ocultando; necesitamos que esté usted

tranquilo, que no pierda la calma, no pierda usted la calma,

póngase tranquilo y póngase en su papel. Su papel es el de

conseller en este momento y tiene que soportar que la

oposición le controle y nuestra misión es controlarle y cuando

usted meta la pata nosotros le controlaremos y trataremos de

que así lo vea la gente, y usted tendrá que defenderse y

defiéndase aquí con las armas que le da su propio estatuto y el

reglamento de este Parlamento. No haga estas cosas como dejar

mal al presidente cuando está cortando y le está diciendo que

no hable más, ponerse a hablar de esa manera.

Son cosas que no son correctas y usted, por la dignidad de

este Parlamento, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diéguez, contesti, vagi a això seu i ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo enseguida. Por la dignidad de este parlamento, Sr.

Conseller, sea usted comedido y responda a las preguntas que

se le hacen y respóndalas, sobre todo, eso sí, Sr. Conseller, con

la verdad, cosa que hasta ahora no ha hecho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sí, Sr. Rodríguez?

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Sr. President, yo creo que tengo un turno de réplica (...) Sr.

Diéguez debería de tener, ...

(Remor de veus)

... un turno de réplica, si no sería ...

EL SR. PRESIDENT:

Per alAlusions, venga, té un minut. Té un minut.

(Remor de veus)

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 / 11 de maig del 2004 1405

 

Por haber sido aludido por el Sr. Diputado. Sr. Diputado,

mire usted, usted puede hacer aquí la función, perdón, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, per favor, venga, té un minut.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Sr. Diputado, usted puede tener aquí el papel de D.

Tancredo, me es bien igual; yo no estoy nada nervioso, lo que

estoy es preocupado, no por usted sino por su grupo

parlamentario. No es posible que un grupo demócrata oiga en

la sede parlamentaria la amenaza “Rodríguez estás muerto” y

no pase nada, y se rían y aplauden. Pues muy bien, señores, si

ustedes creen que eso es lo lógico, háganlo, pero digan también

en la calle esto, digan que tienen ustedes diputados bravucones

que van por ahí amenazando a los consellers, díganlo, díganlo

ustedes y luego pidan amparo cuando algo le dice a usted algo

porque tiene la piel muy fina.

Si usted (...) cree usted que lo ha hecho bien, sí Sra.

Carmen, muy bien, haga usted, ustedes lo que les parezca; pero

yo creo, Sr. Diputado, que a usted no le enaltece, no es capaz

usted ni de reconocer que lo ha hecho mal, ni pedir disculpas.

Es igual, no las espero de usted.

Muchas gracias.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, ahora me toca a mí, por alusiones, porque

me ha aludido, si existe un trámite para uno existe para otro.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, ja està.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, aunque no sea del Partido Popular, me toca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Me toca, aunque no sea del Partido Popular, me ha aludido.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, el tema està tancat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ha abierto un turno incidental el Sr. Conseller, porque no

existe otro turno para poder hablar.

II. InterpelAlació RGE núm. 2411/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la LOCE.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, a continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia

que consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm.

2411/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a aplicació de la LOCE.

En nom del grup parlamentari, té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Aina Calvo.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Per favor, un poc de silenci.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Senyores diputades, senyors diputats. Els motius que han

conduït al Grup Parlamentari Socialista a presentar aquesta

interpelAlació amb referència al procés de desplegament de la

Llei orgànica de qualitat de l’educació, la LOCE, són varis.

Amb l’objectiu d’emmarcar el debat, crec que és important

destacar-ne fonamentalment tres: el primer de tots, i principal

desencadenant de la situació en què ens trobam, és la formació

d’un nou govern a Espanya, com a conseqüència del resultat de

les eleccions generals de març del 2004, que ha comportat, de

moment, l’anunci de la suspensió del calendari d’aplicació de

la LOCE, i que ben segur seguirà comportant, amb el temps,

nous canvis, noves actuacions dins la política educativa del

país.

Cal recordar aquí que el Partit Socialista ja va mostrar en el

seu moment els seus desacords respecte de la mencionada llei,

desacords en aspectes tan fonamentals com ara fer de la religió

una assignatura obligatòria puntuable; la segregació de

l’alumnat amb diferents itineraris; reducció de competències als

consells escolars o la reducció de les hores dedicades als

ensenyaments artístics, etcètera, just per mencionar-ne aquells

aspectes que han estat objecte de major difusió als mitjans de

comunicació. Un desacord que no es va esgotar només amb el

contingut de la llei, sinó que també es va afegir a la manca de

consens que va existir per la seva tramitació i posterior

aprovació, un desacord que es va traduir en la presentació

d’esmenes a la totalitat de l’articular i la consegüent articulació

d’un projecte educatiu alternatiu.

El segon motiu que ens ha decidit a presentar aquesta

iniciativa, aquesta interpelAlació, té a veure amb les

declaracions fetes des de diferents comunitats autònomes

governades pel Partit Popular; declaracions que ens han

confirmat la necessitat de presentar aquesta iniciativa.

I el tercer, i crec que és el més important de tots, crec que

és el que veritablement ens obliga a debatre i a actuar des del

seny i la responsabilitat, el tercer motiu que ens ha duit a

plantejar aquesta interpelAlació és el malestar i la confusió
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existent entre la comunitat educativa, entre els alumnes, entre

els pares i mares, entre el professorat. Una comunitat que es

troba desorientada enmig d’una situació complexa i difícil per

a tothom; una comunitat que és la que realment pateix les

conseqüències de les decisions polítiques que es puguin

prendre.

És per tot això que, des del Grup Parlamentari Socialista,

volem conèixer exactament i de la mà del conseller, quina és la

situació, què és el que està passant, quines són les previsions i

intencions d’aquest govern, respecte del desplegament de la

LOCE.

Abans de passar a plantejar qüestions més concretes, de les

quals voldríem obtenir una resposta per part del conseller, crec

que molt necessari fer dues consideracions generals. En primer

lloc, vull remarcar que des del Grup Parlamentari Socialista

som ben conscients que per fer front amb responsabilitat a la

situació que ens trobam cal voluntat política per part de les

dues administracions implicades, de l’autonòmica i per suposat

també de l’administració central. I en segon lloc, vull avançar

que la nostra intenció no és ni qüestionar la legitimitat jurídica

del Govern ni molt manco convidar-lo a sobrepassar els límits

infranquejables de la seguretat jurídica, el que ens mou aquí és

el debat polític sobre aquelles qüestions i aquelles actuacions

de la Conselleria d’Educació i Cultura que es puguin veure

seriosament afectades per la imminent suspensió anunciada pel

Govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero del Decret

827/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableix el calendari

d’aplicació de desplegament de la LOCE. Una llei no

compartida pel Partit Socialista que ara ostenta el Govern

central, com tampoc no era compartida la LOGSE, la Llei

orgànica d’ordenació general del sistema educatiu pel Partit

Popular en el moment que aquest va arribar al poder.

Hi ha un fet, però, que fa que l’actual sigui un escenari

peculiar pel que fa a les transicions entre un govern i un altre,

i el fet que el fa extraordinari és que en aquest cas ens trobam

amb una llei orgànica aprovada, però no desplegada; és a dir,

amb una llei que ens assenyala què es vol fer, però que no ha

tengut temps de donar a conèixer en molts d’aspectes com s’ha

de traduir aquesta voluntat a la pràctica; una llei que no ha

tengut temps de fer entrar en vigor la majoria dels seus

plantejaments més bàsics, si bé n’ha posat d’altres en

funcionament que gaudeixen de plena vigència i que, per tant,

queden fora del debat que avui ens ocupa: m’estic referint a les

ordres que afecten l’avaluació de l’alumnat i la selecció dels

directors de centre. Entenem que amb l’anunci de la imminent

suspensió del calendari d’aplicació de la LOCE, continuar amb

la implantació de mesures objecte de dita suspensió, perd

sentit, i a més a més pot tenir conseqüències poc desitjables per

a la comunitat educativa.

En aquest sentit, ens agradaria conèixer quines són les

previsions, quines són les intencions del Govern de les Illes

Balears respecte, en primer lloc, de la implantació dels tres

cursos de la nova ordenació de l’educació infantil; en segon, de

la implantació del primer curs del primer cicle de l’educació

primària; de la implantació dels cursos primer i tercer

d’ensenyament secundari obligatori i del primer curs dels

programes d’iniciació professional i la implantació del primer

curs de batxillerat, tots ells continguts en el decret del

desplegament LOCE.

Tenim constància que s’han establert uns terminis molt

justs, en la nostra opinió, per a la revisió dels currículums

connectats amb els canvis afectats per aquest calendari

d’aplicació. Fruit d’aquesta pressa, entenem que s’ha minvat el

debat entre els professionals, amb les conseqüents

repercussions sobre la qualitat dels materials curriculars.

Volem saber com valora el conseller aquest procediment,

essent conscient que aquests currículums tampoc no seran

aplicats el proper curs. Quina és la intenció de la Conselleria

d’Educació i Cultura respecte dels programes de diversificació

curricular? Pensa mantenir-los? I quines són les instruccions als

centres que ha distribuït o que té preparades per distribuir la

Conselleria d’Educació i Cultura, donat que el curs està a punt

de finalitzar i cal comunicar nombrosos aspectes a les famílies

de cara al proper curs?

Sabem que la ministra ja ha convocat la Conferència

Sectorial d’Educació; entenem que aquest és el marc idoni per

poder plantejar un escenari que, per damunt de tot, causi el

menor impacte possible sobre la comunitat educativa de les

Illes Balears; un marc en què s’haurà de fer allò que el Partit

Popular es va negar a fer en el seu moment, fer una anàlisi

pausada amb la participació de tots els sectors de la comunitat

educativa, de tots els grups parlamentaris i de totes les

comunitats autònomes; una anàlisi dels principals problemes

que afecten el nostre sistema educatiu per arribar al màxim

consens possible sobre les mesures necessàries per resoldre-los.

I s’haurà d’establir una nova normativa amb el màxim consens

possible, consens que permeti garantir que els canvis en

l’estructura del sistema educatiu no estiguin subjectes als

resultats electorals. Un marc en el qual el Partit Popular, a

través de les comunitats autònomes que governa i a través del

grup majoritari de l’oposició que lidera el Congrés, tendrà un

espai propi per defensar els seus interessos i conèixer de

primera mà la prioritat dels altres, cosa que lamentablement ni

va succeir ni es va voler fer succeir durant la passada

legislatura. Consideram que l’actitud més responsable és

esperar la celebració d’aquesta reunió, per conèixer i debatre

els canvis que es volen introduir en el calendari d’aplicació de

la LOCE, per adoptar les mesures necessàries per a les Illes

Balears i evitar la confusió a l’alumnat, a les seves famílies i al

professorat.

Ja per acabar, creim que mentre esperam que la reunió

tengui lloc el proper dia 17, no té sentit continuar amb

actuacions que es puguin veure afectades per la suspensió del

calendari d’aplicació, això només ens duria a provocar més

desconcert. I si té algun sentit, més enllà del control polític

d’obligat compliment pels grups parlamentaris que són a

l’oposició, com és el nostre cas aquí ara, si té algun sentit

aquesta interpelAlació és precisament intentar, des del debat

polític tranquilAlitzar el nostre professorat, els nostres pares i

mares, els nostres alumnes. Arribar a tenir la certesa que la

responsabilitat del Govern de les Illes Balears no cedirà a la

temptació de fer de l’educació una bandera al servei dels

objectius menys dignes de la vida política.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

d’Educació, el Sr. Francesc Fiol.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, senyora

diputada, és un poc el món al revés, és per ventura el Partit

Popular que hauria d’interpelAlar el Partit Socialista, perquè qui

ha creat l’escenari en el qual ens trobam no és el Partit Popular,

és el Partit Socialista. Per tant vostè fa un plantejament inicial

que jo no puc compartir. 

Vostè explica els motius de la interpelAlació i diu: primer

motiu, hi ha un nou govern, hi ha un nou govern i aquest

govern ha anunciat la pretensió de suspendre la LOCE. Bé,

això és una cosa que és innegable i que és un fet, però s’ha de

dir que hi ha uns procediments, hi ha unes normes, hi ha uns

criteris, dels quals llavors parlaré. 

Falta de consens, diu vostè, en l’aprovació de la LOCE. Bé,

falta d’acord, efectivament, però en qualsevol cas llei orgànica

aprovada per la majoria suficient dins el Parlament després

d’un procés de debat intensíssim i que multiplica per tres, per

tres, el nombre de reunions i de fòrums que va generar la

LOGSE, això per començar.

Malestar i confusió. Qui ha creat el malestar i la confusió?

Han creat la confusió aquells que han dit, sense tenir les coses

clares: “d’entrada canviarem la LOCE, la derogarem, no la

complirem, no la complirem”, i tenc retalls aquí de premsa per

aturar un tren, “no la complirem”. Abans de les eleccions i

després de les eleccions, i em referesc a conselleres i consellers

de governs autonòmics, molt principalment la colAlega de

Catalunya, “no complirem la LOCE”. Bé, perfecte.

I l’argument utilitarista que jo sincerament no puc acceptar,

que, com que hi ha un nou govern i es vol canviar la llei, idò

donem ja per derogada la llei sense que s’hagin produït els

tràmits legals necessaris. Escolti, això és com, si em permet un

exemple, com si aquest senyor que han nomenat ministre

d’Interior, Alonso, crec que nom, digués: “Vull canviar la llei

de trànsit; canviarem la llei de trànsit, els cotxes aniran per

l’esquerra”. Està bé, és una possibilitat, pots dir “molt bé,

canviarem la llei de trànsit i els cotxes aniran per l’esquerra,

invertirem el sentit del trànsit”, quan ho hem de començar a

aplicar?, l’endemà que ho hagi dit?, el dia que ho llegim als

periòdics?, quan qualque comunitat autònoma digui “nosaltres

demà començarem a canviar el sentit del trànsit”?, o convé que

esperem que es produeixin normativament d’una forma regular

els processos que s’han de donar? Jo crec que això està molt

clar i realment no té molt de sentit el plantejament que s’ha fet.

La meva modestíssima formació jurídica m’ensenya que

enfront dels iusnaturalismes, que havien vengut informant tota

una tendència deïsta del dret i de la política, apareix el

positivisme, apareix Kelsen, La pirámide de las normas, bé, la

Constitució dalt de tot, les lleis orgàniques, les lleis, els

reglaments, la famosa piràmide normativa... I, escolti, jo crec

que a Espanya per ventura poques coses ens uneixen, a la

majoria de gent, uns pensaran en la gastronomia, els altres en

els himnes, els altres en els esports, els altres en les banderes,

i potser ningú no estigui d’acord en res, però tenim un acord,

tenim una constitució, tenim unes lleis, tenim unes normes; això

ens uneix i això és el que hem de complir perquè aquestes són

les regles del joc. Què hagués passat si el Partit Popular quan

va arribar al Govern hagués derogat la LOGSE?, que és el que

es pretén fer en aquest moment. Si hagués derogat la LOGSE

hagués estat un escàndol extraordinari, hagués estat un

escàndol d’aquests que no s’obliden. Què va fer?, va fer una

nova llei, es va plantejar fer una nova llei, i es va fer una nova

llei que nosaltres, com és natural, defensam.

I comprenem que no sigui una llei que agradi a aquest

govern, i comprenem que la vulgui canviar i acceptam que la

vulgui canviar, només faltaria. Hi ha una nova majoria en el

Parlament de Madrid i aquesta nova majoria té dret a canviar

la legislació. El problema és com ho pot fer, i de quina manera,

i si ho pot fer com pretén la Sra. Ministra, dia 17, a la reunió

que ens ha citat, mitjançant l’aprovació d’un decret de

suspensió del decret de desenvolupament de la LOCE.

Nosaltres tenim seriosos dubtes i ho estam estudiant amb molt

de detall, perquè jo fa molt pocs dies que tenc l’esborrany de

decret que m’ha enviat la Sra. Ministra, però també vaig a

Madrid dia 17 amb la sensació que vaig a misses dites, si em

permet l’expressió; és a dir, opinin el que opinin les comunitats

autònomes aquest decret anirà endavant. Jo crec que el Govern

té decidit clarament que aquest decret anirà endavant, i el que

pretén -i ho explic per si alguns dels senyors diputats no ho

saben- és deixar en vigor la part de la LOCE que està aprovada

en aquests moments i que està funcionant en aquests moments,

i suspèn el calendari, una part del calendari, perquè alguns

aspectes de primària no queden afectats, i alguns aspectes que

no estan regulats en el calendari de la LOCE tampoc no queden

afectats.

I llavors ens planteja un dubte immediat de caràcter jurídic:

què està en vigor?, la LOGSE?, jo crec que no, alguns aspectes

de la LOGSE, els que no foren derogats per la LOCE, perquè

òbviament aquells aspectes que foren expressament derogats de

la LOGSE no poden entrar en vigor automàticament, això és un

impossible jurídic. Per tant ens estam abocant a una situació de

conflicte i de tensió que nosaltres no hem creat, que nosaltres

no hem generat; això ho vull deixar ben clar perquè ara només

faltaria que davant l’opinió pública, davant les escoles, davant

els agents educatius, el responsable de la tensió i del conflicte

fos el Partit Popular. No!, serà el que està creant la tensió, que

vol amb un decret paralitzar l’aplicació d’una legislació.

Aquesta és la qüestió.

Clar, i a partir d’aquí, bé, idò qualsevol raonament és motiu

d’opinió. Vostè, de totes formes, planteja la interpelAlació, i

això l’honora, com una sèrie de preguntes sobre el plantejament

que fa el Govern de les Illes Balears respecte d’aquesta qüestió.

La nostra posició no és la de crear tensions ni la de crear

conflictes; al contrari, nosaltres volem que el curs vinent

comenci amb tota normalitat, i estam disposats a escoltar els

arguments que se’ns expliquin dilluns, i estam disposats a mirar

de trobar solucions, però naturalment sempre des de la

legislació vigent. 
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Clar, m’atribueix a més, de rebot, que hem fet via en

l’elaboració de determinats productes normatius. Nosaltres no

hem fet més via ni menys via perquè canviàs el Govern o no

canviàs el Govern, cregui’m. Si aquest plantejament el diu

seriosament, és un plantejament un poc infantil. Aquest és un

procés massa complex com per posar accelerador o llevar

accelerador, és un procés que du el seu ritme, que ve caminant

i que algunes normes havien anat sortint, com vostè mateixa ha

citat, l’ordre de directors, que ha sortit a totes les comunitats

autònomes, pràcticament, i altres coses com temes curriculars,

que estan en cartera, que estan en el consell escolar, que són

fruit encara de debat. 

Bé, el que nosaltres volem és anar fent la producció

normativa segons el calendari en principi establert, a compte de

veure quin és el plantejament que es fa dilluns a Madrid

perquè, naturalment, si això és “lentejas, o las tomas o las

dejas”, nosaltres no estam disposats a empassar, nosaltres no

podem acceptar que el govern del diàleg, de la concòrdia, de la

conciliació, de la democràcia, via decret tiri per avall una llei

orgànica d’aquest país. Això és inacceptable d’entrada. Altra

cosa és que estiguem disposats a escoltar argumentacions i

estiguem disposats a pactar solucions, perquè efectivament el

que no pot ser és que els que pateixin les conseqüències siguin

els alumnes que han de començar el curs escolar el setembre,

òbviament que no.  

Però qui ha creat aquest escenari? Torn al principi de la

meva intervenció: qui ha creat aquest escenari? Aquest escenari

no l’ha creat el Govern de les Illes Balears, aquest escenari no

l’han creat els que han perdut les eleccions generals, aquest

escenari l’han creat unes decisions preses, al meu mode de

veure, irresponsablement de modificacions normatives sense

explicar ni tan sols exactament què es vol canviar i exactament

què es vol modificar. Nosaltres, per tant, anam a aquesta

conferència sectorial de bona voluntat, de molt bona voluntat,

i disposats a fer possibles acords perquè el primer és que el

sistema educatiu funcioni, això és el primer; per tant nosaltres

anam disposats a cedir, segurament, i a negociar determinats

aspectes i a intentar arribar a acords, però cregui’m que el que

no acceptarem és ser els autors d’aquest conflicte. Aquest

conflicte l’han creat vostès, aquest conflicte l’han creat les

promeses del Sr. Zapatero i les pressions de determinats

governs, com el de Catalunya, dient que digui el que digui en

Zapatero ells no aplicaran la LOCE; és a dir, és que tenc aquí

200 retalls que ho diu, la Sra. Cid diu que els és igual el que

digui la Sra. Ministra a Madrid, que els igual la conferència

sectorial, no saben ni si hi aniran perquè ells van per lliure. Bé,

idò això són socis seus, en definitiva, i gent amb la qual vostès

sostenen governs. Com que no? Jo crec que sí, el Sr. Maragall

se sustenta en aquesta majoria i bé que li recorden amb la clau

aquella que mostra el Sr. Carod-Rovira, ara no em digui que no

sap de què li parl.

Però vull mantenir un tarannà de diàleg, vull mantenir un

tarannà de cooperació, perquè crec que la responsabilitat que

tenim nosaltres és tan gran o més que la que té en aquests

moments el Govern de Madrid. El Govern de Madrid ha de

proposar reformes legislatives en el Parlament de Madrid,

certament, però el sistema educatiu està transferit i la

responsabilitat que els cursos funcionin és nostra, i per molts

d’anys. Per tant nosaltres hem d’adequar els possibles acords

a què arribam amb el Govern de Madrid al desenvolupament

del curs escolar, i nosaltres procurarem no posar-nos a nosaltres

mateixos traves ni anar aprovant coses que ens generin

impediments i dificultats, crec que és el lògic, més clar no li

puc parlar, crec que és el lògic. 

Ara, clar, jo no vull ser responsable del fet que hi hagi

nerviosisme en el sector, que els centres no tenguin encara les

instruccions de com ha de començar el curs que ve... Escolti,

anem a Madrid, acceptam aquesta reunió que s’ha plantejat per

a dia 17, anem a escoltar la ministra, tant de bo que no sigui un

trágala l’esborrany de decret traduït del català al castellà que

tenc damunt la taula, tant de bo que no sigui un trágala, tant de

bo que sigui un moment en què puguem negociar i arribar a

acords, i que això vehiculi possibles reformes posteriors que

puguin ser fruit del consens i fruit del pacte, que no esperam

altra cosa i que desitjam que així sigui.

Jo vull dir, de totes formes, que la LOCE -ho he de dir, de

qualque manera, Sr. President, i acab- ha suposat un esforç

normatiu molt important de tornar a la política del mèrit, a la

política de l’esforç, i no ajornar un problema, perquè moltes

vegades el que feim amb l’igualitarisme, en què tots som iguals,

en què allò important és la socialització, el que feim és ajornar

problemes. Jo tenia un professor de dret polític que, a aquells

que anàvem a classe, que érem molt pocs, sempre ens deia:

“Están aprobados; la vida ya les suspenderá”; bé, idò, a

l’escola a vegades ajornam aquests problemes; idò és bo que a

l’escola superin aquests problemes a base de valorar l’esforç,

valorar el mèrit, perquè a més valorar el mèrit i valorar l’esforç

beneficia sempre els més modests i és una tasca

extraordinàriament igualitària. Per tant, amb una defensa de la

LOCE però també comprenent que hi ha un ambient de canvi

i una necessitat de canvi, i estam disposats a parlar, és com

acaba aquesta intervenció a l’espera de posteriors comentaris.

Gràcies.

(Petit aldarull i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida-Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

respecte a la interpelAlació d’avui jo crec que el més important,

o almanco el més interessant, és saber què farà el Govern de les

Illes Balears respecte a la paralització o no de la LOCE, ja que

ens hem de situar en un context que tots som perfectament

conscients d’on ens trobam. El Govern central ha pres una

decisió clara, ha iniciat els tràmits pertinents per a la

paralització dels aspectes substancials de la LOCE o la Llei de

qualitat d’educació. El Consell de Ministres de dia 30 d’abril

va iniciar el procés de paralització de la LOCE que es farà

efectiu, com vostè sap, a finals de maig o a principis de juny i

deixarà en suspens el calendari previst d’aplicació.
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És cert que encara no s’ha publicat el decret, això ho sabem

tots, perquè ha de passar prèviament -també ho sabem tots- pel

Consell Escolar de l’Estat i pel Consell de l’Estat. Hi ha un

temps d’espera i efectivament hi ha un temps en el qual no hi

ha encara cap decret publicat, però el procés i la voluntat

política estan molt clars i crec que davant això el que cal és

saber què farà el Govern de les Illes Balears.

La paralització del decret del calendari, com també vostè

sap, Sr. Conseller, no suposa la paralització de la LOCE. Un

decret d’implantació pot ser variat, modificat o canviat per un

altre decret. La paralització afecta aspectes substancials de la

LOCE però no tota la llei. Vostè sap perfectament que hi ha

aspectes de la llei que es mantenen i altres que efectivament es

considera que s’han de modificar. Per tant ens trobam en un

procés legal, en un procés, a més, democràtic i totalment

adequat, sense cap problema des del punt de vista jurídic. Per

tant és només una decisió política que ha de prendre per part de

la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears per

saber què és exactament, com es vol situar davant la LOCE.

Nosaltres és evident que des del nostre grup aplaudim el

procés de paralització, però també creim que és positiu encetar

un debat sobre la llei, en el qual participaran totes les

comunitats autònomes, vostè mateix ho ha dit, que anirà a la

conferència sectorial dia 17, i a més, segons està previst -

esperem que sigui així-, entrarà en un tràmit de modificació de

la llei a nivell parlamentari, però en aquest moment parlam de

la modificació del decret.

Esperem que sigui, i això sí que ho esperam, un procés més

democràtic i més obert del que va ser el debat de la LOCE, en

el qual -si em permet dir-li-ho-, en el debat parlamentari de les

1.166 esmenes que es varen plantejar pels diferents grups

parlamentaris, el Partit Popular no va permetre el debat

d’aquestes esmenes, i sap perfectament que moltes veus no

varen ser escoltades de sectors importants de la comunitat

educativa, fos professorat, alumnat o pares i mares. En aquest

moment, per tant, jo crec que la decisió és clara i el que cal és,

sobretot, dur endavant una política clara de no crear confusió

a tota la comunitat educativa, sigui tant el sector de pares i

mares, sigui el professorat o sigui també l’alumnat.

Els aspectes que es modificaran, i són aquests que es

modificaran, per tant no cal ni tan sols plantejar-se si es farà o

no perquè, com dic, l’itinerari o el procés ja està iniciat, és que

els itineraris educatius desapareixen, i precisament sempre

nosaltres hem considerat que aquests itineraris que marcava a

la secundària la LOCE eren segregatius. Per altra banda també

se sap que desapareixerà el caràcter assistencial de l’educació

infantil de 0 a 3 anys i tornarà precisament a tenir un perfil que

nosaltres creim que és molt idoni, que és l’adequat, que és un

caràcter educatiu. Per altra banda també se suprimirà la reforma

introduïda en l’ensenyament de la religió i, per tant, també a

partir d’aviat, la religió no serà avaluable a efectes de

promoció, adquisició de beques o accés a la universitat.

S’eliminarà la prova de batxillerat, la prova de revàlida, i tots

aquests aspectes són de gran transcendència i consideram,

precisament, que davant això s’ha d’obrir un procés de

participació que esperam, evidentment, que el Govern de les

Illes Balears no només hi participi sinó que sigui un membre

actiu per tal que es pugui fer de la millor manera possible.

Però en aquest moment amb què ens trobam? Idò en aquest

moment ens trobam que en aquesta comunitat s’està treballant

sobre tots aquests aspectes que jo he esmentat, referits tant als

itineraris, referits també al tema de l’educació infantil, o referit

també al tema de la religió. Sap perfectament que encara no

s’ha iniciat del procés de posada en marxa d’aquestes

qüestions; per tant és el moment adequat abans d’entrar a una

situació difícil. No es tracta d’aturar res perquè encara no s’ha

implantat, la idea era implantar-ho el proper curs, i per tant

només es tracta d’aturar el que en aquest moment s’estava fent

per part de la comunitat educativa i sobretot per part dels

centres educatius.

Sap perfectament que els itineraris educatius, que

desapareixeran, suposen un canvi en la quota del professorat

d’ESO, i precisament això té molt a veure respecte al

professorat que s’hi ha de dedicar. Esperem, per tant, que això

s’aturi perquè si no pot crear una confusió important. En segon

lloc, respecte a l’assignatura de religió, sap també que ja

s’hauria de començar el procés de contractació d’aquest

professorat, igual que també el currículum i els continguts, i

esperem per tant que s’aturi perquè si no això crearà molta

confusió. Vostè sap també perfectament que s’estava treballant-

o s’hi està treballant- en l’aspecte de l’educació infantil, i creim

que tot això s’ha d’aturar perquè si no l’únic que generarà serà

una confusió que en el mes de setembre evidentment serà

després molt difícil de posar les coses en ordre.

Per tant creim que..., o ens agradaria una resposta clara per

part del Govern de les Illes Balears. Nosaltres evidentment

demanaríem una paralització d’aquests aspectes concrets que

modificarà el decret que sortirà publicat molt prest...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, ja vaig acabant. 

...perquè creim que és la millor manera de no fer fer feina

inútil als centres educatius, en segon lloc perquè els pares i les

mares puguin saber perfectament amb què es trobaran el mes de

setembre quan comencin els seus fills i les seves filles el curs

escolar, i sobretot també l’alumnat sabrà amb quins itineraris,

amb quins currículums es trobarà.

Per tant nosaltres consideram que per responsabilitat, per

evitar confusions i esforços innecessaris a tota la comunitat

educativa, que es paralitzi el seu desplegament perquè jo crec

que està molt clar que evidentment aquest decret sortirà ja i

precisament la LOCE o aquests aspectes de la LOCE no es

duran endavant i més endavant hi haurà un debat parlamentari

per, en tot cas, modificar la llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

jo crec, en primer lloc, que seria bo i necessari posar en els

justos termes aquest debat. Per a nosaltres, al nostre parer és

evident que no estam discutint només una qüestió legal, ni

estam parlant tampoc de les virtuts -o no n’hauríem d’estar

parlant- o dels defectes que té la LOCE, ni sobre l’oportunitat

de la seva paralització. La setmana passada ja vàrem tenir

aquest debat a comissió parlamentària i ho vaig manifestar

talment com avui aquí. El nostre partit, PSM-Entesa

Nacionalista, certament va ser i és contrari a aquesta llei, però

açò no és el tema que avui ens ocupa. El tema que ens ocupa

avui és com no tensar el sistema educatiu, i no cerquem

culpables; com no tensar-lo, i per tant ens hem de centrar en la

situació actual. 

Com ja s’ha dit el canvi de govern a Madrid ha suposat,

suposarà, la paralització d’una sèrie d’aspecte de la LOCE,

millor dit, del seu desplegament: els itineraris formatius, la

consideració de l’assignatura de religió, la prova de la revàlida,

el caràcter assistencial de l’educació infantil, etc. Nosaltres

donam suport a aquesta paralització, i pensam que ha de ser la

primera passa per a una reforma molt més en profunditat d’una

llei que no ens agrada, cosa que és totalment legítima. Però

també som conscients que aquesta paralització no és ni pot ser

immediata, per mor que la pròpia tramitació ho fa impossible.

Així fins al mes que ve, segons els terminis previstos pel mateix

ministeri d’Educació, no serà efectiva aquesta paralització, ja

que cal que l’esborrany de reial decret passi prèviament pel

Consell Escolar de l’Estat i pel Consell de l’Estat, a més de per

la conferència sectorial que ja ha convocat la ministra.

És per açò que quan el conseller d’Educació i Cultura

consultà, segons les seves pròpies declaracions, la pàgina web

del BOE no va trobar cap disposició legal al respecte, no la

podia trobar; ara, esper que el mes que ve ja sí la trobarà.

Del que ara parlam és del que pensa fer el Govern de les

Illes Balears en aquest període transitori entre una i altra

realitat, i aquí tenim dues possibilitats i només dues: ficar-se

pels motius que sigui en el desplegament de la LOCE sense

tenir en compte el que va decidir el Consell de Ministres, o bé

actuar -al nostre parer- amb racionalitat i obrir un compàs

d’espera, un compàs d’espera ben curt, per cert, a fi de no fer

passes inútils i, el que és pitjor, no fer-les fer als centres

educatius, que no tenen res a veure amb el trànsit, estam parlant

d’alAlots i no de cotxes. Des del nostre punt de vista el principal

factor a tenir en compte és garantir l’estabilitat del sistema

educatiu per damunt dels interessos o de l’amor propi d’un o

d’altre partit. La comunitat educativa sap i sap molt bé quins

aspectes de la LOCE ja no entraren en vigor el curs que ve, i

voreja l’absurd que l’administració educativa actuï en sentit

contrari creant una confusió innecessària. 

Senyores diputades i senyors diputats, hem de parlar clar,

i hem de parlar perquè tothom ens entengui, no hem de divagar

més damunt aquest tema; tot és bastant més senzill del que

sembla. Hauríem d’actuar, com he dit, amb racionalitat, des

d’aquest tarannà de bona voluntat que ha dit que tenia el Sr.

Conseller i des de la responsabilitat que té ara, per pocs anys.

Des del nostre punt de vista haurien d’enviar demà mateix una

circular a tots els centres on es digués que, per prudència,

s’esperarà un temps a continuar amb el desplegament dels

aspectes de la LOCE que abans he assenyalat, esperar fins a la

publicació del reial decret de paralització per evitar, com he dit,

feina inútil i confusions innecessàries. Els assegur que açò és el

que els centres entendrien i açò és el que els centres esperen

d’una administració, que prioritzi el bon funcionament del

sistema educatiu per sobre d’altres consideracions. 

És tan senzill com açò i tan raonable com açò, perquè si la

Conselleria d’Educació s’encaparra en tirar endavant la LOCE

en aquestes setmanes que queden fins a la publicació del reial

decret, qui ho patiran seran els mestres i pares, que es veuran

abocats a una espècie d’esquizofrènia entre el que saben que

han de fer i allò que la conselleria els diu que facin. I posaré

exemples concrets d’açò que dic: els itineraris formatius a

tercer i quart d’ESO, condemnats a desaparèixer, suposen un

canvi en la plantilla del professorat, una reestructuració horària,

un nou repartiment d’espais; en aquest moment els centres de

secundària, com fan cada any, ja estan elaborant previsions per

al curs que ve; de motu proprio han aturat aquesta feina, el

sentit comú ha funcionat. No tindria cap mena de sentit que la

Conselleria d’Educació obligués llavors a seguir les previsions

de la LOCE sabent que és una tasca estèril que s’haurà de

repetir d’aquí a un mes. Crec que s’ha de tenir el sentit comú

que sí tenen els equips directius dels instituts.

Un altre aspecte: mirin, senyores diputades i senyors

diputats, estam en aquests moments en ple procés

d’escolarització, un procés difícil i que sempre crea conflicte.

Quina informació es donarà als pares?, se’ls dirà que el curs

que ve la religió, o la seva alternativa, és obligatòria i

computable a efectes d’expedient acadèmic i beques?, o se’ls

dirà la veritat: que en el curs que ve la religió continuarà essent

una matèria optativa i sense efectes acadèmics? Un altre

exemple: desplegament curricular; es pensa continuar fent feina

sobre uns currículums que mai no s’aplicaran? Aquests tres

exemples crec que són clars; en podria posar més, però en

definitiva la disjuntiva també és clara: continuar actuant com si

res no hagués passat o actuar en funció del fet que la realitat

actual és diferent, que crec que és el més racional i el més

responsable per a qualsevol govern. La primera és una opció

absurda; l’altra és un camí de serenor davant un canvi

inevitable.

I per acabar una reflexió final. El sistema educatiu de les

nostres illes, malgrat els esforços inversors i l’augment de

personal, és encara fràgil. No crec que sigui acceptable que se’l

posi en tensió durant unes setmanes per una qüestió que en

definitiva ja està sentenciada. No hi haurà itineraris; no hi haurà

religió obligatòria i avaluable; no hi haurà educació infantil

assistencial; no hi haurà revàlida; açò ho sabem tots. No crec

que ho hagin de tirar endavant. Critiquin el Govern central

perquè no els agrada el que ha fet, però tenguin prudència i no

tensin innecessàriament la comunitat educativa. Els centres

saben què passarà, se’ls ha dit; no els facin fer feina virtual que

no servirà per a res. Enviïn aquesta circular prudencial que

abans els deia, que en definitiva revertirà també en bé de la

Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
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Vagi acabant, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, ara mateix, Sr. President. Jo crec que els centres, i açò

ho dic amb coneixement de causa, en aquests moments estan

molests, i estan irritats per moltes coses: per les mesures

lingüístiques, pel decret d’admissió d’alumnes, pel retall

econòmic, etc.; només els falta que els faci treballar de bades.

Vostè ha dit que té bona voluntat, jo esper que també tengui

seny. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Venim a expressar la postura, el

posicionament del Grup Parlamentari Popular respecte a la

interpelAlació del Partit Socialista Obrer Espanyol. He de

començar, com no pot ser d’altra forma, dient que el Grup

Parlamentari Popular dóna suport, estalona sense embuts, a la

política educativa del Govern de les Illes Balears, especialment

aquella que du al desplegament de la LOCE, la llei orgànica

aprovada pel Congrés amb una ampla majoria, s’ha de recordar

açò, i que fins que no es derogui o es modifiqui continua vigent

i, per tant, d’obligat compliment. Dic açò perquè sembla ser -ho

vam veure la setmana passada i ho veim avui també amb

arguments reiteratius- que hi ha grups parlamentaris que insten

a no complir aquest marc legal vigent. Aquesta defensa de la

norma és l’única possible avui en dia, respectar la nostra

legalitat i donar compliment, així també, als compromisos

contrets pel Partit Popular en el seu programa electoral. 

Està encara per veure què pensa fer l’actual govern

d’Espanya, ja que per ara no hi ha una disposició legal en el

BOE, s’ha dit també reiteradament, i totes les declaracions en

premsa dels responsables d’educació del Partit Socialista

contenen, al nostre entendre, preocupants ambigüitats i

disparitats de criteri. Què vol l’esquerra? Ho ha dit el conseller:

defugir la seva responsabilitat en la creació d’aquesta confusió,

aquí sí, que es pot crear en el món educatiu respecte a la

derogació d’alguns aspectes de la llei. 

La intenció del Ministeri d’Educació sembla ser, de qualque

manera, com ja ha dit el conseller també, paralitzar el

desplegament de la llei en primera instància; veurem com acaba

l’assumpte. Aquesta actitud, Sr. Conseller, és la que al nostre

entendre, i coincidim amb vostè, crearia realment aquesta

confusió, la que crearia incertesa en el món educatiu, i dir que

segons quines accions poden crear molta més polèmica, més

confusió, perquè per ara, de les propostes del PSOE, encara en

tenim un coneixement bastant pobre, succint. Deien el 23 de

març a un diari de tirada nacional: “Los socialistas vamos a

promover un debate en el que participen docentes, familias,

sociedad e instituciones para reconstruir el pacto social por la

educación, que requiere la formación de la ciudadanía, el

futuro de nuestra sociedad y la salud de nuestra convivencia

democrática”. Tornam al concebut tarannà dialogant; jo no sé

quantes reunions hauran tengut amb les diferents comunitats

autònomes respecte a aquest futur desplegament de les

modificacions que vol impulsar el ministeri, però crec, Sr.

Conseller, que són ben poques. Per tant, deu ser que el diàleg

es guarda per a un poc més tard.

Com que aquest tarannà dialogant encara no ha quallat, es

veu que encara el xerigot no ha acabat de fermentar i és per açò

que el PP, el Partit Popular, va demanar un mes després

d’aquestes declaracions de finals de març la celebració d’una

conferència sectorial d’educació, davant precisament l’alarma

creada en el món educatiu davant l’anunci de la suspensió

d’alguns aspectes de la LOCE. Ara sembla que s’ha convocat

aquesta reunió sectorial per a la setmana que ve i veurem, Sr.

Conseller, què en surt d’ella. Li desitjam de qualsevol forma

moltíssima sort. En definitiva Sr. Conseller, estam parlant de

dos models, vostè ho ha dit, la política de l’esforç o la política

del deixar fer. Nosaltres, el Partit Popular, va fer una aposta

molt decidida per primar l’esforç de l’alumne, per primer un

sistema educatiu de qualitat. Recuperar en definitiva la ilAlusió

dels docents en l’ensenyament.

Sr. Conseller, estalonam la seva gestió al cap de la

conselleria. Li hem de dir que valoram molt positivament la

feina que estan fent i la veritat és que palpant sectors del món

educatiu aquesta sensació que té la conselleria es deixa veure.

I li he de dir que també observam amb preocupació els núvols

que es produeixen des de Madrid sobre la LOCE. Vostè té la

responsabilitat de governar a les nostres illes i de defensar els

interessos de Balears a Madrid. Estam segurs que aquesta

encomana la sabrà defensar bé, aquesta encomana la sabrà

complir bé i esperam per al futur de la qualitat de

l’ensenyament a les nostres illes que es pugui arribar a aquest

desitjat consens per part de l’esquerra sobre una llei que torn a

insistir, és actualment vigent i que nosaltres l’únic que feim és

donar compliment a aquest marc normatiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Aina Calvo.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

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

Conseller, jo crec que en definitiva i en això hi hem d’estar

d’acord el que ha aconseguit i el que ha provocat ubicar-nos en

l’escenari en què ens trobam i que ens condueix a estar

debatent el que estam debatent són les regles del funcionament

democràtic i és la voluntat popular. En cap cas i a més a més

crec que no respon a la veritat, ni el que ha succeït fa

exactament un parell de minuts, en cap cas he atribuït jo la

responsabilitat de la situació conflictiva que estam vivint al

Govern de les Illes Balears. El que estic fent i crec que és

d’obligat compliment perquè represent el grup majoritari de

l’oposició i justament represent el grup majoritari de l’oposició

al qual dóna suport al partit que governa a Espanya, el que he

fet és intentar a través d’una interpelAlació aconseguir

informació sobre les seves previsions. Precisament vostè em

deia que m’honrava fer preguntes, em sap greu però no li puc

dir el mateix, perquè no n’ha resposta pràcticament cap.
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M’alegra saber dins la seva resposta que la seva pretensió,

per suposat, no és crear tensió, no en teníem cap dubte i a més

a més li he comentat al principi de la meva intervenció que

pensava que el debat que havíem de mantenir era un debat

polític i no un debat centrat en plantejaments jurídics. El que

passa és que vostè, m’ha paregut entendre, que a més a més

introduïa un tercer element en aquest debat i que és aquest

estudi jurídic per veure la viabilitat o no d’aquest possible

decret de suspensió. Això és un altre marc de debat que s’haurà

de resoldre en un altre context. Insistesc, des del Grup

Parlamentari Socialista aquí en el marc del Parlament de les

Illes Balears ens interessa conèixer quines són les seves

previsions respecte del desplegament de la llei. Crec i a mi em

preocupa, que tenim l’obligació d’intentar trobar una solució

que impacti el menys possible sobre la comunitat educativa per

al sistema educatiu de les Illes Balears que ja té prou

problemes. I crec que apelAlar a la calma, a una suspensió a

l’espera de conèixer què vendrà després no és cap petició ni

agosarada, ni crec que això espenyi la línia política del Govern

de les Illes Balears. Consider que entra dins les regles del joc

democràtic i a més a més, no fuig del sentit de la

responsabilitat. Crec que poder demanar aquesta pausa per

intentar que no es segueixi avançant en normativa que en un

moment donat pot estar aturada i que aquesta és la intenció, la

voluntat fermament anunciada, públicament reconeguda pel

Govern de l’Estat, crec que respon i correspon a qualsevol

polític que vulgui actuar des del sentit de la responsabilitat.

A mi em preocupa i li ho vull manifestar, em preocupa molt

que el que acabem fent tots sigui utilitzar l’educació cap a un

objectiu que s’allunya totalment de l’objectiu pel qual hauríem

de treballar. I crec que en aquest sentit no només vostè amb les

seves paraules, sinó altres comunitats autònomes liderades pel

Partit Popular em fa la impressió, això em preocupa i ens

hauria de preocupar a tots, que s’utilitzarà l’educació com a

bandera de resistència política. Crec sincerament que el que

hem d’intentar veure són possibilitats de fer un ús del marc de

debat per poder treure endavant la situació. I entenc que la

conferència sectorial d’educació és el marc més idoni per poder

iniciar aquest tràmit. Entenc que el Govern de les Illes Balears

pugui deixar damunt la taula, ha de deixar damunt la taula, tots

els entrebancs que considera que dificulta aquesta situació per

a la posada en marxa del curs que ve a les escoles de les Illes

Balears, però no em sembla de rebut no poder fer cas a la

convidada, a intentar aturar-nos i reflexionar sobre totes

aquestes normatives que no s’haurien de treure endavant perquè

entenem que seran objecte de suspensió. Entenc que aquesta és

la vertadera situació i el punt del debat.

També em sembla un tant agosarat i crec que a més ens

equivocam quan pensam que el tema dels currículums és un

plantejament..., m’ha paregut entendre de la seva intervenció

que era un plantejament com de segon ordre. Jo crec que el

desenvolupament curricular..., disculpi per ventura ho he entès

malament. Però vostè parlava d’un plantejament infantilista per

part meva quan li apelAlava en aquest sentit dels currículums i

jo crec que el desenvolupament dels currículums forma part

dels eixos fonamentals del desenvolupament del proper curs

que ve, perquè és el currículum allà on es recullen els

continguts, les propostes d’avaluació, les estratègies

metodològiques dels distints materials que formen part de la

nova organització del curs escolar. I entenc que la pressa amb

què aquests currículums s’estan accelerant, pot perjudicar la

qualitat dels propis materials, està colAlocant el professorat en

una situació de franca incomoditat i per ventura estam exigint

uns esforços que podrien canalitzar cap un altre àmbit que no

seria aquest.

Crec sincerament que tendrem ocasió de continuar-hi també

en la presentació de la subsegüent moció. Pens sincerament que

valdria la pena que féssim un esforç per reconduir la situació i

per intentar sobretot vetllar per la qualitat, precisament, del

sistema educatiu de les Illes Balears. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Jo

agraesc totes les intervencions i tots els consells i ho faig molt

sincerament, però vostès comprendran que, com a mínim em

deixin arribar a dia 17, em deixin arribar a dilluns. Jo dilluns

vaig a Madrid a escoltar, m’han enviat un esborrany de decret

i que a mi em planteja dubtes jurídics claríssims, però això és

inevitable perquè encara que estam en un debat polític, estam

envoltats en el món del dret i no podem més que fer anàlisis

jurídiques dels documents jurídics que ens arriben. Un

esborrany de decret que pretén convertir-se en un decret és un

document jurídic i suscita dubtes jurídics i me’n suscita varis,

avui per ventura és massa complicat explicar-ho, sobre

l’aplicació subsegüent, una vegada s’aprovi aquest decret. Jo

crec que s’aprovarà amb molta agilitat, perquè això jo crec que

és una cosa decidida.

A mi em preocupa de totes formes una segona qüestió. Jo

vaig un poc a escoltar, amb prudència, dins un àmbit de diàleg,

jo no tenc moltes esperances que l’opinió de les comunitats

autònomes sigui tenguda en compte per a l’aprovació d’aquest

decret, sincerament ho dic i rectificaré en aquesta tribuna si no

és així. Jo crec que la ministra té decidit que aquest decret anirà

endavant i no en parlem pus. L’actitud dels socialistes quan

manen a Madrid ja la coneixem d’altres vegades. El Delegat del

Govern, no fa dos dies que hi és, i ja s’ha embolicat a la

bandera d’Espanya i ens ha pegat un “capón” perquè el decret

no recull no sé què dels guàrdies civils i policies nacionals que

vénen destinats aquí, abans d’asseure-nos a parlar-ne. Sí, sí, sí,

un “capón”, això és així, escolti.

A mi em preocupa de totes formes senyores i senyors

diputats, els dos discursos que hi ha en aquesta cambra i

m’agradaria subratllar-ho. Ha sortit la Sra. Calvo, un discurs de

diàleg, de debat, de participació, moderat, correcte, que jo

compartesc i en tot moment ha parlat d’allò que diu el decret i

que és un ajornament de la norma. Però clar, quan surt el

representant d’Esquerra Unida i el representant del Partit

Socialista de Menorca ens diuen una altra cosa, han citat 6 o 7

vegades derogació, anulAlació, desaparició expressament, el Sr.

Riudavets m’ho ha dit clarament: “no s’enganyi, no es faran els
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currículums, no es faran els (...), no es farà no sé què...”, ho té

claríssim. És a dir, que per un costat la Sra. Calvo ens diu no,

allò que estam és ajornant l’aplicació de la llei perquè hi hagi

un debat entre tots i veure què podem aplicar d’aquesta llei, que

no i com feim la reforma. Però hi ha grups, que necessiten

vostès per cert a Madrid, que ja ho tenen descomptat i ja han

dit “no, no que va, això..., escolti, tot això és literatura i a l’hora

de la veritat la LOCE no s’aplicarà”. Ho ha dit claríssimament

el Sr. Riudavets i m’ho ha dit també la representant d’Esquerra

Unida que ara no és aquí, a perdó està fent tertúlia més avall.

M’ho ha dit també amb molta claredat la representant

d’Esquerra Unida, “no s’enganyi això s’aplicarà, es derogarà,

no existirà”. Clar a mi em preocupa aquest doble discurs

perquè si hi hagués una majoria suficient del Partit Socialista

a Madrid, en podem parlar, podem obrir un diàleg, podem obrir

un debat. Però a mi em preocupa que no hi ha aquesta clara

majoria i com és natural en una situació de minories

majoritàries idò són un poc esclaus dels pactes naturals que

s’han de produir. Jo coneixent un poc la política que s’està fent

per exemple a Catalunya en aquest tema, no veig que estigui

molt clar que després d’aquest decret vengui un debat allà on

tothom pugui dir el que troba i allà on es parli d’una reforma de

la LOCE. Jo crec que després d’aquest decret vendrà la

suspensió pura i dura de la LOCE, l’aprovació d’una altra llei

de la mateixa manera que es va aprovar la LOGSE, és a dir,

sense debat, sense diàleg, sense escoltar ningú, sense reunir

més que de “tapadillo” el consell escolar de l’Estat, etcètera.

Però bé, això estic disposat a rectificar-ho tot. 

Res m’agradaria tant, ja la cridaré a vostè des de l’aeroport

dia 17 i li diré com m’ha anat. Res m‘agradaria tant i li ho dic

seriosament, pel bé d’aquesta comunitat, pel bé dels interessos

generals d’aquesta comunitat que són els únics que jo defens,

res m’agradaria tant, de veritat, un ambient en el qual es pacta

una suspensió, es planteja una suspensió, però hi ha un àmbit

allà on... bé jo he sentit dir a molta gent del PSOE dir que els

itineraris no era una cosa tan dolenta, almanco una part dels

itineraris. Que els pibs eren una bona solució per resoldre

aquella gent que queda fora del sistema, jo ho sentit dir a gent

del PSOE. Els concedim el benefici del dubte, jo els ho

concedeix el  benefici del dubte. Jo aniré dilluns amb la mà

damunt el cor i veurem com ens va. Però em cregui que no tenc

extraordinàries esperances. Jo crec que aquest decret sortirà

talment com ens ho han enviat en aquest esborrany redactat a

Catalunya perquè per la traducció al castellà és una obvietat

que està redactat a Catalunya i ja veurem al final què queda de

tot això.

Jo lament que es pugui donar la impressió o transmetre la

sensació a l’opinió pública que qui ha creat aquest escenari som

nosaltres. Jo vull dir molt clarament que nosaltres no tenim la

culpa de tot allò que està passant, la culpa de què hàgim perdut

les eleccions segurament sí, això està clar, però no en tenim

d’altra i ja està bé amb aquesta. Són els que d’una forma

precipitada estan, mitjançant un decret, paralitzant l’aplicació

d’una llei orgànica. Escolti a mi això em planteja dubtes

jurídics sí, què vol que li digui, me’n planteja. Que estic

disposat a què si és necessari facem una interpretació flexible

i, com diu el Sr. Riudavets encertadament a més, no facem fer

a la gent que faci més feina de la que és necessari, ni fer-los

caminar per un camí que no tengui sortida. Escolti, si s’aprova

aquest decret jo segurament seré el primer que el compliré,

l’aplicaré i per ventura el recorreré, però l’aplicaré perquè jo

vull estar dins l’ordenament jurídic. Jo no vull estar al marge de

les lleis, el Govern sabrà el que fa. Evidentment si jo tenc

arguments jurídics i no estic d’acord amb el fons de la qüestió

i el puc recórrer el recorreré, però l’aplicaré. No es pensi que

jo “me echaré al monte” com es diu vulgarment..., no m’he

tornat boig, el que passa és que això em planteja dubtes

operatius, jurídics, tècnics que existeixen i que és inevitable

que es plantegin.

Jo acab Sr. President perquè he sobrepassat el temps que

em corresponia, cosa que lament, dient que l’esperit i l’ànim

del conjunt del Govern balear en aquest tema, com en tants

d’altres temes, és el de cooperació. Jo comprenc que hi ha una

nova majoria a Madrid i que això és una cosa evident com he

dit abans i s’ha de fer una nova legislació, això no em preocupa

especialment i esper que sigui des del consens. Jo agaf aquest

guant que vostè ens llança del consens, del diàleg. Però quan

sent algun dels que vostès han de comptar amb ells,

desgraciadament, o per sort, això no ho he de jutjar jo, veig que

realment hi ha un plantejament bastant distints als que vostè fa.

I això, naturalment vostè ho ha d’entendre, a mi em preocupa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 2683/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política d'imatge en els

mercats turístics, derivada del debat de la interpelAlació

RGE núm. 1582/04.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació es passa al tercer punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat i votació de la moció RGE núm. 2683/04

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política

d’imatge en els mercats turístics, derivada del debat de la

interpelAlació RGE núm. 1582/04. Per defensar la moció té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

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

Del debat de la interpelAlació que vàrem tenir damunt la política

d’imatge en els mercats turístics podríem treure una primera

conclusió i és que el Govern de les Illes Balears pens que és

poc sensible a l’actual situació del mercat. Que venguin

majoristes, o que venguin operadors turístics europeus i

exigeixin públicament abaratir els preus i que creen un debat

damunt la política de preus o damunt els preus de les Illes

Balears no és motiu suficient per al Govern de les Illes Balears

i si actua, sens dubte, els resultats no es veuen.

Jo diria en relació a aquest debat, aquesta manifestació

reiterada per part dels operadors turístics europeus de què hem

de baixar preus, diria que estan entrant en un terreny i estan

fent unes manifestacions damunt una qüestió que pens que hi

hauria d’haver uns principis d’acord previs i que tots hauríem

de respectar i si no respectam hauríem de procurar que es

respectessin. Els principis previs i els principis d’acord que
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crec que hi hauríem de coincidir tots són que les negociacions

de caràcter comercial són estrictament privades, les

negociacions de caràcter comercial tenen un caràcter privat i fer

públiques aquestes negociacions, o fer públiques

manifestacions en relació a una part d’aquestes negociacions

que és el preu és crear un clima que indubtablement perjudica

en aquest cas als nostres empresaris. I sobretot perjudica als

nostres empresaris en un moment en què el mercat de paquet

turístic, que és aquí allà on nosaltres estam posicionats de

forma tradicional, està a la baixa. 

Moment delicat en què ahir mateix per exemple, hi havia

manifestacions de diferents majoristes de viatges que ens deien

que efectivament aquest mercat no és un mercat que es pugui

dir que estigui esplendorós, sinó tot el contrari és un mercat que

en tot cas de forma benèvola podríem dir que s’està

estabilitzant. Hi excés d’oferta per una part, la capacitat

operativa dels mateixos operadors és més gran que la capacitat

o que la demana actual. Thompson ahir ens comunicava que

possiblement el pròxim any haurà de reduir places de vol. I

com deia, per ser benèvols, que el mercat de paquets turístics

està estancat, per no considerar-lo de forma encara més greu.

Tot això, aquest conjunt de coses fa que efectivament els preus

estiguin a la baixa i que en allò que fa referència a Mallorca

hàgim perdut una posició de privilegi i allò que Mallorca era el

preu de referència del mercat de paquets turístics, en canvi en

aquests moments aquesta posició de privilegi l’hem cedida a

altres destins de la Mediterrània. 

Per tant, en aquestes circumstàncies obrir un debat damunt

els preus dels paquets turístics o fer pública aquesta pressió pot

tenir resultats nefasts. Pot tenir resultats nefasts perquè per una

part estam transmetent una imatge en el mercat de què aquí som

cars, la qual cosa és negativa. Però a la vegada i pareix de

forma contradictòria, però a la vegada, s’està donant una

imatge de què estam d’oferta. Jo record que l’actual conseller

de Turisme, la primera vegada que va ser nomenat conseller de

Turisme les primeres declaracions que va fer varen ser que “no

volia turisme d’espardenya”. Ara bé, idò jo crec que amb la

seva benevolència cap els majoristes, la seva posició de no

actuar allò que està fent és propiciar que hi hagi un retrocés de

la imatge de les Illes Balears dins els mercats turístics, un

retrocés com no hi havia hagut mai i que se’n va cap a aquella

imatge que ell mateix volia combatre el primer dia que va

arribar per primera vegada a la Conselleria de Turisme. 

Jo clar, li demanaria al Govern, ja que paguen més de 3

milions d’euros als majoristes, com va reconèixer l’altre dia a

una pregunta el conseller de Turisme que fos suficientment, ja

que té aquesta bona relació, contundent i hàbil per demanar-los

als majoristes que siguin respectuosos amb els ciutadans i

empresaris d’aquestes illes. Com que això no es dóna, com

veim a més que li ho hem reiterat moltes vegades que sigui fort

i no mostri aquesta debilitat davant aquests operadors, com dic

això no es dóna i crec que començaria a ser hora de què el

Parlament pensés en donar opinió sobre aquesta qüestió. Per

això el primer punt de la nostra moció fa referència a una

declaració explícita del Parlament, lamentant les pressions

públiques que estan sofrint les nostres empreses en aquests

moments.

La conseqüència més immediata d’aquesta guerra de preus

és evidentment el creixement del tot inclòs. El tot inclòs no

només perjudica les empreses que es comercialitzen a través

d’aquesta fórmula, sinó que pot perjudicar de forma molt

directe els comerços i els llocs de feina d’aquestes zones

turístiques allà on es dóna el tot inclòs. Aquests empresaris jo

crec que han anat cap a la fórmula comercial del tot inclòs

perquè no han tengut alternatives. Per part del Govern no han

trobat cap alternativa concreta i per tant, davant d’aquest nul

suport que han tengut, han hagut d’anar cap a aquesta proposta

que les feien els operadors. Una proposa que és una sortida a

curt termini, però que indubtablement no té gens de futur. Quan

dic que no té alternatives i ara m’entendrà perfectament el Sr.

Flaquer, que sempre vol entrar en el debat, és que per exemple

propostes com el Pla de marques s’han retirat, tot allò que són

les propostes de suport a l’associacionisme dels empresaris per

poder captar nous segments de mercat s’ha retirat. I per tant,

l’única alternativa i l’únic que han vist per part de la conselleria

i del Govern és una aliança amb els majoristes i per tant, han

hagut de sucumbir a aquesta proposta que és la primera

conseqüència de la guerra de preus.

Per tant, davant d’aquesta situació que perjudica no només

a les empreses sinó al comerç i pot perjudicar també eliminant

llocs de feina. Demanam al Govern, una vegada més li ho

reiteram, que reuneixi els sectors implicats per veure com es

pot fer front a aquesta situació i a més, també com es pot fer

front a la imatge negativa que es pot derivar d’aquelles zones

turístiques allà on desapareguin comerços i que donin un

aspecte d’abandonament en allò que és l’activitat comercial.

Per això ve el segon punt de la nostra moció i en aquest sentit

també proposam al Parlament que faci un prec al Govern

perquè reuneixi els sectors implicats.

Ara allò que jo crec que és més alarmant d’aquesta falta de

sensibilitat del Govern és que, per totes les informacions, ahir

mateix en el alguns mitjans de comunicació deien com les

companyies de baix cost havien duit l’any 2003 més de 2

milions de passatgers a l’Aeroport de Son Sant Joan. Com

reiteradament les persones públiques de les associacions

empresarials i dels lobies empresarials estan dient que hem

perdut el tren de la informàtica. Com ahir mateix diferents

manifestacions de vàries cadenes hoteleres ens deien com

alguna d’elles, les que eren més pioneres en temes d’internet,

ja tenien un 25% de la seva clientela captada directament a

través d’aquesta fórmula, a través d’internet, quan d’altres

estaven en un 10 o un 15%. Això és evident i el Govern no és

capaç d’actuar i de posar-se al front d’aquest nou corrent que

es dóna dins els mercats turístics. En canvi, trobam poca

atenció en plans com el Pla de marques, que venia a afrontar

aquesta situació. Poca atenció o absència absoluta de

campanyes directes al client. Una submissió total als majoristes

de viatges. És a dir, davant d’aquest nou corrent, aquesta nova

tendència, allò que estam trobant per part del Govern és una

absència de política concreta i una submissió, una vegada més,

als majoristes. Submissió que allò que fa és cedir la nostra

imatge a tercers, enrocar-nos en aquest dèficit històric que

sempre ha estat que la imatge ens la fabriquen tercers i seguir

com sempre amb una política tradicional que és incapaç

d’afrontar les situacions noves del mercat. 
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En aquest sentit reiteram una vegada més a través d’aquesta

moció que el Parlament li encomani al Govern que en el termini

de tres mesos dugui un pla per captar turisme individual i

independent. Si el Govern és incapaç de fer aquestes qüestions,

com ens ha mostrat de forma reiterada, el Parlament crec que

té l’obligació de recordar-li i demanar-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida- Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

primer lloc dir que des del nostre grup donam suport a la moció

presentada pel Partit Socialista en els seus tres punts.

Consideram imprescindible obrir un debat rigorós i seriós sobre

la situació de l’activitat econòmica més important de les Illes

Balears com és el turisme i sobretot cercar solucions, com hem

dit sempre, i propostes de diversificació turística de forma

conjunta entre els sectors econòmics i socials. El tema turístic

no és un tema menor, ja ho he dit en moltes ocasions, és un

tema també estructural la qual cosa fa que sigui un tema de la

suficient envergadura perquè s’obri un debat important en el si

d’aquest Parlament.

La generalització del tot inclòs, ja ho sabem, afecta i

afectarà negativament l’economia illenca, com també les

rebaixes dels preus dels paquets turístics. La forta dependència

dels majoristes de viatges fa difícil un futur rendible a

l’activitat turística. I entenem que el turisme individual, tal com

planteja aquesta moció, o independent dels majoristes és una

bona aposta i no només és una bona aposta sinó que és una

aposta absolutament necessària. La situació de la qual partim

és difícil, nosaltres en volem parlar i creim que és el moment.

En els darrers anys, ho hem dit, el turisme hoteler ha anat a la

baixa a causa de la forta dependència dels majoristes que

marquen els preus, les tendències i les destinacions, la falta de

modernització hotelera, l’increment del preu de l’oferta

complementària. Tot això afegit a l’entrada en funcionament de

l’euro, a la recessió econòmica dels països emissors, sobretot

Alemanya i a la millora de la situació de les zones competidors

dels Balcans, nord d’Àfrica, etcètera, fa que ens trobem davant

d’una situació difícil i això ho sabem tots.

Els problemes també del model econòmic, o el model

d’economia turística de les illes no es solucionen, sinó que

precisament s’agreugen. L’oferta no reglada ha augmentat

durant els darrers anys i s’ha multiplicat del 2,6 des del 91,

augmenten les contractacions de darrer minut i el tot inclòs.

Això ho sap perfectament el Govern, tenint en compte que

precisament nosaltres som un destí que se’n diu madur. Cada

vegada ve un turisme de més baix poder adquisitiu, amb ofertes

a preus més baixos i amb una setmana tot inclòs, també ho hem

dit moltes vegades, per 250 euros. Als hotels de 3 estrelles es

cobren entre 8 i 10 euros per dia per a aquesta activitat

ilAlimitada i davant la carestia de l’oferta complementària els

hotels s’han de sumar a aquesta oferta tot inclòs per poder dur

més turistes. Això és la realitat. La dificultat del sector turístic

i hoteler és cada vegada major i a tots ens preocupa, no

exclusivament al propi sector. 

A això li hem d’afegir que des de la crisi turística del 90 el

Govern Cañellas va optar per impulsar un model turístic que

consistia en afegir a l’oferta hotelera la possibilitat de convertir

les illes en la segona residència d’Europa. Des del 90 les places

turístiques han augmentat el 0,4% des de l’any 91 al 99, passant

de 410.588 places a 412.279. Mentre que la capacitat

d’allotjament en places residencials ha augmentat un 11,7%,

passant d’1.224.000 a 1.391.000 l’any 99. L’augment continuat

de passatgers a l’aeroport demostren precisament aquestes

xifres i que indiquen un augment del turisme residencial.

Aquest turisme residencial entra en competència amb el turisme

d’allotjament reglat. Avui mateix surt en el diari, a un mitjà de

comunicació, que l’associació Exceltour ha fet una enquesta

que precisament diu, aquesta associació fa esment, entre altres

coses, a aquest augment de turisme residencial i a la

competència que fa respecte al turisme reglat hoteler i, per altra

banda, al desgavell urbanístic, a la velocitat i a les

característiques de l’ocupació del sòl. Aquesta és la realitat.

Però precisament al Govern del Partit Popular pareix que no

li agrada sentir parlar d’aquestes coses, i només els preocupa

vendre una imatge idílAlica de les Illes Balears i tornar a allò de

“España va bien y las Islas Baleares también”, no ventilar la

situació mediambiental, ho va dir el conseller aquí, en aquesta

tribuna, dient que callar és ser espavilat i obviar els problemes

ambientals de Balears per no fer malbé la imatge turística.

Brillant, senyors, brillant. Això és l’únic que se’ls ocorre. Això

és una irresponsabilitat i una falta d’anàlisi que em posa la pell

de gallina, senyors del PP, i a un ciutadà o empresari amb un

mínim de seny també.

Vostès creuen que fent una campanya d’“Un turista, un

amic” la gent serà hospitalària? No s’han aturat a pensar que

molts de ciutadans i ciutadanes estan farts de saturació

urbanística i turística, de milers de cotxes per les carreteres? I

aquesta situació té un impacte social i ecològic enorme, però en

lloc de plantejar un debat seriós sobre el tema vostès el que fan

és precisament fer com una espècie de circ de varietés en el

tema turístic, fent d’equilibristes entre majoristes de viatges i

empresaris d’oferta complementària, i fer jocs de màgia volent-

se treure platges formoses i paisatges idílAlics d’on no n’hi ha.

Aquest govern viu d’ilAlusions i no toca de peus en terra, vol

amagar les evidències i s’aboca a una fuita cap endavant molt

perillosa per a tots: per a vostès, per a nosaltres, per als turistes,

per als obres, per a qualsevol persona que vulgui venir o que

visqui aquí. Posin els peus en terra, senyors del PP, baixin dels

niguls i enfrontin-se a una realitat que és un problema

estructural profund i que cal precisament, com vaig dir ja fa

molts de mesos aquí, d’un pacte important envers els temes

turístics. Sols així podran intentar cercar solucions a una

activitat econòmica turística que evidentment té moltes

dificultats.

Per tant entenem que amb aquesta imatge que vostès volen

transmetre els voldria demanar si creuen vostès realment que,

perquè els diferents consellers...

(Remor de veus)
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...venguin medi ambient a les fires turístiques europees,

vendran més turistes; ho creuen de veritat? Creuen vostès que

no hi ha problemes ambientals i per tant tot va molt bé? Ho

creuen de veritat? Si això és així són molt ingenus i no tenen el

més mínim interès per cercar solucions a un tema, com dic,

estructural i de molta envergadura. Creuen vostès que s’ha de

silenciar, com ho varen fer amb l’aturada de l’estudi del

CITTIB, sobre les mesures de la sostenibilitat del turisme a les

Illes Balears? Vostès creuen que això arregla alguna cosa?

Jo els he de dir, senyores del Partit Popular, que esperava

una miqueta més de responsabilitat per part seva i saber

perfectament que a un malalt se l’ha de cuidar i se l’ha

d’intentar millorar, el que no es pot fer és dir que està bo i fer-

lo passejar per les fires europees. Per tant, senyors del Partit

Popular, cerquin alternatives, no tenguin por i siguin valents.

Impulsar el turisme individual i independent és una fórmula

positiva per posar en valor el patrimoni natural, posar en alça

el valor del paisatge i dels béns naturals, el petit comerç, els

productes de qualitat, unes infraestructures idònies a un marc

illenc i no potenciar tot el contrari, perquè el turista que pot

venir des d’una òptica individual o alternativa als majoristes de

viatges, precisament són aquestes qüestions que valorarà, i no

tot el que en aquest moment s’està fent per part del Govern, que

és continuar apostant per un turisme més bé de sol i platja i

sense cercar solucions que ningú no diu que no siguin difícil,

ningú no diu que no sigui un tema difícil, però que efectivament

no són així de senzilles com pareix que ho volen plantejar els

senyors del govern del Partit Popular.

Els he de dir també que és evident que el turisme individual

és una opció no només necessària, sinó també importantíssima.

No sé si d’alguna manera aquest tema mai no ens han dit o mai

no hem vist cap proposta definida ni concreta per part del

govern actual sinó més bé tot el contrari. Nosaltres llençaríem

un missatge molt clar, i és, en primer lloc, que el turisme,

precisament per ser el sector econòmic més important

d’aquestes illes, requereix una visió molt ampla, molt profunda,

molt seriosa i molt rigorosa i només emparada en el que vostès

estan acostumats, a dir que per unes declaracions resulta que no

han vengut més turistes. Senyors, no facin riure, facin el seu

paper que és un paper, com dic, de responsabilitat, de discutir

sobre un tema que jo no dic que sigui fàcil, i ja ho he dit al Sr.

Conseller, que ens tenim un “daixò”, i que sobretot se cerqui un

pacte entre tots els agents socials i econòmics per intentar

cercar solucions a un tema que, com dic, és estructural de fa

molt de temps i que precisament en aquest moment no es pot

fer o no es pot mirar cap enrere. 

Però sobretot, Sr. Conseller, si m’ho permet, senyors del

PP, no tenguin cap por en dir que aquí hi ha una situació

ambiental, evidentment, absolutament disparada. Tots els

criteris de sostenibilitat estan absolutament disparats i

precisament vostès el que haurien de fer seria, davant això,

cercar solucions. Això és el que fan tots els governs

responsables, i precisament no tot el contrari...

(Remor de veus)

...del que han fet vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Si em permeten els he de dir que precisament el mercat

europeu valora que, en venir a una illa, pugui anar amb un

transport públic, pugui anar per unes carreteres autopistes i

només cotxes de lloguer. Un turista europeu també valora

poder venir a unes illes com les nostres i poder gaudir d’un

paisatge, i un turista europeu també valora precisament que les

nostres platges no estiguin tan saturades. Això és també una

responsabilitat de tots, però en aquests moments l’administració

pública ha de fer alguna cosa. Per tant parlem seriosament, no

parlem de vaguetats, no parlem de qüestions menors, sinó

facem front a aquest problema i, sobretot, els vull dir ben clar,

senyors del Partit Popular, que el medi ambient és un factor

importantíssim per a aquesta activitat econòmica. No

destrueixin la gallina d’ous d’or, no tenguin por d’intentar curar

aquesta gallina perquè si no evidentment el que farà serà morir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel 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, estam

d’acord amb les intervencions dels portaveus que m’han

precedit. La Sra. Rosselló ha fet un diagnòstic bastant extens

del problema amb el qual ens trobam, i l’exposició de motius

del grup proposant, del Partit Socialista, també ja fa una anàlisi

d’aquests problemes que se’ns presenten de cara al futur, i

sobretot el que creim, i n’estam convençuts, és que s’han de

trobar solucions.

Aquestes solucions, però, s’han de trobar des d’una

profunda reflexió que s’ha de fer conjuntament amb tots els

agents implicats. Ja hem dit en altres debats en aquesta tribuna

que el turisme va canviant, els costums dels turistes van

canviant. No és el mateix un turista de fa 20 anys que no un

turista d’avui en dia. Els turistes de fa 20 anys normalment

venien contractant el paquet turístic amb sis o set mesos

d’antelació i ja sabia que anava a un hotel i que tenia una sèrie

de coses programades, però en canvi ara hi ha una nova

tendència, que és el que el turista individual, mitjançant la

xarxa d’Internet o altres sistemes individuals, va contractant els

seus paquets i es va fent el seu propi itinerari i el seu propi

paquet turístic.

La moció parla de tres temes. La moció parla dels

majoristes de viatges. Els majoristes de viatges normalment i

tradicionalment han dominat el mercat turístic d’aquestes illes

i han estat els que han marcat les pautes dels preus de les

destinacions i dels paquets. Fins ara fa pocs anys aquests

majoristes tenien guanys sobre el viatge i sobre la destinació,

sobre l’allotjament, i ara, clar, hi ha competicions, hi ha

competitivitat a altres mercats de la mateixa Mediterrània que
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poden oferir el mateix que s’ofereix aquí, que el mercat de sol

i platja està més estès per tot l’arc mediterrani; per tant ja no

constitueix una cosa única, no constitueix un fet diferencial de

les Balears el turisme de sol i platja, sinó que hem de

compartir, compartim el mateix clima i els mateixos paisatges

amb altres destinacions, i per tant el que han de fer és omplir

els hotels d’una altra manera, i ja no es conformen solament en

tenir guanys sobre el viatge i sobre l’allotjament, sinó que

també ara volen tenir guanys -i per què no, segons ells- sobre

la manutenció, i és per això que el tot inclòs de cada vegada

està més de moda i de cada vegada hi ha més pressió perquè els

hotels que no s’han modernitzat, no s’han adaptat als nous

temps, ara estan fent aquesta nova modalitat del tot inclòs i els

majoristes de viatges encara tenen més agafada tota l’oferta

d’aquest segment.

Nosaltres estam d’acord en el fet que no ens agrada gens ni

una mica estar pressionats pels majoristes de viatges, sobretot

perquè donam una imatge, tal com deia la Sra. Rosselló, que

sembla que anam de rebaixes, sembla que estam de rebaixes, i

crec que no és bo per a la imatge de Balears. No és bo perquè

llavors hi ha un turista que cerca qualitat i es pensa que aquí no

n’hi ha, i creim que no és bo donar aquesta imatge. Per tant

creim que el Govern ha de tenir qualque cosa a dir en aquest

aspecte i ha d’intentar que aquesta imatge que es dóna d’anar

de rebaixes no surti a l’exterior i sobretot, si és possible, que no

es doni.

Per altra banda parlam també del tot inclòs, i com que és

una modalitat que es dóna des de fa poc temps ara s’està donant

però sense cap tipus de regulació. Nosaltres creim que ja que

-i ho hem dit en altres ocasions- és difícil que es pugui aturar

aquesta modalitat, perquè hi ha altres mercats competidors que

ho fan i aquí també el lliure mercat és el que marca la pauta,

crec que el Govern el que hauria de fer és regular aquest tot

inclòs. Així com hi ha l’oferta d’agroturismes o hotels rurals,

que han de tenir unes característiques per poder obrir i per

poder donar aquesta modalitat, llavors el tot inclòs també

hauria de tenir una regulació sobretot per no baixar qualitat. Si

hi ha d’haver una oferta de tot inclòs, hi ha d’haver una oferta

de tot inclòs però amb uns nivells de qualitat regulats per part

del Govern balear. Nosaltres estaríem d’acord en què es fes

això i, a més, crec que és absolutament necessari, sobretot per

no perdre l’estatus de qualitat d’aquests establiments que ho

duen a terme.

Ara fa una sèrie d’anys, quan per raons d’operativitat i

perquè era necessari, hi havia els hotels de menor categoria que

varen començar a implantar en els seus hotels els bufets. Els

hotels de més categoria deien que això era impossible, que això

era oferta barata i que no ho farien mai, però de cada vegada

veim més com els hotels, com més estrelles tenen, també fan

l’oferta de bufets. Això passarà amb el tot inclòs. Per tant si no

es regula a partir d’aquí creim que hi ha perill que l’oferta

hotelera vagi baixant de qualitat i això és el que nosaltres no

voldríem.

Per altra banda hi ha el turisme individual i independent.

Ahir llegíem als mitjans de comunicació que ja hi ha

aproximadament un 40% de turistes que van pel seu compte, un

40% de turistes que es fan el seu propi paquet, que aprofiten

aquestes noves modalitats que també fa poc temps que s’han

implantat, que són els vols de baix preu, i aprofiten aquestes

ofertes de vols de baix preu, però en lloc d’anar a hotels,

perquè estan copats, estan totalment controlats o en un 90%

estan controlats pels majoristes de viatges, aprofiten l’oferta

d’habitatges residencials, i aquí precisament és on el Govern

hauria de fer feina, el Sr. Conseller ho va anunciar, que

regularia i faria una normativa per regular i poder controlar

aquesta oferta d’habitatges de vacances, i de moment no sabem

que hagi fet qualque cosa. Per tant també li demanam que es

posi les piles i reguli aquesta oferta, perquè normalment

aquestes persones que vénen amb vols de baix cost llavors se’n

van a habitatges que tampoc no estan regulats, aprofiten l’oferta

no regulada.

Hem parlat de moltes coses aquí, i jo com a conclusió el

que demanaria és que es fes un gran debat amb tots els sectors

implicats, que es fes un debat per fer una anàlisi en profunditat

i per poder fer un diagnòstic de la situació actual, i sobretot per

fer una reflexió profunda de cap allà on volem anar. Si no

partim des d’aquesta reflexió profunda per poder fer un

diagnòstic i per poder saber per allà on anam, creim que anirem

a remolc de les circumstàncies i això no és positiu per a la

major font d’ingressos que tenim a les Illes Balears i per a la

màxima font de vida que tenim a les Balears, que és la indústria

turística.

Nosaltres donarem suport a aquesta moció que presenta el

Grup Socialista, però amb l’esperança que s’obri aquest debat

via congrés, via el que li vulguin dir, però que s’obri aquest

debat per poder fer aquesta reflexió i saber cap a on anam i

sobretot per una intenció molt clara, que és aconseguir que la

destinació turística de les Illes Balears sigui una destinació

turística de qualitat i que no es limiti a fer l’oferta tradicional,

i que no es limiti tampoc a fer la imatge, aquesta imatge que

tenim tan acostumada des de fa tants d’anys, de dur a les fires

turístiques la clàssica foto de la platja i l’ombrelAla, que creim

que això ja està bastant passat i crec que els aires no van per

aquest costat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en el

debat de la interpelAlació que vàrem tenir l’altre dia crec que es

va dar resposta ja a totes les qüestions que avui es plantegen

aquí, en aquesta moció, i que aquesta moció avui es presenta

gairebé buida de contingut, per omplir-la d’alguna cosa, però

no es parla de res que no s’hagués tractat l’altre dia d’una

manera extensa, i que crec que per part del Govern es va dar

compliment també a totes les explicacions necessàries, i es

parlava del fet que tota la situació actual venia d’una situació

anterior, i es justificava pel govern anterior amb tot el desastre

que hi havia hagut amb la massificació turística, el medi

ambient, i es justificava l’aplicació de l’ecotaxa, que ho

recordam tots com si aquí fos necessari refer aquest país i que

tot era un desastre, i les conseqüències que tenguérem d’aquella
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actuació tots les coneixem, i aquí es parla per part de tots els

grups polítics com si aquesta indústria turística començàssim

aquest any de bell nou i no heretàssim d’alguna manera

actuacions que hi havia hagut al llarg de tots aquests anys.

I es parla de la recuperació de la imatge en el sector, i per

part del Govern indubtablement s’està treballant ja i s’està fent

tota una sèrie d’actuacions que donen resultats, i tots recordam

tots aquests congressos que hi ha hagut últimament, de

l’ABTA, i de la DRV, i de la (...) espanyola, i de les reunions

que hi ha hagut discutint tots aquest temes, i d’alguna manera

en aquests congressos s’han tret conclusions positives de cara

al futur de tot aquest tema turístic.

I es parla aquí també o s’ha parlat aquí d’oferir a tots els

turistes que ens visiten un ambient d’hospitalitat, i es nega -em

sembla que ha estat per la Sra. Vadell o per la Sra. Rosselló-

l’efectivitat d’aquests missatges que es donen als turistes sobre

“Un turista, un amigo” i “Benvinguts”, i totes aquestes coses,

i es veu un ambient positiu i una resposta positiva per part de

tot el sector, que entenen d’aquest... Els vull recordar un fet que

demostra la satisfacció que cap a Balears hi ha actualment, que

som la comunitat que més repetidors té al llarg de totes les

ofertes de tot el marc mediterrani, que se n’ha parlat tant, que

hi ha i que tenim en competència; les Balears actualment són el

destí turístic que té més repetidors i amb un grau de satisfacció

més gran de tots aquells destins turístics que són competidors

nostres, tant al llarg de la costa espanyola com pugui ser la

resta de la Mediterrània. Aquesta hospitalitat que nosaltres

tenim i que s’ha fet feina, indubtablement, per part del Govern

i que es també es tradueix en ofertes diferents de tipus esportiu

o d’altres tipus culturals, o de passejos o d’itineraris a peu, o

d’itineraris turístics d’altres tipus i d’accions promocionals que

hi ha hagut també amb personatges com en Michael Douglas o

en Boris Becker o d’altres que donen una publicitat i un tint de

brillantor al turisme a les nostres illes.

S’inverteix per part del Govern i s’està invertint per part del

Govern una quantitat important de 30 milions, destinats

precisament a la recuperació d’aquesta imatge de la qual avui

es parla tant aquí, i totes aquestes qüestions i aquestes

inversions es fan dins el Govern des d’una política transversal,

que el Sr. Conseller de Turisme anterior manifestava l’altre dia

en una comissió de Turisme, si no ho record malament, que el

turisme era una activitat transversal, i amb aquesta

transversalitat, no només per part del conseller de Turisme sinó

per part de tots els membre del Govern, s’està actuant en la

protecció del medi ambient, que tant preocupa la Sra. Rosselló;

en l’educació, fins i tot, dels infants a les escoles mitjançant una

maleta turística; amb l’actuació en diverses infraestructures al

llarg de totes les illes de la nostra comunitat, per tal de, d’una

manera transversal i d’una manera com no podia ser d’altra

manera, dada la importància que té l’activitat turística a les

nostres illes i el tant per cent del PIB que representa l’activitat

turística- no podia ser d’altra manera que el Govern ho fes i hi

dedicàs.

En el que es refereix en concret a la moció que es presenta

avui i en el tema dels preus, que es diu que d’alguna manera es

convida a reconduir la negociació comercial de l’estricte àmbit

polític al privat, Sr. Alomar, això demostra el nou tarannà de

vostès. Volem privar la llibertat d’expressió a aquesta gent?

Volem privar que hi hagi convencions on es debati tota la

problemàtica turística i on es treguin els nostres encerts però

naturalment els nostres defectes? Volen privar d’alguna manera

que els majoristes de viatges, que són uns industrials -diguem-,

uns comerciants que analitzen la seva manera d’actuar a les

Balears i a altres bandes, no puguin manifestar aquells defectes

o intentar que el seu rendiment de les seves empreses no pugui

anar endavant? Vull dir, volen limitar vostès que no es pugui

parlar d’això? Crec que això és fer un intervencionisme per

part..., voler que es faci un intervencionisme per part del

Govern a una cosa que és evident que les empreses tenen la

llibertat de tractar el seu negoci com vulguin. Una altra cosa és

que la resposta del Govern no sigui que aquelles pretensions

seves no vagin a malbaratar la nostra pròpia indústria.

En el tema del tot inclòs s’està fent una feina important en

aquest assumpte. El que passa és que hem de reconèixer que és

una activitat que s’ofereix des del lloc d’origen, que hi ha molts

dels turistes que trien juntament amb el destí o paralAlelament

al destí aquesta oferta al llarg de tota l’oferta turística que hi ha,

i li record que aquesta oferta del tot inclòs és inferior a aquella

que es pot oferir a la resta de països. El que hem de fer

d’alguna manera és que aquesta oferta del tot inclòs es faci amb

qualitat, sobretot, i que es normalitzi d’una manera que es faci

amb qualitat, però no hi podem entrar, i el govern anterior va

tenir actuacions que varen espantar d’alguna manera el turisme

i, com deim a Eivissa, d’alguna manera amb les coses de

menjar no s’hi juga, o sigui, que vulguem intervenir també ara

d’una manera directa en tots aquells que són els que ens

nodreixen de turistes a nosaltres, quan s’està utilitzant un altre

sistema i altres destins que poden esperar això. No som

defensors del tot inclòs com a oferta especial turística, però

hem de comprendre que estam dins un mercat que ofereix

aquesta modalitat de turisme, i hem de ser molt cauts en la

manera d’enfocar i de tractar aquest tema.

En el tema del turisme individual i independent, em sorprèn

per part de la Sra. Rosselló, que m’ha precedit actualment, que

per un costat hi hagi una incongruència; hi ha una dita

eivissenca, però no vull que em renyi les senyores, que em van

renyar l’altre dia, per..., però el que no pot ser és que per un

costat estiguem en contra dels habitatges de vacances, per

l’altre costat estam en defensa del turisme individual i

independent, que precisament tria en un 90% aquests destins

que vostès neguen per un altre costat, ja no sé realment el que

vostès volen. Amb aquesta situació d’anàlisi que vostès fan

crec que realment estan confusos, perquè no es pot pretendre

una cosa i per l’altre costat voler l’altra.

El Govern està actuant amb un pla de marques, i se n’ha

parlat aquí, amb un pla de marques que s’hi està treballant -ahir

mateix a Eivissa hi va haver una presentació de tot aquest pla

de marques amb una resposta molt positiva per part dels

industrials-, i s’està treballant igualment en les noves

tecnologies per dar cabuda a aquest turisme individual que

pugui venir aquí. Li record també, i vostè ho sap, Sr. Alomar,

que molt d’aquest turisme independent també ve a través de

majoristes de viatges, vull dir que els mateixos majoristes tenen

finestres especials on contracten els independents aquestes

vengudes aquí. 
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Tot el que vostè ens presenta amb aquesta moció que es

presenta avui no deixa de ser una obvietat de totes aquelles

coses que s’estan fent per part del Govern amb aquests

nomenaments d’una manera efectiva, i que d’alguna manera

també aquí s’han tractat com s’havia de tractar un malalt, que

era el turisme, i jo crec que no sé on ha agafat la grip aquest

malalt si durant aquests quatre anys se l’havia cuidat tan bé i se

li havien dat les medecines que realment necessitava. Crec que

la situació actual no respon a un tractament d’un diagnòstic que

s’hagués fet i d’un tractament posterior que estigués bé.

Hem de reconèixer, i parl pel que ha dit el Sr. Alomar, que

Mallorca ha deixat de ser un preu de referència. Jo crec que el

que hem de discutir aquí o el que hem de tractar des del

Govern, o el que hem d’instar el Govern és al fet que

precisament cuidi el tema de la qualitat per davant del preu.

Crec que l’única oportunitat que com a turisme hem de voler

ser és competir amb els preus, competir amb la qualitat perquè

amb els preus difícilment serà un camí amb el qual puguem

arribar a una solució satisfactòria, i vostè ho coneix, perquè

l’oferta que hi pugui haver a la resta de països que han sortit ara

emergents, resta de països de l’arc mediterrani, estan en una

situació econòmica i social que sempre podran oferir un millor

preu del que puguem oferir nosaltres, i nosaltres hem d’oferir

sobretot un preu de qualitat i una oferta professional i una

oferta de qualitat que faci que el turista vengui aquí per una

qüestió d’aquesta qualitat que es fa.

Amb aquesta moció que vostè fa al darrer, que em convida

a reconduir la negociació comercial a l’estricte àmbit privat, jo

també el convid a reconduir el seu pensament cap al tema de la

llibertat i al reconeixement del que s’està fent, i que l’oferta que

s’està fent a Balears la publicitem tots com una oferta de

qualitat i una oferta de futur. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí.

(Petit aldarull)

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí, jo no sé si -i em

permetrà, en nom de la nostra amistat, que li faci una petit

broma- jo crec que vostè està practicant el masoquisme polític,

perquè descriure la situació actual com a positiva em pareix

una mica masoquista. Sense anar més enfora el diari mateix

d’ahir diu: “El hotelero deberá adaptarse a la realidad. Sobran

plazas y el mercado las eliminará. Es necesaria una

reconversión industrial porque en 10 años vista habrá un caos

si no se toman medidas”; etc., etc., etc. Ahir mateix, que ho

publica avui la premsa, Thompson deia que eliminaria oferta i

capacitat operativa de cara a l’any 2005. És a dir, no és aquest

l’ambient que es respira. Per tant jo crec que vostè intentar

emblanquinar la realitat i dir que hi ha un ambient positiu, em

pareix que s’equivoca profundament.

S’equivoca profundament i hi ha dues circumstàncies noves

que no s’havien donat, i jo vull parlar d’aquestes

circumstàncies noves i ho faig amb una actitud absolutament

positiva, que és que s’està generalitzant el tot inclòs i que aquí

hi ha un debat sobre els preus que no s’havia donat mai. Jo li

diré exactament el que publicaren els diaris fa, per exemple,

tres anys, quan hi havia una situació de crisi, per exemple, de

petroli: “Los mayoristas revisarán al alza los precios turísticos

ante la subida del petroleo”; aquest era l’ambient diferent al

d’ara. Jo no sent sempre cap expressió en aquest sentit, les

expressions van en un sentit directe, contrari. I per això ens

preocupa que un conseller que va arribar en el seu moment

dient que no volia turisme d’espardenyeta ara sigui el símbol o

qui doni cobertura a aquest tipus de turisme. No li hauríem de

dir al conseller allò de “cavallet quan eres jove”, però la realitat

és aquesta, i la realitat no la descric jo, sinó que la descriuen els

mateixos mitjans de comunicació. Aquí no estam en un ambient

positiu ni molt manco.

Quan hi ha directives de la Unió Europea que limiten les

opinions de l’administració sobre el tema de les transaccions

comercials, que les defineix com a estrictament privades, vol

dir que aquesta és una qüestió sensible, i el resultat d’aquesta

quan es generalitza, com s’està generalitzant i s’està propiciant,

és a dir que es generalitzi aquest debat sobre el preu i que

Mallorca ha de baixar preus, etc., etc., això es converteix en un

element públic. Nosaltres el que demanam, amb una situació

tan sensible que directives i tot prohibeixen a certes

administracions opinar sobre aquesta qüestió, sobre aquesta

qüestió concreta, demanam, ja que no ho fa el Govern, que

aquest parlament faci una crida al seny i que demani que per

favor aquest debat s’acabi, perquè aquest debat perjudica els

nostres empresaris. Nosaltres demanam simplement això,

aquesta qüestió tan senzilla com això.

Jo el que passa és que crec que al Govern li pareix bé

aquest debat, li pareix perfectament bé perquè, a més de no

aturar-lo, a més de no fer exercir la seva capacitat de convicció

davant aquestes persones que vénen aquí, molt específiques,

molt concretes, a més de no exercir aquesta capacitat, el que fa

és pagar-los la promoció. És a dir, paguen a aquells que ens

creen un problema, dient una altra dita, allò que vostè ens ha

dit, jo diria aquella de banyuts i fotuts. Això és on ens du el

Govern de les Illes Balears.

En aquest sentit jo he de lamentar que vostès no puguin

donar suport a aquesta moció. Me diu que nosaltres vam

espantar el turisme, jo només li faré un exercici, ahir estava

cercant una cosa i de cop i volta me varen treure un munt de

retalls de premsa que no els cercava; miri, a l’any 2000, aquest

retall diu: “Antich y el conseller Alomar alejaron los temores

de los tours operadores sobre la sequía y la contaminación de

playas”. Li deman que faci l’exercici d’agafar aquesta setmana

i vegi les declaracions del seu partit i d’alts càrrecs del seu

partit en relació amb la sequera, en aquesta reunió hi havia el

Sr. Fageda, Ajuntament de Palma, però miri les declaracions i

veurà exactament, amb un problema tan sensible com era

l’aigua, qui realment estava donant una imatge negativa, no

eren ni el Sr. Antich ni el Sr. Alomar, ho miri i llavors, si vol,

ho podem tornar debatre.

Vostès durant quatre anys s’han dedicat a utilitzar el turisme

com a arma política, han utilitzat el Govern de Madrid per anar

a través del que ha estat el turisme i una crisi d’un mercat
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emissor, com és Alemanya, per anar contra el Govern de les

Illes Balears, però no se’n varen adonar que anant en contra del

Govern de les Illes Balears també anaven en contra de la gent

de les Illes Balears i ara ho estan pagant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Acabat el debat, passarem a la votació.

Sí, per favor? Sí, Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, per veure si dels tres punts podria fer votació

separada.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No hi ha cap problema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passarem a la votació del primer punt.

23 vots a favor, 32 en contra. Per tant, queda rebutjat el

primer punt.

Passam ara a la votació del segon punt.

22 vots a favor; 29 en contra; 3 abstencions. Per tant, queda

rebutjat.

Ara, tot seguit, passam al tercer punt. Poden votar.

22 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció. Per tant, queda

rebutjada aquesta moció.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 1644/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a finançament de les Illes Balears i equilibri de la balança

fiscal.

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. 1644/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a revisió del finançament de les Illes

Balears i equilibri de la balança fiscal. Té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Darrerament, i quan parlam de darrerament podem parlar dels

darrers quatre o cinc anys, han proliferat els estudis sobre les

balances fiscals, a partir que l’Administració de l’Estat, amb

compte gotes, ha anat facilitant dades, especialment sobre

ingressos. I dins tots els estudis que s’han fet públics hi ha una

coincidència absoluta: les Illes Balears estan entre les tres

comunitats que tenen un saldo més negatiu amb l’Estat. Això

amb xifres absolutes, perquè ho feim relativament, quan feim

la balança fiscal per càpita, ocupam el primer lloc del rànquing

entre les comunitats que més aporten a l’Estat. El penúltim

estudi que es va conèixer correspon a la Fundació del Banc de

Bilbao-Biscaia que estudia els fluxos entre ingressos i despeses

entre el 1991 i el 1996 i estima un saldo fiscal negatiu per a les

Illes Balears de 144.973 pessetes per habitant i any.

La Comissió d’Estudi de la Balança Fiscal que es va reunir

en aquest Parlament i va fer els seus treballs deu fer tres anys,

hi va haver distintes aportacions que oscilAlaren en una

estimació d’una balança fiscal negativa per a les Illes Balears,

que anava d’aproximadament 150.000 a 300.000 milions de

pessetes, no arribava bé. I el darrer estudi que s’ha donat a

conèixer, el de la fundació de les caixes d’estalvi, la Fundació

FUNCAS, que fa una estimació dels saldos fiscals

corresponents a l’exercici 2002 i aquest, de tots els que s’han

donat a conèixer, és el que resulta més espectacular pel que fa

a les Illes Balears, el qual ens estima un saldo negatiu de 3.092

milions d’euros; que si ho feim relativament, amb euros per

habitant, suposa que cada habitant de les Illes Balears aporta,

va aportar l’any 2002 a l’Estat, 3.264 euros; parlam de 543.084

pessetes cada habitant que aportàrem al conjunt de l’Estat. Molt

enfora dels 1.983 euros per habitant que aportaren els ciutadans

de Madrid, tot i tenir en compte que Madrid és una comunitat

que per tenir la capitalitat de l’Estat se li haurien d’imputar més

despeses de les que li imputen normalment. I molt enfora també

de Catalunya, que és la tercera, amb una aportació de 1.620

euros per habitant, per tant aportam el doble del que fa

Catalunya.

Amb aquests números, que jo sincerament he de dir que els

consider un poquet exagerats, hauríem de veure el detall, però

amb aquests números situaríem la nostra balança fiscal quasi en

un 20% del nostre producte interior brut, una vertadera

animalada, no trob altra expressió. Així mateix, en el primer

congrés d’economia, que es va celebrar l’any passat a les Illes

Balears, hi va haver estimacions que situaren la balança fiscal

de les Illes Balears entorn del 13% del nostre producte interior

brut. A Catalunya calculaven un 10%, és a dir, són realment

xifres astronòmiques sobretot quan existeix una sentència del

Tribunal Constitucional d’Alemanya que va determinar que els

landers, les regions alemanyes en cap cas podien fer una

aportació neta a l’Estat superior al 5% del seu producte interior

brut, perquè considerava que això ja causava greus

desequilibris a l’economia i repercutia negativament damunt la

qualitat de vida dels ciutadans.

Bé, en definitiva, els distints estudis demostren que les Illes

Balears patim una vertadera sagnia econòmica, culpable de què

ja estam perdent posicions dins el rànquing del nivell de renta

dels ciutadans de les Illes Balears, que fa pocs anys estàvem els

primers i ara el darrer estudi me pareix que ja ens situa en

quarta posició, i me creguin que no és per mor de l’ecotaxa, és

per aquest vertader riu d’euros que cada any descapitalitzen les

administracions públiques de les Illes Balears i repercuteix

molt negativament damunt els nostres serveis públics.
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Bé, les causes d’aquesta balança fiscal negativa són quatre:

per una part, una elevada recaptació a les Illes Balears, fruit del

dinamisme econòmic de la nostra societat; gran activitat, molt

nivell d’assalariats. Segon, un sistema de finançament que

històricament ens penalitza i ens segueix penalitzant que, també

en part, és fruit d’una mala dotació de les competències més

importants, educació o sanitat. Tercer, poca participació dels

fons europeus, lògica pel nostre alt nivell de renda relatiu. I

finalment, sistemàticament i des que existeixen sèries que es

remunten als anys setanta, ocupar el darrer lloc en la inversió

estatal per càpita, sistemàticament sempre, quan hem analitzat

la territorialització d’inversions del Pressupost General d’Estat

a les Balears hem estat els darrers.

Conseqüències d’aquesta situació: un dèficit de serveis

públics, especialment ja comença a ser molt evident en

educació i en sanitat; en educació avui ja devem tenir un dèficit

de més de 25.000 milions de pessetes respecte de la

competència i just fa cinc, sis anys que la tenim; en sanitat ni se

sap, qualque dia el conseller ens ho contarà. Segon, provoca un

dèficit d’infraestructures públiques, especialment pel que fa al

transport públic, però també podríem parlar de carreteres.

Tercer, una pèrdua de competitivitat, perquè tenim poca

capacitat d’inversió pública, especialment per regenerar les

zones turístiques i ajudar a regenerar tota l’oferta turística. I

quart, ja ho he dit, una pèrdua progressiva del nivell de renda

dels ciutadans de les Illes Balears respecte de la mitjana estatal.

Quines solucions existeixen? Bé, en proposam quatre amb

aquesta proposició no de llei. Tres solucions parcials: primera

solució parcial, evolucionar cap a un sistema de finançament

per càpita real. És a dir que tots els ciutadans de l’Estat han de

rebre un finançament segons el nombre d’habitants que atenen.

L’actual sistema va suposar un pas molt important, el 95% de

la redistribució era amb criteris de població, però en el darrer

moment ens trobàrem amb la creació d’un fons de suficiència

que per al 2004 ens suposa retornar, per dir-ho de qualque

manera, 182 milions d’euros a l’Estat. És a dir que amb la

millora del sistema, per parlar que tothom ens entengui, havia

de suposar una millora equivalent, segons el nostres números,

a 48.000 milions de pessetes, és a dir, guanyàvem amb el

sistema 48.000 milions de pessetes, i ens quedàrem amb 18.000

perquè aquest fons de suficiència va suposar una retallada de

30.000 milions de pessetes. I aquesta és la realitat, havíem

crescut molt en població; el sistema ens beneficiava molt i al

final hi va haver aquesta retallada.

Mirin, si actualitzàvem el sistema de finançament, suprimint

el fons de suficiència, i actualitzam la població actual, pensin

que l’actual sistema agafa com a base el cens de l’any 1999,

d’1 de gener, que eren 821.820 persones, i ens anàvem, ara ja

som 175.000 més, en aquest moment jo calcul que amb un

finançament per càpita sense fons de suficiència, ens tocaria un

finançament de més de 600.000 euros més. És a dir, parlam que

automàticament el conseller d’Hisenda, per quadrar el seu

pressupost, tendria 101.000 milions de pessetes més

d’ingressos, això fent grans números i simples regles de tres.

Per tant, primera solució parcial, anar cap a un sistema de

finançament per càpita real.

Segon, renegociar el cost de les competències d’educació i

de sanitat. La Llei 7/2001, en el seu article 15, diu que “El

sistema -entre cometes- ha de garantir el nivell mínim dels

serveis públics fonamentals, que són educació i sanitat”. I la

Llei 21/2001, ara l’he perduda, me pareix que és la 21/2001,

que també modifica el sistema del finançament, a l’article 67

estableix uns mecanismes per revisar el cost de l’educació quan

l’increment d’alumnes sigui superior al 3% de la mitjana. I

respecte de la sanitat quan l’increment de la població protegida

per la Seguretat Social sigui superior al 3% de la mitjana. Per

tant, aquí hi ha dues vies per renegociar les competències en

educació i sanitat.

Tercera proposta, i acceleraré, equilibrar la balança fiscal.

Tenim un instrument, que és el règim especial, que ha de

provocar unes majors inversions i majors subvencions,

especialment en temes de transport, i efectivament el Partit

Popular ens ho recorda amb una esmena, també via inversions,

més inversions a través del Pressupost General de l’Estat en

convenis.

I finalment, la solució definitiva, que aquestes tres són

innecessàries, fins i tot l’aplicació del règim especial, no el

necessitaríem, és la fórmula del concert econòmic. Això

significa assumir la competència de l’Agència Tributària,

recaptar els imposts i pactar amb l’Estat la participació o el

finançament dels costs únics a tot l’Estat, més una quota de

solidaritat, que la quota de solidaritat s’hauria de treure del

sistema de finançament i hauria de funcionar mitjançant: 1, el

fons de compensació territorial, tots els que recaptam més

haurien d’aportar a aquest fons; i segon, via fons europeus,

també per equilibrar els distints territoris. I en tot cas hem

d’anar a un sistema que suposi que la nostra balança fiscal, mai

superi el 5% del nostre producte interior brut, com ha

dictaminat el Tribunal Constitucional d’Alemanya.

Bé, crec que estam en un procés històric que segurament, o

voldríem que tornàs ser propici per millorar la capacitat del

Govern de les Illes Balears i de les institucions de les Illes

Balears per donar satisfacció als ciutadans, a partir d’un

concepte: no existeix autonomia política si no hi ha autonomia

financera, i per tant aquí l’aspiració ha de ser tenir el control

dels nostres recursos i pactar amb l’Estat les contraprestacions

que aquest ofereix i una quota de solidaritat. Però el sistema

actual durà, du, ja comença a dur i ho començam a veure amb

el rànquing de renda, està empobrint els ciutadans de les Illes

Balears i està provocant que tenguem un nivell de serveis

públics ja bastant per davall de la mitjana de l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. El Grup Parlamentari Popular ha

presentat les esmenes següents: RGE núm. 2940 i 41 de

modificació, i RGE núm. 2942, de supressió, i també la RGE

núm. 2943, d’addició. Per defensar les esmenes, té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

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

Vagi per endavant que el nostre grup, en aquest debat que

s’està substanciant avui, vol actuar, com sempre procuram fer-
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ho, des de la més absoluta responsabilitat i no des d’un fals

oportunisme o aprofitar aquesta circumstància per fer

demagògia damunt un tema tan seriós com és aquest. I amb

aquesta primera expressió, vagi per dit que en cap moment faig

referència que el portaveu del Grup Parlamentari PSM hagi fet

demagògia damunt aquest tema, no n’ha feta, ha defensat uns

plantejaments ja coneguts de sempre per la seva formació

política, amb independència que uns, encara al dia d’avui, els

puguem considerar utòpics o que ells prefereixin més que la

política és l’art de fer possible l’impossible i nosaltres, que

tenim la responsabilitat de governar, ens movem avui en què la

política és fer possible l’art del que sigui possible. I en aquest

sentit, Sr. Sampol, ha d’interpretar la meva intervenció i sense

cap altra connotació que no sigui la de la serietat i la de la

responsabilitat a l’hora d’afrontar aquest tema.

El tema de la finançació autonòmica, que és un tema que

està obert des que la Constitució espanyola estableix l’Estat de

les autonomies i que podrà romandre o obert per bastant temps,

perquè trobar un sistema que sigui únic, unitari i que vagi a

tothom amb la mateixa intensitat serà difícil; vostè mateix ha

fet referència, la qual cosa jo m’estalviaré perquè és dels detalls

que un quan es prepara també vol tenir en compte, de la

sentència del Tribunal Constitucional d’Alemanya, que du

molts més anys que nosaltres, va haver d’actuar després de

tants d’anys a fer aquest màxim percentatge d’un 5%, si no

record malament. Però vostè també sap que allà l’estructura del

sistema de finançació dels landers no té el mateix fonament ni

la mateixa base que té aquí a Espanya, quant a l’estructura

d’aquest finançament, perquè l’atribució de competències no es

fa des d’un poder central cap a un poder perifèric o, en aquest

cas, autonòmic, sinó que, en certa manera, és al revés. Però bé,

no entrarem ara a discutir aquesta sentència, el que sí està clar

és que el sistema de finançament a l’Estat espanyol, en el regne

d’Espanya, que diria el Sr. Forcades, es pot afrontar avui, en el

dia d’avui, des de dues òptiques: des de l’òptica de la reforma

o des de l’òptica de la ruptura. 

Nosaltres no estam per la ruptura del sistema de

finançament, que quedi ben clar. Primera qüestió: no estam per

la ruptura del sistema de finançament de les comunitats

autònomes a l’Estat espanyol. Però açò ha de quedar tan clar

també com clar ha de quedar que si s’obre el meló, nosaltres no

volem quedar a fora, ens volem seure a la mateixa taula, però

no instarem a obrir el meló. Per tant, que ningú malinterpreti

les paraules que jo en aquest moment els vagi a dir.

Per què nosaltres optam per la reforma? La reforma i la

revisió dins el mateix sistema, perquè el mateix sistema preveu

la reforma i la revisió per millorar el nostre sistema de

finançament; reforma i revisió que està contemplat en aquests

tres subconceptes, en els quals es fonamenta el sistema de

finançament de les comunitats autònomes, el subconcepte de

transferències amb caràcter general; el que fa referència a

matèria de sanitat i el que fa referència a matèria de serveis

socials, que a cadascun d’ells hi ha uns coeficients diferents a

l’hora de fer la valoració, i en base a aquests coeficients

nosaltres hi tenim, si se’m permet l’expressió, cullerada, hi

tenim cullerada perquè la base del sistema de finançament,

l’any base és l’any 1999, i de l’any 1999 cap aquí hi ha hagut

unes modificacions substancials dins aquests paràmetres que

preveuen aquests subsistemes i el mateix propi sistema que fa

que la revisió sigui possible i que, a més a més que la revisió

sigui possible, es faci en base a la pròpia Llei orgànica de

finançament de les comunitats autònomes, sense alterar per a

res l’altra qüestió que nosaltres tenim també reconeguda, com

és el REB. Per tant, hauríem de separar una qüestió de l’altra,

si bé és cert que totes dues conflueixen que intentam obtenir

una millora en el nostre finançament.

De l’exposició de motius, bé, l’exposició de motius no es

vota, però crec que hi ha una sèrie de confusions que després

es tradueixen, sobretot en el primer punt, que hi ha una

confusió damunt el que és el fons de suficiència. El fons de

suficiència econòmica perquè ens aclarim, és el mateix que hi

havia abans, el que abans era el PIE, és a dir, la participació

d’ingressos de l’Estat. La participació en els ingressos de

l’Estat açò va funcionar del 92 al 96; després es va passar a la

participació d’ingressos generals, del 97 al 2001. I després es

va passar al fons de suficiència. I com es calcula la xifra del

fons de suficiència? Es passa al fons de suficiència, després,

tema en què un hi ha fet un poquet de feina, després que

s’hagin transferit molts imposts d’una manera directa o d’una

manera indirecta, ja sigui amb participació total o ja sigui amb

participació percentual i que en base a açò els comptes i els

càlculs que es fan de les transferències, després hi ha unes

diferències. Per tant, no és una xifra que estigui fixada per, sinó

que és com a conseqüència del resultat d’una operació

matemàtica, algebraica, el que se li vulgui dir, que surti un fons

de suficiència. No és estable ni és diguéssim establert a com

s’ha d’aplicar a cadascuna de les comunitats autònomes.

Per tant, el debat que vostè substancia aquí és un debat

damunt, precisament, el resultat de la balança fiscal. Per anar

a una conclusió final, que jo li he de dir amb tots els respectes,

llevi el punt número 1, llevi el punt número 2 i llevi el punt

número 3, es planti en el punt número 4. Ho ha fet, no, ho ha

fet, vostè es planta en el punt número 4 i bé, jo present una

proposició no de llei amb només el punt número 4, o concert

econòmic o conveni com pugui tenir el País Basc o pugui tenir

Navarra. Bé, la participació en el que puguin ser les agències

tributàries hi és, es contempla i es fa; es una participació i és

una colAlaboració que es fa any rera any per fixar els criteris,

sense rompre la unitat de criteri d’agència tributària única.

M’aventuraré a dir-li una cosa, Sr. Sampol, si aquest és un

compromís electoral, de fer disset agències tributàries, jo

m’aventur a dir-li com ho faran, ho faran baix l’eufemisme de

fer disset agències tributàries i crear un organisme de

coordinació de les disset agències tributàries, el que és

l’Agència Tributària Estatal, el que es fa ara. Perquè la

separació total és impossible, en el cas que ens ocupa i amb el

projecte que es pot tenir de cara a un futur o el que sigui el nou

sistema de finançament. Per tant, amb aquesta explicació, que

jo entenc que açò és un debat que pot crear o pot alçar poca

expectativa o poc interès, ha d’entendre vostè les esmenes que

nosaltres li presentam, les podrà compartir o no les podrà

compartir. Perquè nosaltres presentam unes esmenes que el que

fan és anar al fons de la qüestió de l’actual sistema, que faci

possible que les propostes que surtin d’aquest parlament, com

a mínim siguin tingudes en compte i siguin mirades per

l’administració central. Nosaltres no volem fer escac al Govern

de Rodríguez Zapatero amb propostes que sabem que així

mateix i aconseguir aquí un fals consens, en aquest cas, que
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sabem que després xocaran contra una paret; no perquè sigui el

govern socialista o sigui un altre, amb aquest tarannà i amb

aquesta postura li dic, sinó simplement perquè és impossible.

O, si se’m permet la broma per rompre un poquet aquest

silenci, només pot ser possible pel miracle de Jordi Sevilla, a

Barcelona dic una cosa i a Madrid torn arrera. Aposta per açò,

la nostra proposta, la darrera que li feim, de substitució, perquè

no n’estam segurs i com que no n’estam segurs no volem fixar

criteri encara, més que un: que si hi ha una revisió, reforma o

ruptura del sistema de finançació, instat per unes comunitats

autònomes o pel propi Estat -si és pel propi Estat no importaria

posar-ho-, però per unes comunitats autònomes, nosaltres hi

volem ser, amb les mateixes condicions. Perquè la definició de

l’Estat de les comunitats autònomes està claríssima, n’hi ha de

règim comú i n’hi ha de règim especial. Nosaltres no estam dins

una comunitat autònoma de règim especial, nosaltres formam

part, igual que Catalunya, igual que Madrid, igual que

València, igual que Andalusia, igual que Galícia, de règim

comú, amb independència que tenguin altres qualificatius que

no són substantius, sinó que són qualificatius. El substantiu és

o règim comú o règim especial, i nosaltres estam en règim

comú, règim general, per dir-ho de qualque manera. Però si

aquest meló s’obre, nosaltres volem participar a la taula;

nosaltres no instarem a obrir-lo, no instam a obrir-lo.

I per acabar, el sistema que vostè crec que confon, tot sigui

dit amb el respecte, quant al nivell de suficiència, el que es pot

aportar, el sistema de finançació de les comunitats autònomes

no és res més que un joc de peses i contrapeses i un joc

d’equilibris, però és un joc d’equilibris on s’ha de fomentar,

clar, l’accent que es pugui posar més a un caire o a un altre pot

donar que el sistema surti d’una manera o una altra, però baix

cap concepte i amb la Constitució en la mà aquests criteris es

fonamenten en el principi de l’estabilitat, amb el principi de la

suficiència, d’aquí que hi ha un percentatge que és genèric,

d’aquí que es detregui en funció d’aquest principi de

suficiència després quines són les que hauran d’aportar més,

perquè enllaça amb el principi de solidaritat, enllaça amb el

principi de coordinació i el que li deia abans, amb un principi

de participació amb l’Agència Tributària Estatal a través de

l’administració tributària de cada una de les agències

territorials.

Per tant, les nostres propostes van encaminades en aquest

sentit: primer, agafant la seva proposició no de llei, que la

valoram en els seus termes, però fer possible el que realment és

possible dins l’actual sistema; i és possible dins l’actual sistema

millorar la nostra finançació via la revisió dels paràmetres que

s’estableixen en el mateix sistema.

En el punt número 3 anam més enllà que vostè, no volem

que es compari o que es digui que la millora del sistema de

finançació de la nostra comunitat autònoma vindrà només via

REB. No, via REB és un plus reconegut a la pròpia

Constitució, el fet insular, i que per primera vegada s’ha

reconegut amb una llei a les Corts Generals. Però l’Estat, al

marge del REB, -quan dic estat no dic govern de tal o govern

de qual-, l’Estat, al marge del REB, té unes obligacions amb el

territori de les Illes Balears, amb tots els territoris que

conformen Espanya, que són les inversions des de l’Estat, que

es farien o s’han de fer al marge del REB o no REB. Aposta

per açò nosaltres ampliam aquest punt tres.

I en el 4 jo crec, Sr. Sampol, que la substitució és adient i

crec que ens dóna moltes més possibilitats a l’hora d’establir

aquesta negociació prèvia de millora del sistema, tota vegada

que no fa massa dies vam aprovar aquella comissió que tractava

principalment de dues parts molt importants, una que era la que

feia referència a educació, i l’altra que era la que feia referència

a sanitat. 

I en el punt número 1 solAlicitam la seva aprovació, la seva

substitució, eliminació, precisament per açò, perquè hi ha una

confusió nosaltres consideram que important del que és el

nivell de suficiència, que res no té a veure amb el tema de la

balança fiscal, sinó amb aquesta càlcul matemàtic algebraic de

dir “tant s’ha ingressat, tant s’ha d’aportar en funció de la

diferència”, que estava establert en base, valgui la redundància,

l’any base 1999, que es fixa el sistema de finançació per a les

comunitats autònomes. 

I en aquest sentit nosaltres li demanam que les estudiï, que

les miri amb afecte i que ens accepti les que cregui que són

convenients i que poden servir a la causa d’aquesta comunitat,

que és millorar el sistema de finançació sense haver de

menester renunciar a res.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, agaf la paraula en

nom del meu grup per participar en aquest debat, que em

sembla de gran importància, de gran transcendència, perquè

tractam un tema que afecta de forma substancial la nostra

comunitat no solament pel propi funcionament sinó també per

la concepció i filosofia que cada un de nosaltres té del model

d’estat que s’hauria de configurar i del model de finançament

de les comunitats autònomes que s’hauria de configurar.

Per això començaré dient que don suport a la moció

presentada pel Grup del PSM, coherents amb el nostre

plantejament federalista que tenim, i que per tant arribam al

fons de la qüestió. El Sr. Huguet ha volgut dir que hi ha dues

formes d’entendre el model de finançament i la modificació: la

reforma o la ruptura; clar, ho deixa de tal forma que jo som de

la ruptura i vostè de la reforma. I per què no ho deixam que

cadascú vol la reforma un poquet més o un poquet menys i ja

no qualificarem de forma tan complicada la cosa? Perquè jo sí,

Sr. Huguet, som dels que creuen que és el moment d’obrir el

meló, i jo interpret que el Sr. Zapatero vol obrir el meló. Ara ho

veurem. 

(Intervenció inaudible)
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Bé, ja ho veurem.

(Una altra intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, a les dues parts, si són tan

amables.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Jo d’entrada crec que sí i per això crec que és el moment de

no quedar-nos amb el REB i un poc més, amb quines mesures

introduir, sinó entrar de veritat després de 25 anys de

Constitució en aquest país a discutir quin és el model d’estat

que volem -això avui no ho discutim, però no falta molt, també

discutirem de reforma d’Estatut d’Autonomia i, per tant, de

model d’estat-, i quin és el model de finançament, en

conseqüència.

Per això és que a mi em sembla positiu obrir el meló en

aquests moments, però sobretot el que em pareixeria terrible,

i em tranquilAlitza en part el que ha dit el Sr. Huguet, que si

s’obre hi serem, el que em pareixeria terrible és que, a sobre

s’obrís i perdéssim el tren de participar en el debat. No seria la

primera vegada que li passa, a aquesta comunitat autònoma, no

seria la primera vegada; per tant hem de procurar que no arribi

la segona. Jo crec que estam en un moment històric per discutir

aquests temes i precisament aquesta és una de les

conseqüències per les quals jo don suport a aquesta moció en

tots els sentits en què està expressada aquí.

Jo crec que tenim dades ja més que suficients per constatar

que tot el que ha dit el Sr. Sampol amb l’anàlisi de la nostra

realitat és un fet evident. Tenim un sistema de finançació que

respecte de la nostra comunitat autònoma ens penalitza de

forma clara i rotunda. Tenim una educació i una sanitat que es

varen transferir en condicions molt dolentes per a la nostra

comunitat autònoma i que, per tant, ara en patim les

conseqüències. Tenim un dèficit d’inversions de l’Estat en

aquesta comunitat autònoma històric que fa que tenguem uns

serveis, unes infraestructures de tot tipus no en condicions

adequades. En definitiva, tenim una situació que demostra una

gran contradicció: som una comunitat rica en el marc de l’Estat

i tenim l’administració de les més pobres del marc de l’Estat,

una de les administracions més pobres, amb menys mitjans, de

l’Estat. En això ens posarem d’acord tot d’una, que amb

aquests pressupostos quan arribi el moment de discutir els

pressupostos ens tornarem barallar molt, però tanmateix el que

hem de discutir és que amb aquests pressupostos que tenim hi

ha poc a pelar, s’estigui en aquest cantó o s’estigui en aquell

cantó. Aquest és el fons de la qüestió: amb la finançació

autonòmica que té aquesta comunitat autònoma, amb els

pressupostos que tenim no podem fer les polítiques que cada un

de nosaltres voldríem fer.

Per tant..., home, tenim un dèficit clar en serveis públics, en

educació, en sanitat, en serveis socials, que no s’ha comentat i

es podria comentar... Per què el nostre rànquing de persones,

places de residència per a tercera edat en relació a altres

comunitats autònomes és més o és menys?, per culpa del

govern del pacte de progrés?, per culpa del govern d’abans?, o

perquè tenim una finançació que qualsevol aborda seriosament

els nivells que tenen de serveis socials a Navarra, per posar un

exemple, o a altres zones de l’Estat? Aquesta és la madre del

cordero. 

Per tant, ara que tenim ocasió, deixem-nos d’històries i

obrim el meló de veres i entrem a discutir de veres com poden

treure profit d’un debat que tanmateix està obert, perquè està

obert en el País Basc, està obert a Catalunya, està obert a altres

zones de l’Estat i per tant enganxem-nos nosaltres a participar

d’aquest debat, a més amb una idea clara: jo, que estic d’acord

amb els quatre punts de la moció, inclòs el darrer, el del concert

econòmic, que no és una novetat, la meva formació política -

com vostès saben- ho defensa des de sempre, no té cap

contradicció això amb el fet que hi ha hagi un fons de

solidaritat interregional, no té per què haver-hi cap

contradicció, la discussió és quins criteris s’han d’atribuir per

veure què es posa per part de cada comunitat autònoma en

aquest fons interregional i què se’n va cap a les distintes

comunitats autònomes. Per tant, assegurant un fons de

solidaritat interterritorial jo estaria d’acord amb les quatres

proposicions, els quatre punts de la proposició no de llei.

Estic d’acord que si anam amb purisme clar, com ha

expressat el Sr. Huguet, si ens quedam amb la quarta ja podem

llevar totes les altres. Bé, però de totes formes no és d’esperar

que ara obrim un debat on comencem a discutir pel final, sinó

que començarem a discutir pel principi. Per tant..., però no està

gens malament que quan es comença una negociació, quan es

comença un debat, l’òrgan de sobirania popular d’aquí digui

que volem cada una d’aquestes coses, 1, 2, 3 i 4, i no és

casualitat que el 4 vagi darrera del 2, i del 3 i de l’1, està pensat

d’aquesta forma; per què?, perquè nosaltres volem el règim

especial balear i a més -en això estaria d’acord també amb

l’esmena que fa el Partit Popular d’afegir al punt tercer el que

fa referència a les inversions estatals que han d’anar

acompanyades- volem, en definitiva, anar millorant els distints

aspectes per arribar a discutir el fons de la qüestió, però

mentrestant anam avançant perquè no és previsible que un

debat d’aquestes característiques que es pugui obrir en el marc

de l’Estat espanyol se substanciï de forma ràpida i imminent, en

poc temps. Per tant em pareix bé situar en aquesta proposició

no de llei cada un dels punts, perquè és situar quines són les

prioritats que nosaltres posarem a nivell d’estat central com a

comunitat autònoma anem a discutir d’aquest tema, i les

prioritzarem, lògicament, en el seu moment a l’hora de fer el

debat.

Jo no vull allargar-me més. Senzillament donar suport a

aquesta moció, com s’ha dit; considerar que és un tema de gran

importància i, en funció d’això, jo escoltaré atentament el Sr.

Sampol en funció de quina és la seva opinió respecte a les

esmenes que ha presentat el Partit Popular i, bé, entendré la

idea d’anar a cercar un consens sempre que el consens no ens

dugui a que no quedi quasi res de la moció presentada. Si és

així tendrà el suport del nostre grup.

Moltes gràcies.

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

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, senyores i senyores diputats, en primer lloc

voldria excusar l’absència del diputat Sr. Quetglas, que li

agradaria ser aquí amb nosaltres però li és impossible, i això ha

fet que surti jo a intervenir.

Com saben vostès el Partit Socialista va rebre l’encàrrec ja

fa unes setmanes, majoritari dels espanyols, de formar govern,

i això va ser una expressió d’un colAlectiu molt important

d’aquest país que era la voluntat de canvi, i aquesta voluntat de

canvi feia referència a dues qüestions: al tipus de política, i

també feia referència al fet que s’actuàs d’una altra manera, o

sigui, amb un altre tarannà, i jo hi afegiria una qüestió més que

crec que també hauria de ser una exigència democràtica, i és el

compromís de respectar les promeses fetes, o sigui, els partits

ha d’actuar en funció del seu programa electoral i defensar

aquests compromisos amb el seu electoral. Això no vol dir que

s’hagin d’incorporar les posicions que siguin compatibles i que,

al mateix temps, aportin lleialment els altres partits o les altres

forces polítiques; com més gran sigui l’acord millor.

Quina és la posició del Partit Socialista en referència a

aquesta proposició no de llei? Jo demanaria: quin és el

compromís electoral del Partit Socialista en referència a la

qüestió del finançament autonòmic amb el qual es va presentar

a aquestes eleccions? El Partit Socialista es va presentar amb

una proposta ben clara en referència al sistema de finançament:

des de l’any 87 hem viscut quatre sistemes de finançament

diferents, des de l’any 87, i quatre, per a tan poc temps, són

molts. I això què vol dir?, això vol dir que genera inestabilitat,

això vol dir que cap d’elles no era un bon sistema, i la

inestabilitat, com saben vostès, és enemiga de la bona política.

Per tant, una primera conclusió és que el que s’ha d’aconseguir

és un sistema que sigui estable, i que sigui estable no vol dir

que duri cinc anys, vol dir que, si pot ser, en duri vint.

I per planificar també es necessitat aquesta estabilitat, i

aquesta estabilitat no s’aconsegueix amb un acte on s’hagi de

definir, avui i aquí i a priori, com ha de ser ja el sistema de

finançament. Nosaltres creim que aquest “com” té bastants

mancances i hi ha moltes coses a dir. L’estabilitat s’aconseguirà

parlant amb tothom; això vol dir amb totes les comunitats, i

això significa que es necessita temps, es necessita llimar

posicions i es necessita arribar a acords. Perquè em permetran

que els recordi que els cementeris estan plens de bones

intencions precipitades.

La nostra proposta, com deia, es basa en cedir un espai

fiscal propi a les comunitats autònomes. Dels 15 imposts cedits

actualment les autonomies només tenen capacitat normativa per

a 7, i això és un dels problemes de l’actual sistema. En segon

lloc, ja s’ha dit aquí, volem impulsar agències tributàries

coordinades entre si que gestionin els imposts compartits

mitjançant un consorci amb l’Agència estatal, cosa que

discrepa, òbviament, amb el punt quart de la proposta, que

pretén traspassar i -em permetran que ho digui- descastar

l’Agència Tributària. 

Volem una revisió quinquennal del model de finançament.

No podem revisar aquest model cada dia. Ho repetiré: revisió

quinquennal. Això és el que diu el nostre programa electoral.

El sistema s’actualitzarà i es revisarà cada cinc anys. Això no

vol dir que si en aquesta legislatura s’elaboràs un acord de

finançament i aquest acord es tengués abans, això no vol dir, tal

i com va expressar el ministre Sevilla, que no es posàs en

marxa. 

I aquests són, senyors diputats, els nostres compromisos i

aquesta és la nostra responsabilitat de dur endavant aquest

projecte. Per tant no es pot demanar als socialistes que

compleixin el que no han promès. 

Jo estic convençut que perquè un projecte sigui estable i

duri prou temps ha de tenir un suport ampli. Per açò jo crec que

en aquest projecte hi hauria de participar, òbviament, el Partit

Popular amb la seva perspectiva, amb els seus compromisos i

amb les seves promeses. Per això un dels primers propòsits del

president del Govern de l’Estat ha estat recuperar el diàleg

polític amb totes les autonomies i per això ha promès, en

primer lloc, entrevistar-se amb tots els presidents autonòmics

abans de l’estiu. Creim que això és un bon principi. 

Tant el punt primer de la proposta, com el segon, com el

quart d’aquesta proposició no de llei fan referència a la revisió

ja, ja, del model de finançament. Si s’ha de revisar serà com a

conseqüència d’una decisió d’estat, un cop l’executiu central,

primerament i prèviament, s’hagi reunit amb tothom. Llavors

serà quan en tot cas es començarà la revisió, no ja. Per tant, en

els termes en què està redactada aquesta proposició no de llei

estrictament, nosaltres no li podem donar suport. No obstant

això no pretenem defugir d’aquest debat.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Per tant jo, respecte als quatre punts, diria el següent:

Primer, respecte al primer punt, estam d’acord amb l’esmena

que presenta el Partit Popular, creim que hi ha un error i que

l’haurien de retirar. 

Respecte al segon punt, i m’excusaran i supòs que

entendran la impossibilitat d’haver-la presentat abans, els

presentaríem la següent esmena, que diria el següent, els la

llegiré i està redactada en els mateixos termes amb què el Partit

Popular ha redactat la seva esmena que fa referència a l’apartat

número 4; diu el següent: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears perquè, en la hipòtesi que

a nivell de l’Estat s’obri una nova negociació del sistema de

finançament -això és el mateix inici que té la proposta número

4 del Partit Popular, l’esmena a l’apartat 4, perdó- garanteixi el

nivell mínim de serveis públics fonamentals, com la sanitat i

l’educació, tal com preveu...”, etc., etc., o sigui, el mateix que

posa la proposta número 2 del PSM.

Pel que fa al tercer punt ens sembla que hi ha una

mescladissa de conceptes. Dia 20 d’abril vam aprovar per

unanimitat una proposició, una moció, perdó, sobre el REB que
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deia el següent: “El Parlament de les Illes Balears declara que

la Llei de Règim Especial és un instrument adient -per a què?-

per compensar els desavantatges de la insularitat”; per tant en

aquest apartat tercer nosaltres demanaríem que se substituís

aquí on diu “balança fiscal” per “dèficit d’insularitat”. En

aquest cas en aquest punt concret hi estaríem d’acord, no amb

l’esmena que presenta el Partit Popular, que creim que no té res

a veure amb aquesta qüestió.

I finalment, pel que fa al punt quart, estaríem parcialment

d’acord amb l’esmena del Partit Popular entenen que

efectivament el Govern ha de defensar les Illes Balears, cosa

que no vol dir que compartim exactament els termes amb què

estat redactada, sobretot la darrera part del paràgraf del punt

quart. 

Per tant, senyors diputats, com poden veure la nostra

posició és clara. Sentim no haver pogut, per qüestions que

vénen al marge d’aquest debat, no haver pogut presentar les

esmenes en temps i forma, però de totes maneres les hem dit

aquí i, bé, esperam que siguin com a mínim escoltades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Valenciano. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, començam per la darrera

intervenció perquè ja havia acabat el full i no podia prendre

més notes, i així me’n recordaré.

Ens planteja una qüestió de concepte que en aquest moment

separa el sí del no, Sr. Valenciano, i és que pareix que vostè vol

negar una realitat, i és l’existència d’una balança fiscal negativa

molt perjudicial per a la qualitat de vida dels ciutadans de les

Illes Balears, i no hem de mesclar els dos conceptes, encara que

ho haguem fet amb una sola proposició no de llei, però un tema

és el sistema de finançament i l’altre és la balança fiscal que

té..., dins una de les causes hi ha el sistema de finançament de

les comunitats autònomes, però que no és l’única causa. Per

tant aquí jo crec que s’ha d’obrir un debat a nivell d’Estat sobre

les balances fiscals, més endavant en parlaré un moment, i en

quins termes s’hauria d’obrir, perquè jo crec que és necessari

fer molta pedagogia. Per tant no li podrem acceptar les

esmenes. 

I respecte a les del Partit Popular -resoldré el tema aviat per

poder entrar en el debat-, bé, acceptaríem la que ens presenta

al punt 2, perquè des que es va registrar aquesta proposició no

de llei efectivament vàrem acordar la creació d’una comissió no

permanent d’estudi del finançament, especialment en matèria

d’educació i sanitat; defensam el mateix però vostès

introdueixen que tenguem en compte els criteris del treball

d’aquesta comissió. Cap problema. I respecte al punt tercer, ja

li ho dit a la primera intervenció, es pot compensar la balança

fiscal negativa via majors recursos transferits a través del

Règim Especial i via inversions de l’Estat i, per tant, cap

problema en acceptar les esmenes als punts 2 i 3.

Ara anem al bessó. Primer, el tema del finançament i el fons

de suficiència. Vaja un error de conceptes! Parlem dels

conceptes, perquè tots sabem com funciona cada vegada que es

revisa un sistema de finançament, i es comença pels resultats i,

per tant, tu et conformes amb tant, o si no et conformes amb

tant és el teu problema -“Hace frío fuera del sistema”-; per tant

a tu te tocaran 10 més, a tu 15 més, a tu 30 més, perquè tothom

hi guanya, cada vegada que es revisa el sistema, és curiós, eh?,

tothom hi guanya. Però llavors el sistema té trampa, i en funció

del que toca a cadascun llavors, amb una habilitat que jo mai no

he aconseguit entrar-hi, es fa una fórmula polinòmica que té

dos o tres fulls i trenta o quarta variables i el quadren. Aquest

és el resultat.

(Rialles)

Per tant al final ens en tocaven 18, i no 48, i quadraren, i va

sortir amb el fons de suficiència, però hi hagués pogut haver

altres variables; si s’hagués dit “no, no, a vosaltres us n’ha de

tocar un poquet més”, haguessin pogut tenir en compte la

població real, haguessin pogut tenir en compte els treballadors

de temporada, haguessin pogut tenir en compte els segons

residents que tenim, haguessin pogut tenir en compte els

turistes que demanen serveis públics que els hem d’oferir..., bé,

i tot això no hi va ser i el resultat és el que és, i per tant, com

que nosaltres qüestionam el resultat volem eliminar aquest fons

de suficiència, que ens suposa el 2004 182 milions d’euros,

més de 30.000 milions de pessetes, que anirien molt bé per

començar a fer inversions en sanitat o en educació.

Deia que el sistema té trampa perquè et diuen: “Bé, tots hi

guanyareu”, i a les Balears et diuen: “18.000 milions de

pessetes més el 2002, però has d’agafar la sanitat”. Però és que

jo, la sanitat, jo hauré de fer dos hospitals més, i tants de

centres de salut, i això significarà tants de metges més, etc.;

“ah, no, és el teu problema, si no acceptes la sanitat et quedes

sense els 18.000 milions”. El que va passar l’any 98, a

l’anterior revisió, bé, venga, el 30% de l’impost de renda de

persones físiques; carai, quin negoci! Llavors et diuen que has

de rebre educació, 40.000 milions; cinc anys més tard en

gastam 65.000; vaja quin negoci férem. Què ha fet l’Estat? Ha

transferit el dèficit dels principals serveis públics a les

comunitats autònomes, i llavors, a més a més, ha fet la

quixotada de rebaixar els imposts transferits a les comunitats

autònomes, negoci rodó, el dèficit transferit a les comunitats

autònomes o amb mal servei públic.

Per tant la manera de resoldre el problema és el concert

econòmic, utòpic en aquest moment, “ens du al cementeri”, diu

el representant del PSOE, i el portaveu del Partit Popular ens

diu que la política és l’art de fer possible allò impossible.

Mirin, fa dos mesos, abans del 14 de març, era impossible

reformar la Constitució Espanyola, fa dos mesos era

impossible; avui el debat està obert, avui tothom parla de

reformar la Constitució Espanyola. Qüestionar el model d’estat

era pecat mortal; avui tothom parla de revisar el model d’estat.

Si revisam el model d’estat i anam cap a un sistema federal

haurem d’anar cap a un sistema federal amb el finançament,

també; si repartim més joc, si repartim més autonomia, hi ha

d’haver més doblerets, també. 
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Per tant és possible -i ara faré la quadratura del cercle- és

possible anar cap a un sistema de concert econòmic i que no hi

perdi ningú; millor dit, que no hi perdi cap comunitat

autònoma; només hi haurà de perdre l’Estat, l’Estat hi perdrà.

I com hi perdrà?, haurà de deixar fer inversions, despesa, en

allò que ja està transferit a les comunitats autònomes, i

nosaltres decidirem, cada comunitat autònoma decidirà, tenint

els recursos financers, per fer front a les competències que

assumim, però això de transferir educació, llavors fer una llei

que et crea despesa en educació, per no dir menors, per

exemple, i llavors haver de venir el papà estat i fer un conveni

amb Astúries per fer un hospital; a Balears, abans sí, ara no ho

sé, ara ho veurem, si hi haurà conveni o no. Això no és

autonomia, això no és tenim l’autonomia d’administrar la

sanitat pública, si ells mantenen els doblers. Per tant jo afirm

que és possible un sistema en què cap comunitat autònoma hi

perdi. Ara, hi haurà de perdre l’Estat, que ha fet el gran negoci

tots aquests anys.

Per tant aquí s’ha de fer molt pedagogia, i l’han de fer

sobretot des del Partit Popular i des del PSOE, i s’ha de fer un

debat sobre les balances fiscals.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. S’ha de fer, i un debat sincer. Primer, amb

informació: qui paga i qui rep. Segon, com s’administra la

solidaritat, s’administra correctament perquè repercuteixi en el

desenvolupament econòmic de les regions més pobres? Tercer,

quines necessitats tenim els rics i com tenim els serveis en

comparació amb els pobres, perquè els nostres pobres també

tenen dret a tenir solidaritat, i en tenim, de pobres, també aquí,

i molts; i els nostres usuaris de l’educació i de la sanitat tenen

el dret a tenir els serveis que tenen els pobres i no els tenim. I

quan aquest debat es produeixi, no sé si dins el Senat o allà on

sigui, i tots parlem dels nostres problemes, de les nostres

necessitats i no qüestionem ningú...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, no el vull interrompre, em sap molt de greu

perquè és molt interessant, però ja passa de tres minuts.

(Rialles)

EL SR. SAMPOL I MAS:

M’ha espenyat el remat final, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, remati, remati.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies per la seva comprensió. No ja ho havia dit

tot. Crec que és un tema..., em sap greu que no arribem al

consens en aquesta qüestió. El 91 aquesta utopia la votaren des

d’aquí, a la reforma de l’Estatut en tornarem parlar la setmana

que ve. 15..., 91, 14 anys més tard el que era una votació

afirmativa avui és una utopia irrealitzable. Ens ho hem de fer

mirar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, Sr. President, ja sé que no tenc torn d’intervenció.

Simplement és per solAlicitar al proposant votació separada, ja

que ens ha acceptat l’esmena del punt número 2 i l’esmena del

punt número 3, per la qual cosa votarem favorablement aquests

dos punts. I votarem en contra dels altres dos punts en el

benentès del que he dit: votar en contra no és estar en contra

d’aquesta qüestió. Si s’obre la situació a nivell de l’Estat,

reiterar una vegada més que hi volem estar presents, volem

seure i ser tractats igual entre els iguals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sí? Vull recordar a tots els senyors

diputats que els punts 1 i 4 queden tal i com els ha presentat el

grup proposant i s’accepta l’esmena 2240 de modificació en el

punt 2 i l’esmena 2243 d’addicció en el punt 3. És correcte Sr.

Sampol?

Idò senyores i senyors diputats passam a les votacions.

Primer punt.

9 vots a favor, 45 en contra. 

Queda rebutjat el primer punt.

Passam a la votació..., les sembla correcte que votem el 2 i

3 conjuntament? 

Idò votam el número 2 i número 3 conjuntament.

Votam.

37 vots a favor, 17 en contra. 

Per tant, queden aprovats.

I ara senyores i senyors diputats passam a la votació del

punt número 4.

9 vots a favor, 46 en contra. 

Per tant, queda rebutjat el punt número 4.

Senyores i senyors d’aixeca la sessió.
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