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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió plenària

d’avui. 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. 2979/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions de la Conselleria de Comerç, Indústria

i Energia a les oficines comercials d'Estats Units.

La primera pregunta RGE núm. 2979/04, ajornada a la

sessió de dia 11 de maig, relativa a actuacions de la Conselleria

de Comerç, Indústria i Energia a les oficines comercials

d’Estats Units que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i

Mut del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

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

Partit Popular ens agradaria saber què pensa fer el conseller

d’Indústria amb les oficines comercials que té a Estats Units?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Diputat, com vostè sap el

Govern balear té dues oficines comercials a Estats Units, una

a Miami i l’altra a Nova York. Realment el que pretenem és

que aquestes oficines deixin d’actuar com a simples centres de

compra-venda, o celebració de compra-vendes, com s’ha fet

fins ara i passin a ser vertaders centres de promoció i sobretot,

d’ajuda a les nostres empreses per a la seva

internacionalització.

I dins aquesta idea, el que pretenem és que aquestes

funcions que hem d’atribuir a aquestes oficines passin per

promoció de sectors empresarials a través de presentacions,

publicitat en medis especialitzats, actuacions, si em permet

l’expressió, estrella, poques actuacions però que causin impacte

dins els mercats allà on necessitam introduir-nos o penetrar. I

després també assessorament a les empreses de Balears, o ajuda

en la recerca de proveïdors, distribuïdors, etcètera. I dur per

encàrrec dels empresaris de la nostra comunitat estudis de

mercat, de noves tendències, etcètera i ampliar el ventall

d’empreses que fins ara anaven emprant aquestes oficines.

Vostè recordarà que aquestes oficines varen néixer

precisament a través dels fons, d’allò que se’n deia ex-Raiguer,

a la legislatura passada no, a l’anterior, fons europeus però

només per a empreses del Raiguer. Des del moment que ha
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canviat el programa operatiu ha permès que puguin ampliar-se

a altres sectors, no només els del Raiguer, sinó de tot Balears

i també sectors empresarials que no es concentrin en la

indústria tradicional, com era la sabata i que va ser la primera

indústria que va actuar en aquestes oficines. En aquest moment

també, des de fa alguns anys, també està introduint-se la

bijuteria i també la indústria agroalimentària. Per tant, el que

pretenem és fer un canvi de com s’han duit fins ara aquestes

oficines.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 3211/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a alumnes amb necessitats educatives

especials.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta RGE núm. 3211/04, relativa

a alumnes amb necessitats educatives especials que formula

l’Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch i Mesquida del Grup

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

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

La pregunta queda formulada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé m’imagín que la

pregunta va més exactament dirigida a les persones que

s’incorporen, una vegada ja ha començat el curs escolar perquè

evidentment es fa una reserva de dues places, es feia fins ara,

i se’n deixava una pendent de les noves incorporacions. Aquest

sistema s’ha canviat i hem pensat que era més equitatiu fer més

tres. És a dir, en aquest moment es reserven tres places per a

aquest tipus de situacions educatives especials de gent que

arriba fora de l’inici del curs escolar..., perdó, que té necessitat

educatives de caràcter especial vinculades a la pregunta que

planteja.

El problema és efectivament, com planteja la pregunta, els

que arriben una vegada ja iniciat el curs escolar. Intentarem

naturalment, perquè això és una cosa completament

imprevisible anar-se adequant a cada una..., si hi ha vacants a

les vacants i si no haurem de sobrepassar les ràtios. Però partim

de la idea de què ja hem distribuït tres places, no dues com es

feia abans, sinó tres per a cada aula.

Per tant, pensam que el criteri és més distributiu, encara que

queda a l’expectativa del que pugui passar, no sabem què

passarà, una vegada iniciat el curs perquè desconeixem la gent

que es pugui incorporar durant el curs vinent. Efectivament

aquesta és una situació extraordinàriament complexa que es

dóna a pocs llocs, però que a les Illes Balears es dóna, el fet del

gran moviment de persones que van i vénen i que genera

dificultats de reserva de places. Però vull insistir en la idea de

què aquesta reserva de places es produeix, abans es produïa en

dues i ara es produeix en tres. És veritat, vostè em dirà que

abans se’n deixava una vacant per poder-la ocupar una vegada

començat el curs, ara han pensat els tècnics, la veritat és que no

és una idea meva, que era més distributiu i més equitatiu

repartir-ne tres per aules i després quan hi hagués una situació

de nous incorporats anar-los adscrivint, segons les possibilitats

que hi hagués vacants, o sobrepassant en algun cas les ràtios,

clar que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Segons la memòria del CES 2002, a

les Illes Balears els centres públics escolaritzaven més del 80%

de l’alumnat estranger, mentre que els centres privats concertats

només n’escolaritzen entorn del 20%. La distribució equitativa

dels alumnes amb necessitats educatives específiques és un

desig que recull el Decret d’admissió, no obstant a la pràctica

aquest equilibri només queda garantit durant el procés

d’escolarització, ja que l’ordre diu que “si finalitzat aquest

procés les places reservades per als alumnes amb necessitats

educatives específiques no són cobertes, podran ser ocupades

per la resta d’alumnes”.

L’equilibri per tant, només queda garantit inicialment i

tothom sap que durant tot el curs acadèmic es produeix una

gran mobilitat d’alumnes, especialment en els mesos que acaba

i comença la temporada turística, a més de l’arribada

d’immigrants que és imprevisible. La circumstància s’agreuja

quan determinats centres que volen evitar el degoteig

d’alumnes durant tot el curs o que són selectius a l’hora

d’admetre’n amb especials dificultats, s’apressen a cobrir les

places vacants per tal de no haver-ne d’escolaritzar després. Si

a açò hi afegim que es prima la residència continuada i que el

director pot donar un punt complementari, ens trobam que els

centres poden seleccionar els alumnes que més els interessa i

els nous vinguts sempre són perjudicats. Així es fomenta la

concentració d’un determinat alumnat a uns determinats centres

i com diu la memòria del CES són els públics.

Açò Sr. Conseller, contradiu les declaracions de bones

intencions, una vegada més molt bones paraules i un discurs

amable, però una realitat unes pràctiques que creen una doble

xarxa d’escolarització, fomenten la desigualtat social i

degraden l’escola pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. No tenc temps perquè duit per la

bona fe he contestat la pregunta, si jo hagués sabut que vostè



1476 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 33 / 25 de maig del 2004

 

havia de fer un manifest d’aquestes característiques tan

demagògiques no hagués contestat més que amb un sí o un no

i m’hagués guardat la rèplica per dir-li el que trob d’aquest

caramull d’incoherències, d’incongruències i de llocs comuns

que vostè ens ha explicat aquí en un moment...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 3218/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a constitució per part del Consell de

M enorca del consorci de recursos sociosanitaris i

assistencials amb el Govern.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 3218/04, relativa a

constitució per part del Consell de Menorca del consorci de

recursos sociosanitaris i assistencials amb el Govern que

formula l’Hble. Diputada Sra. Maria López i Oleo del Grup

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

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

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

Sra. Consellera, és per saber quins avantatges creu el Govern

que podria tenir per als ciutadans de Menorca el fer que el

Consell Insular de Menorca constituís el consorci de recursos

sociosanitaris i assistencials amb el Govern. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

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

relació a aquesta qüestió es fa prioritari que jo pugui recordar

quin és el motiu de la creació d’aquests consorcis a les diferents

illes, en concret a les illes de Mallorca i Eivissa i que deriven

de la transferència de competències en matèria d’acció social,

temes socials que es va fer per a Menorca i Eivissa l’any 2001

i que a l’any 2004 s’ha fet per a l’illa de Mallorca.

Aquesta Llei de transferències suposa que moltes d’aquestes

competències passen a ser dels consells insulars i per tant,

tenen la seva responsabilitat damunt aquests temes. Però el

Govern, conscient dels temes importants com poden ser la

construcció d’infraestructures i el manteniment d’aquestes

infraestructures dedicades a les persones majors, vol seguir

participant i colAlaborant. D’aquí sorgeix aquesta figura dels

consorcis que es considera que és l’adequada perquè dues

institucions puguin fer feina de forma conjunta en aquest sentit.

Aquesta proposta del Govern neix i es proposa als distints

consells insulars i és acceptada per Eivissa i Mallorca,

actualment ja en funcionament i aquests consorcis bàsicament

tenen la funció de poder programar, executar, però bàsicament

per part del Govern de poder finançar aquest tipus

d’infraestructures. La veritat és que hagués estat desitjable

també que l’illa de Menorca hagués apostat per aquest tipus de

figura perquè poguéssim colAlaborar conjuntament. En aquest

moment no ha estat així, però el Govern sí que ha anat més

enllà i preocupats per aquests temes vàrem aconseguir firmar

un conveni amb Madrid, en el qual hi ha distintes obres i que

sí es varen preveure per a l’illa de Menorca i evidentment, el

Govern de les Illes Balears durà a terme la construcció

d’aquestes infraestructures per a l’illa de Menorca perquè no

quedin pendents.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 3224/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a projectes per a

Manacor l'any 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 324/04, relativa a

projectes per a Manacor l’any 2004 que formula l’Hble.

Diputada Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula l’Hble.

Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Davant la dificultat que es suposa es

té per poder reflectir puntualment els projectes damunt els

pressuposts, m’agradaria que el Govern ens pogués donar una

idea global dels efectes que tendrà el Govern del Partit Popular

damunt el progrés i el benestar dels ciutadans de Manacor. És

per això que faig aquesta pregunta per poder fer-nos una idea

general d’aquelles inversions que contribuiran en el benestar de

Manacor aquest any 2004.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament són més de 1.500

milions de les antigues pessetes que s’invertiran aquest any

2004 per a Manacor. Jo puc fer una lectura de tots els

projectes, però segurament esgotaria els 5 minuts, jo el que puc

fer és suggerir-li a la Sra. Diputada que em faci la pregunta per

escrit, però començaré i després..., en fi. 

En turisme el conveni del Pla d’excelAlència turística. En

obres públiques hi ha previst realitzar l’any 2004 una promoció

de 20 habitatges de protecció pública. També en curs
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l’execució de la variant nord de Manacor. Arquitectura i

habitatge la redacció de projectes d’obres solAlicitades per

l’ajuntament, Ca’n Bauçà i dependències municipals del

Claustre de Sant Vicent, hipòdrom de Manacor, 50 milions per

a l’hipòdrom, rehabilitació del temple parroquial de la Nostra

Senyora dels Dolors, rehabilitació de la coberta de la sala de

plens de l’Ajuntament de Manacor, rehabilitació de l’estació

del tren, voravia ronda del tren fase IV. En curs,

condicionament del torrent de Manacor, fons de cooperació

municipal, policia turística, nova oficina, a punt d’inaugurar,

del SOIB a Manacor. Contractació de tota una sèrie de suport

a ajuda a domicili, contractació de joves en situació de

dificultat. En formació curs per a aturats, curs per a treballadors

en actiu, curs per a dones, curs per afavorir la creació

d’empreses, etcètera, etcètera.

Crec que millor demanar-ho per escrit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, li agraesc

moltíssim la seva informació, evidentment sí que li demanarem

per escrit perquè, supòs que no ha tengut temps de dir tot el que

havia de dir i trobam a faltar una sèrie de projectes importants

que naturalment els seus consellers han anat anunciant als

ciutadans de Manacor, en les seves freqüents visites,

afortunadament i són prou importants i a més han creat moltes

expectatives. Només ni diré un parell, supòs que vostè a la seva

rèplica em dirà que ja estan prevists, però sí dir-li que hi ha dos

instituts pendents, hi ha una escoleta de 0-3 anys, hi ha un

auditori que també s’ha promès, hi ha també un recinte firal, hi

ha un palau de congressos i hi ha moltes més coses que els

ciutadans estan esperant amb vertader delí.

I és per tot això que nosaltres ens interessam en aquest

aspecte perquè totes les promeses que s’han fet creim que s’han

de complir i fins ara, és veritat vostè ens diu i nosaltres feim un

acte de fe i creim que aquestes inversions es faran, però de

moment no hem vist ni el més mínim moviment. Només queda

mig any per acabar aquest any 2004 i no fos cosa que aquest

2004 no es fes res i es passés al 2005 i així anéssim allargant la

manca d’infraestructures que pateix Manacor des de sempre. És

a dir, la segona ciutat més important de Mallorca en nombre

d’habitants, després de Calvià ara ja ens ha passat davant, però

és important com a capital de comarca i la veritat és que va

molt enrera en infraestructures...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Jo li agrairia al Sr. Fiol que em deixés xerrar, si vol xerrar

ell? Crec que és una falta de respecte. No li hauria de dir jo,

perdoni Sr. President, li he pres la seva funció...

EL SR. PRESIDENT:

No, no.

LA SRA. VADELL I FERRER:

I res més. Li passaré aquesta pregunta per escrit Sra. Estarà

i li agrairia que em contesti aviat perquè moltes preguntes que

hem fet per escrit no vénen amb el temps adequat i després no

ens queda més remei que fer-li aquestes preguntes orals perquè

així són més ràpides.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta

del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. No he rebut aquesta pregunta per

escrit, estaré encantada de contestar-li. Seguim, nou institut a

Porto Cristo amb 16 unitats, 2.704.000 euros. Nou colAlegi

públic de Manacor, amb una inversió de 2.763.000.

Remodelació per canvi d’ús de l’Institut d’Ensenyament

Secundari Na CamelAla. Ampliació de l’Institut d’Ensenyament

Secundari Mossèn Alcover en 4 aules d’ESO. Nou Institut

d’Ensenyament Secundari Son Fangos. Adaptació del ColAlegi

Públic Mestre Pere Garau.

En agricultura i pesca, condicionament de la xarxes de (...)

de la comunitat de regants. En salut i consum, desdoblament de

la zona bàsica de salut entre Manacor ciutat, fins i tot Son

Macià i Porto Cristo. En Presidència i Esports, previsió de la

construcció d’una residència d’assistits. Obertura en el 2004

d’una unitat de salut mental infanto-juvenil. Cursos de català

del COFUC, etcètera. 

L’auditori, clar no li surt perquè estam pendent que dia 7 de

juny el conseller de Turisme tanqui la convocatòria i pugui

resoldre i clar jo no puc aventurar què dirà la taula que ha

d’adjudicar els projectes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.5) Pregunta RGE núm. 3219/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a actuacions a l'illa de M enorca en el

marc del Pla d'infraestructures sanitàries.
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Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 3219/04, relativa

a actuacions a l’illa de Menorca en el marc...

(Remor de veus)

Per favor, pregaria un poc de silenci.

Relativa a actuacions a l’illa de Menorca en el marc del Pla

d’infraestructures sanitàries que formula l’Hble. Diputat Simó

Gornés del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Fa unes setmanes vàrem rebre la

visita de la consellera de Salut a Menorca i ens va presentar una

sèrie de projectes molt importants, en el nostre entendre, per a

la salut i per a la infraestructura sanitària de l’illa. Com que són

projectes molt importants, nosaltres pensam que seria

interessant que la consellera pogués, ni que fos una pinzellada,

atès que no hi ha massa temps en el torn de preguntes per

plantejar aquesta qüestió, però sí fer una pinzellada, com dic,

sobre els projectes i les infraestructures que té previst

desenvolupar la Conselleria de Salut a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Sr. Gornés, efectivament des de la Conselleria de Salut estam

elaborant un ambiciós pla d’infraestructures sanitàries per a

tota la comunitat autònoma i dic ambiciós perquè a més és la

primera vegada que es fa un document d’aquestes

característiques, és un document històric a la nostra comunitat

perquè contempla la planificació d’allò que seran les

infraestructures sanitàries que executarem en el termini del

2004 al 2010. I això, evidentment facilita molt la feina i a més

racionalitza molt el pressupost, vostè sap que en el meu cas és

una mica complicat.

Aquest pla contempla actuacions que ja estan iniciades, en

el cas de Menorca el nou Hospital de Menorca i actuacions que

estan per iniciar. Però sí li puc avançar que totes les actuacions

que estan contemplades estan fetes de manera participativa,

això vol dir que estan fetes amb el consens, no només dels

professionals, sinó també de totes les institucions que estan

implicades i especialment, Atenció Primària amb els

ajuntaments. 

I dit això, concretament a Menorca hem contemplat una

inversió global de més de 57 milions d’euros i que

desglossaríem de la següent manera. Seria el nou Hospital de

Menorca que s’està executant i que a més va a molt bon ritme,

com vaig poder comprovar fa una setmana i que té prevista una

inversió global de 49 milions d’euros. Està prevista l’ampliació

de Canal Salat que és una infraestructura que fa molt de temps

que està pendent i està a punt de licitar-se amb una inversió

d’1,8 milions d’euros. I a Atenció Primària estan previstes

actuacions en 6 centres sanitaris. Un de nou que seria el Centre

de Salut de Cap de Creus a Maó i que és conseqüència del

desdoblament de la zona bàsica de salut i que a més està fet

amb el consens de l’Ajuntament de Maó. I reformes en el

Centre de Salut de Canal Salat i de Dalt Sant Joan. A més de la

reubicació de tres unitats bàsiques de salut que són: Es

Mercadal, Es Migjorn Gran i Es Castell.

Això seria el Pla d’infraestructures per a Menorca,

finançades a través del pressupost i a més de la cessió de

crèdits a través d’un conveni amb una entitat bancària, perquè

com ja he dit, vostè sap de la dificultat pressupostària que

tenim perquè ens hem trobat un dèficit molt important. Però

creim que són necessitats bàsiques de la població per tal de

garantir la seva salut i per tant, les durem endavant.

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 3222/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parador de turisme d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 3222/04, relativa a

parador de turisme 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):

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

Sr. Conseller, permeti’m recordar des d’aquesta tribuna de la

llibertat que avui fa un any que el Partit Popular va guanyar les

eleccions en aquestes illes i volia compartir amb tots vostès

aquesta alegria democràtica.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, les alegries que ha rebut Eivissa, a part d’aquesta,

n’hi ha una altra i que també és prou important. Fa molt de

temps que estàvem treballant perquè un dels problemes que

teníem pogués trobar la seva solució i aquest era l’ús i la

rehabilitació que s’havia de donar al Castell d’Eivissa.

Sortosament i gràcies als esforços de tots, el Sr. Conseller de

Turisme va tenir l’amabilitat de trametre immediatament, quan

ell va conèixer la notícia, a les autoritats d’Eivissa aquesta carta

que és una joia per a Eivissa.

Diu la carta: “Hble. Conseller, en relación con la solicitud

planteada por el Consell de Ibiza y Formentera, por la

Corporación Municipal de Ibiza de construcción de un

parador nacional en el Castillo de Dalt Vila, en la ciudad de

Ibiza, apoyada por esa consejería. En la reunión mantenida en

pasado 6 de mayo te comunico que los servicios técnicos del

Instituto de Turismo de España han informado favorablemente

la viabilidad del proyecto, por lo que procederemos a iniciar

las gestiones oportunas para su puesta en marcha.” 
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Això ens ho deien des del Ministeri d’Indústria, Turisme i

Comerç. Evidentment Sr. Conseller, aquesta és una notícia

magnífica per al poble d’Eivissa i Formentera i per al poble de

les Illes Balears i per això li formulam aquesta pregunta que

tanta relació té amb el nostre turisme i també amb el nostre

Patrimoni de la Humanitat i com vostès saben, aquest castell

corona la nostra ciutat milAlenària. 

Sr. Conseller, quina valoració fa vostè sobre la proposta de

creació d’un parador de turisme a la ciutat d’Eivissa Patrimoni

de la Humanitat?

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. Em

permeti Sr. Marí que comparteixi amb vostè l’alegria que

manifestava en el principi. I contestant la seva pregunta, jo crec

que la valoració que s’ha de fer és positiva, jo crec que la

construcció d’aquest parador nacional a Dalt Vila ens permetrà

dos objectius importants i complementaris. El primer la

recuperació d’una zona que és patrimoni històric, vostè ho

coneix perfectament i que aquesta inversió ens permetrà

recuperar-la i a més ens permetrà dotar a l’illa d’Eivissa d’una

oferta turística diferenciada, distinta de la que tenim fins ara i

no té perquè entrar en competència amb l’oferta turística ja

existent, sinó tot el contrari, reforçar-la i complementar-la de

manera adequada.

A mi m’agradaria dir que aquest és un dels projectes que

enorgulleix a la classe política perquè representa un exemple de

colAlaboració institucional allà on hi han participat distints

partits o grups polítics. La iniciativa, com vostè bé coneix, surt

del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, governat en aquest

cas pel Partit Popular, compartida també aquesta iniciativa per

l’Ajuntament d’Eivissa, governat en aquest cas pel Partit

Socialista Obrer Espanyol. I m’agradaria que avui quedés

constància també en aquest llibre d’actes d’aquest Parlament

l’agraïment especial que vull fer avui a l’equip anterior de

Turespaña, del Ministeri d’Economia, del Govern del Partit

Popular, concretament al Sr. German Porras, al Sr. Paco Utrera

i especialment a la Presidenta de Paradores Nacionales Dña.

Ana Isabel Mariño que ha estat la vertadera ànima màter

d’aquest projecte, la que va encapçalar aquesta iniciativa, la

qual ha duit a un final feliç que avui estam comentant. I com no

pot ser d’una altra manera, agrair a l’equip actual del Ministeri

de Turisme el fet que hagi continuat aquesta feina, que no

s’hagi embussat aquesta feina per qüestions polítiques, sinó que

ben al contrari i que ben aviat s’hagi pogut començar a fer feina

amb la mateixa. 

Esperem que ara puguem treure un projecte i puguem treure

una realització que faci que Dalt Vila, patrimoni històric, sigui

cada vegada més una joia i una perla per observar i visitar en

aquest cas per als futurs clients d’aquest parador nacional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pot intervenir Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Moltes gràcies, Sr. President. Tan sols, el llum s’apaga, per

donar les gràcies a tots els que han fet possible aquesta bona

nova per al patrimoni d’Eivissa. 

A tots moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 3223/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Pla d'emergències del port d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 3223/04, relativa a

Pla d’emergències del port d’Eivissa que formula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

pregunta va adreçada al conseller d’Interior i ve formulada en

els següents termes. En quina situació es troba el Pla

d’emergències del port d’Eivissa, pel que fa a la descàrrega de

materials perillosos? 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, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat miri vostè, l’anterior equip de la Conselleria d’Interior

pensava que no era necessari fer cap tipus de Pla d’emergència

en qualsevol lloc que tengués un risc. Nosaltres pensam que

això és una temeritat i per tant, hem actuat des de dia 1 de juliol

a fi de dotar a tots els llocs de risc de les Balears d’un Pla

d’emergència.

Això també va passar amb el port d’Eivissa que es va

aprovar aquest Pla d’emergències per la Comissió de Protecció

Civil de les Illes Balears el dia 15 de desembre del 2003. A

partir d’aquesta data es va trametre novament a l’Autoritat

Portuària perquè continués la seva tramitació. Un pla

d’emergència  d ’aquesta  envergadura so ls  tardar ,

aproximadament, un any en fer-se. Jo estic segur que abans de

setembre estarà aprovat i per tant, esper que abans de setembre

hi hagi un pla per protegir als ciutadans d’Eivissa que estan

entorn al port dels riscs d’emergència que ocorrin allà.

Moltes gràcies.
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I.8) Pregunta RGE núm. 3210/04, de l'Hble. Diputada

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

relativa a escola de pares.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 3210/04,

rectificada mitjançant escrit RGE núm. 3249/04, relativa a

escoles de pares 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. El passat dia 11 de maig vàrem saber

de la signatura d’un conveni entre el President del Govern de

les Illes, Jaume Matas i el de la Fundació Acción Familiar, que

inclou la creació d’una escola de pares a Palma, una notícia en

la que no es feia referència a la Conselleria d’Educació i

Cultura.

I és per això que des del Grup Parlamentari Socialista

volem saber quin és el paper de la Conselleria d’Educació i

Cultura en la posada en marxa de la mencionada escola de

pares? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé, no va ser una signatura entre el

President de Govern i aquesta associació, sinó en presència del

President del Govern i qui va signar va ser la Vicepresidenta

del Govern i que mitjançant un decret, el Decret 27/2003 de 26

de novembre, regula la competència de la Vicepresidència per

signar convenis de cooperació i colAlaboració amb qualsevol

tipus d’entitat. Per tant, per damunt, si es pot dir així,

orgànicament o estructuralment de les diverses conselleries, no

de la Conselleria d’Educació, de qualsevol conselleria. La qual

cosa no té res a veure en què a nosaltres ens pareixi bé i

extraordinàriament oportú que s’hagi signat aquest conveni.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Com vostès saben, el passat dia 27

d’abril vàrem aprovar en aquesta cambra, amb les esmenes del

PSM i del Partit Popular, una proposició no de llei instant el

Govern a crear centres de recursos per a pares i mares,

aprofitant per a la seva creació els centres de professors i

l’oferta formativa dels centres d’ensenyament d’adults ja

existents. Per això ens vàrem sorprendre i no precisament de

forma grata, quan vàrem saber que la signatura d’aquest

conveni es feia justament posant en pràctica un mandat del

Parlament balear. 

Em sembla necessari que recordem les múltiples referències

a la situació deficitària de l’educació a la nostra comunitat que

justificaren la modèstia de la proposta aprovada entre tots. Crec

que és oportú també mencionar les referències a la necessitat

d’emmarcar aquest tipus de recursos dins la xarxa de centres de

professors i de centres educatius. Vull recordar aquí les

paraules de la diputada Carme Feliu quan afirmava: “soc de

l’opinió que el fet de desenvolupar les tasques des del mateix

centre pot ser més enriquidor que qualsevol altra cosa”. Ara ens

trobam davant d’un conveni de 48.000 euros que enlloc de

destinar-se als centres de professors existents i a l’elaboració

d’una planificació per a la progressiva implantació de centres

de recursos per a pares i mares, com així reclamava el mandat

del Parlament, són dedicats a la creació d’un nou recurs

gestionat per una fundació aliena a la xarxa educativa.

Senyores i senyors diputats, senyors membres del Govern,

Sr. Conseller, sens dubte aquesta no era la pretensió del mandat

de la cambra i vull creure que es tracta d’una excepció en el

compliment dels compromisos que s’adquireixen en aquest

plenari, una excepció que està oberta a rectificacions i que crec

que ens convenen a tots.

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. Aquest conveni no es signa

expressament a l’empara d’aquesta proposició no de llei,

diguem que és complementari el fet que la proposició no de llei

que es va aprovar, efectivament, ja fa uns mesos en aquesta

cambra, impliqués un mandat al Govern no implica que el

Govern no pugui fer i dur a terme projectes complementaris.

La proposició no de llei no constreny el Govern a fer

exclusivament allò que li ha dit que faci el Parlament.

Naturalment vull defensar en aquesta cambra la competència

del Govern per subscriure convenis, més enllà d’allò que li

demani el Parlament, amb independència que no puguem

defugir de l’obligació parlamentària que li mana d’aquesta

proposició no de llei i que jo li anunciï que progressivament

s’anirà aplicant.

Per tant, jo no veig quina pugui ser la posició contrària de

què, a més de complir-se les proposicions no de llei i els acords

d’aquest Parlament i que naturalment s’han de complir, el

Govern en ús de les seves competències plenament i en ús de

les seves funcions pugui signar un conveni, com en aquest cas,

amb una ONG per una finalitat que crec que és interessant,

positiva, naturalment és opinable com tot allò que es fa en

aquesta vida. Però en cap cas és contrària a la llei i tampoc és

contrari a la proposició que la diputada ha esmentat. Per tant,
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no comprenc ni compartesc, naturalment, la seva sorpresa ni la

seva estranyesa. Jo crec que aquest conveni obeeix

senzillament a una acció de govern absolutament legítima,

opinable, com tantes altres coses, però circumscrita purament

a la legalitat.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 3221/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a estació depuradora d'aigües residuals a

Binidalí.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 3221/04, relativa

a estació depuradora d’aigües residuals a Binidalí, que formula

l’Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup

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

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Vist l’interès demostrat pel conseller

de Medi Ambient en el temes que afecten a l’illa de Menorca,

sobretot pel desgavell que hi havia hagut els anys anteriors i la

deixadesa, voldríem saber quines són les previsions de la

Conselleria de Medi Ambient en relació a la construcció de

l’estació depuradora d’aigües residuals de Binidalí a l’illa de

Menorca. 

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, les previsions són fer d’una vegada per totes la

depuradora, primer de tot. El que passa és que a la memòria -

els que vàrem ser aquí la passada legislatura- a la memòria dels

pressuposts del 2002, a la memòria dels pressuposts del 2003,

se’ns anunciava cada any que començarien les obres de la

depuradora de Binidalí. La veritat és que no es varen fer les

gestions i fins que el Consell Insular de Menorca va aprovar el

mes de novembre l’interès general, el mes de novembre, a

petició de l’Ajuntament de Maó, que l’Ajuntament de Maó va

fer la petició dia 30 de setembre, la veritat és que en el

novembre després es va aprovar, hi havia una condició per part

del consell que era que s’havia de fer un traçat alternatiu

respecte a l’emissari. Aquest canvi de traçat alternatiu que va

proposar la Comissió d’Urbanisme del Consell es va fer, i dia

13 de novembre la nova proposta de traçat estava en el Consell

de Menorca. 

Una vegada que el Consell de Menorca va enviar que li

anava bé aquest traçat, el Consell d’Administració d’IBASAN

el mes de febrer va acordar la seva licitació, i dia 17 d’aquest

mes en què estam es va obrir el termini per a presentació de les

propostes, dels pressuposts, i d’adjudicarà aquesta obra dins

aquest mes de juny i podrem començar, si no hi ha res de nou,

dins el mes de juliol, mes de setembre, i s’haurà acabat per

sempre discutir d’una depuradora de Binidalí i veurem la

realitat d’aquesta obra.

Moltíssimes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 3200/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a autopista a l'aeroport

d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 3200/04, relativa

a autopista a l’aeroport d’Eivissa, que formula l’Hble. Diputat

Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d’Esquerra

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

EL SR. RAMON I JUAN:

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

Sra. Consellera, aquestes setmanes ha estat a exposició pública

el projecte de nou accés a l’aeroport d’Eivissa, un projecte que

ve definit en ell mateix i diuen els tècnics que és una autovia,

o també una carretera de Cambrils a variant de Vila-seca,

segons l’estudi d’impacte ambiental. Bé, aquesta autovia ha

provocat la indignació de bona part de la població “pitiüsica”,

que és, segons el projecte, la denominació que tenim els

habitants d’Eivissa. 

Bé, en aquest projecte, en aquesta autovia apareixen dos

vials; aquí estam a bastant distància, però tal vegada la Sra.

Consellera ho pot veure, a la part nord, en el que és

popularment conegut com la corba de Zumos Matutes, i a la

part sud, a gran distància d’aquesta carretera, un denominat

“bulevard” a la zona de la platja d’En Bossa d’Eivissa. Bé, les

males llengües diuen que això s’ha fet per afavorir les empreses

Matutes. Com que no podem creure que vostè, Sra. Consellera,

hagi fet una actuació d’aquestes característiques, esperam que

ens doni una explicació contundent i satisfactòria dels motius

perquè aquests estranys vials, que no tenen res a veure amb

l’accés a l’aeroport i que en algun cas estan situats a gran

distància, apareixen dins el projecte de nou accés a l’aeroport,

dins el conveni de carreteres que se suposa que ens ha de

finançar el ministeri per tenir un accés millor a l’aeroport

d’Eivissa. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

Diputat, els motius tècnics del que vostè demana són els

següents:
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El bulevard té com a objectiu solucionar la connexió del

nou accés amb la primera ronda d’Eivissa i afavorir els

problemes de trànsit i el repartiment del trànsit, i així ho va

demanar no només el consell, sinó també l’Ajuntament

d’Eivissa. I el vial de la zona nord és conseqüència de la

solució de la depressió de la via a l’alçada de la rotonda de Can

Cifre per treure el trànsit dels nuclis urbans donant accés als

cementeri i reduint l’impacte de barrera que fa la via.

Per tant totes les seves sospites, com altres que estan

demostrant, són rotundament falses. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller, vull dir diputat, Sr. Miquel

Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. És una explicació tècnica

realment sorprenent, perquè veure un traçat que no comunica,

que està absolutament aïllat, que no comunica ni amb altre vial

ni amb la carretera a l’aeroport, que serveixi per resoldre no sé

quin problema d’aquesta carretera, és realment sorprenent. 

Molt més sorprenent encara és la famosa corba de Zumos

Matutes, que evidentment no resol cap problema d’aquestes

carreteres però sí que fa un vial dins un pla parcial de la família

Matutes. Per això es volen utilitzar els fons del ministeri, els

fons del conveni de carreteres, per fer negocis particulars dels

senyors importants del Partit Popular. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Esper que les seves acusacions

tengui el mateix fonament que totes les alAlegacions falses dels

anti-autovia que apareixen al nostre pla de carreteres...

(Petit aldarull)

...que s’estan usurpant personalitats i que és una cosa

repugnant el que està passant en aquestes illes.

Però continuant amb el projecte, el nou accés és un projecte

importantíssim per a Eivissa i importantíssim per a la ciutat

d’Eivissa, i així ho manifesta el batle d’Eivissa, i és un projecte

valent. Va sortir a exposició pública un estudi informatiu de

cinc alternatives el mes de novembre, i li he de dir que les cinc

alternatives eren les alternatives redactades pel pacte de

progrés, pacte de progrés que tenia l’estudi i que dia 5 de juny

del 2002 el director general d’Obres Públiques i Transports, el

Sr. Joaquín Rodríguez, va dir: “Visto el estudio informativo del

acceso al aeropuerto, acuerda que por el Departamento de

Carreteras se inicie el expediente de información pública y se

solicite informe a los ayuntamientos de Ibiza y San José y al

consell insular”, dóna ordres el director general perquè es

tregui l’estudi a informació pública.

I què passa, que no es treu a informació pública? Idò a mà

hi ha una nota que diu: “No s’ha tret a informació pública

perquè el Sr. Cifre ha dit que s’ha d’arxivar”, 30 d’agost del

2002. Un director general dóna una ordre...

(Remor de veus)

...i no sé qui hi posa a mà que s’arxivi. I per què s’arxiva

aquest estudi que nosaltres el mes de novembre vàrem treure a

informació pública? Perquè vostès no eren valents, perquè

vostès diuen que és importantíssim donar un nou accés a

l’aeroport d’Eivissa, però quan tenen l’estudi per treure a

informació pública no tenen els nassos de treure aquesta

informació pública perquè no són valents.

(Remor de veus i aldarull)

Nosaltres, com va passar amb la carretera Eivissa-Sant

Josep, que està feta i la gent està encantada...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Aplaudiments i remor de veus)

I.11) RGE núm. 3220/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a distintiu de qualitat per a l'oferta

turística complementària.

Passam a l’onzena pregunta..., onzena pregunta, RGE núm.

3220/04, relativa a aparador de turisme 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. Senyors i senyors diputats, la

pregunta consisteix en saber quins objectius es persegueixen

des de la Conselleria de Turisme per a la creació del distintiu

de qualitat per a l’oferta turística complementària.

Gràcies.

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, jo crec

que els objectius són clars: millorar la qualitat del nostre
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producte, millorar la qualitat dels serveis que oferim als nostres

visitants i, en aquest cas, centrats, com vostè deia, a l’oferta

complementària.

La veritat és que com tots vostès coneixen hi ha multitud de

sistemes i de processos de control de la qualitat i

d’homologació de la qualitat, i la veritat és que ens hem trobat

amb un problema puntual molt específic de l’oferta

complementària i, sobretot, de les petites i mitjanes empreses,

que es veuen per les seves dificultats econòmiques amb

dificultats a vegades per abordar aquests processos de qualitat,

aquests processos de sistematització dels seus serveis i de les

seves prestacions als clients.

El que hem volgut és començar oferint el suport, l’eina que

per a nosaltres representa l’Institut de Qualitat Turística a tot

aquest sector, posar a l’abast d’aquest sector aquest institut

perquè pugui començar a donar les seves primeres passes dins

aquests processos de qualitat sense necessitat d’haver d’anar de

primer cop a aquestes grans normes europees o comunitàries

que hi ha en aquest sentit i que hem vist que fins al dia d’avui

els ha costat molt començar a caminar-hi. 

Hem pogut fer-ho; la veritat és que hem arribat a un acord

i ja l’hem firmat amb la PIME, comerç i oferta complementària

i restauració que, a més, ha duit a terme un acord de

colAlaboració amb una entitat financera de les Illes Balears que

permetrà poder accedir a crèdits blans que els permetin també

fer front a les inversions necessàries per poder-se anar acoblant

a aquests sistemes de qualitat.

Aquest són els objectiu, el bàsic -insistesc- de millorar la

qualitat dels serveis, i en segon lloc el d’oferir una eina i un

instrument a les petites i mitjanes empreses que a dia d’avui els

costava moltíssim poder començar a fer feina dins

l’harmonització de tots aquests processos de qualitat.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 3208/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a diners per a Camariñas.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 3208/04,

relativa a diners per a Camariñas, que formula l’Hble. Diputat

Sr. Antonio Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,

recordarán todos ustedes que una serie de artistas hicieron

donación de obra gráfica a beneficio de los damnificados del

Prestige, y que el dinero se depositó en una cuenta corriente

especial. El gobierno anterior...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...dio instrucciones, el gobierno anterior dio instrucciones

para que este dinero se transfiriera a Camariñas pasando por

una cuenta bancaria, que era preciso que estuviera en ella para

que se llevara a cabo la transferencia.

Pero el dinero, cuando cambió el gobierno, no llegó a

Camariñas. Según mis noticias ese dinero fue guardado en una

caja fuerte del Sr. Conseller. ¿Es esto así, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sr. President. Señoras y señores diputados, Sr.

Diputado, yo no soy adivino. Tengo alguna virtud, muchos

defectos, pero no soy adivino. Evidentemente, como yo no

sabía que existía esta cuenta, no puedo ordenar que se vacíe y

por supuesto no puedo ordenar a nadie que lo haga.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, yo tampoco soy

adivino pero sí que le puedo decir dos cosas, y es que el dinero

fue sacado de esa cuenta corriente por una persona cuyo

nombre ahora no recuerdo, pero sé que es un apellido que tiene

que ver con cobros de cheques del túnel de Sóller y cosas así.

El dinero fue guardado en su caja fuerte, desapareció hasta el

punto y momento en que el jueves 13 de noviembre del 2003

se publicó en un medio local: “Desde la Conselleria de Interior

el actual equipo afirmó que desconoce el destino que había

podido tener este dinero y que tampoco tienen constancia

oficial de la existencia de un fondo creado para aquella

finalidad”. Ese mismo día 13 recibieron ustedes una llamada a

la conselleria diciéndole que o aparecía el dinero o se

formularía una denuncia en el juzgado de guardia. 

Fulminante. Día 14 el mismo periódico publica: “Una

partida de 15.839 euros saldrá la semana próxima hacia el

municipio gallego”, y que había habido problemas de tipo

administrativo. Sr. Conseller, al menos 5 meses estuvo este

dinero dedicado a fines distintos del suyo, o por lo menos no

fue dedicado al fin para el que estaba previsto. ¿Qué estaba

haciendo el Sr. Rodríguez con el dinero recaudado por el

gobierno anterior con la colaboración de artistas locales

destinado a Camariñas?, o mejor, ¿qué habría hecho con el

dinero si no lo hubiéramos descubierto?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.
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EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire usted, como

usted presume de tener más papeles de mi conselleria que yo,

revise usted, y si no pídaselo a su compañero, el índice de

asuntos que trató conmigo cuando me entregó la conselleria, y

verá como no aparece nada de Camariñas, nada; por lo tanto yo

si no aparece nada no puedo saberlo.

Es verdad que en el conselleria hay una caja fuerte, no del

conseller, una caja fuerte que siempre está abierta. También

puede usted preguntarle a su compañero para qué la compró y

qué expedientes guardaba en esa caja fuerte.

(Remor de veus)

Qué expedientes de funcionarios de esta comunidad

autónoma guardaba en esta caja fuerte, y se enterará usted de

para qué servia esta caja fuerte. Yo desde luego no la he

utilizado, ni sé dónde está la llave ni la combinación, y esto a

usted se lo puedo asegurar. 

Pero mire, como yo sabía que lo de Camariñas iba a traer

cola, y le agradezco a usted la buena intención de sus

preguntas, le agradezco incluso el talante con que las hace, sin

ninguna doblez, pues mire usted, he pedido comparecer en el

Parlamento, en la comisión correspondiente, para poder

explicar, com es diu en mallorquí fil per randa, todo lo de

Camariñas, y estoy seguro que a usted no le va a gustar, a sus

compañeros tampoco. También no sé si esto enmarcarlo en los

debates precongresuales o no, no lo sé, porque a mi me dicen

que salen cosas que no filtramos nosotros, que las filtran otros,

pero bueno, yo aquí no voy a entrar. Lo único que pediré será

una cosa, Sr. Diputado, y es que en mi comparecencia en la

comisión les pediría a usted y a su grupo que tuviesen la

cortesía parlamentaria que se ve en esta cámara, y no ocurriese

como con mi compañero Juan Flaquer, que se le insultó, se le

llamó fascista. Yo no soy fascista ni voy por ahí como usted

amenazando a los consellers.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments i aldarull)

I.13) Pregunta RGE núm. 3209/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a presumpta sanció econòmica.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta, RGE núm. 3209/04, relativa

a presumpta sanció econòmica, 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:

Gracias, Sr. Presidente. Estoy impaciente porque alguna vez

comparezca usted en comisión, porque últimamente no tiene

muchas ganas de hacerlo, desde luego. Y ya que viene, ya que

va a venir a una comisión, explíqueme esta factura que usted

facilitó a un medio de comunicación local, esta factura, que fue

manipulada con tanta prisa para que su fecha coincidiera con la

del viaje de un alto cargo a Galicia, que se le puso la fecha 13

de enero, pero no 13 de enero o 13 de xaneiro, como sería en

gallego, sino 13 de gener, en catalán, en catalán, para que les

coincidiera con la visita de un alto cargo para imputársela a él.

Tendrá que explicar esto. De todas maneras le digo que va a

tener que dar usted explicaciones de esta presunta falsificación

y le anuncio que se las pediremos en comisión. Ya lo hemos

hecho.

Sigamos con sus falsedades. Recordarán que el conseller de

Interior aseguró haber hecho gestiones para anular una multa de

200 millones de euros que se había impuesto a España por

culpa del pacto de progreso y que nos salvó el Partido Popular.

Muy bien, le pregunto, Sr. Conseller, si esa cantidad de 200

millones la obtuvo de algún documento del Ministerio de

Interior, de la Unión Europea, o simplemente es una invención

de su conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

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

Diputado, también compareceré, no se preocupe, también

compareceré para el tema éste, no se preocupe, (...) a lo mejor

cada semana. Yo estoy orgullosísimo porque, mire usted, de

cuatro preguntas que tiene el Grupo Parlamentario Socialista

hechas hoy en la cámara usted a mi me honra haciéndome dos.

Quiero decir que los otros compañeros míos están descansando

porque el Sr. Diéguez tiene una fijación conmigo que es

maravillosa, y ya me va bien, y al Gobierno, magnífico. 

(Remor de veus i rialles)

Mire usted, es la aplicación del método de cálculo de la

multa coercitiva y prevista en el artículo (...) del Tratado de la

Comunidad Europea; solamente es esto. Si estás tres años sin

aplicarla, pues a equis euros diarios es lo que sale.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Conseller. O sea, que la calculó usted como

le dio la gana, usted o sus cargos, como le dio la gana, ¿eh?

Pero ya hablaremos de ese artículo que no me da tiempo para

mucho más, pero sí que le voy a decir, Sr. Conseller, que no

existe ni un solo documento que haga mención a esa multa.

Mire, el último documento de la Unión Europea que existe, y

el Sr. Conseller lo sabe porque el lunes pasado, antes de

contestar a mi pregunta, llamó al Ministerio de Interior a ver

cómo estaba el asunto del que tanto sabía; si sabia tanto, ¿qué

hace usted llamando al Ministerio de Interior el lunes antes de
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contestar a la pregunta? Pero en fin, usted llamó para

informarse.

Mire, el último documento que existe es un dictamen

motivado de la Unión Europea de fecha 13 de diciembre del

2003, ¿y sabe qué dice ese documento?, que lo tengo aquí, si

usted lo quiere se lo puedo enseñar también; que el 3 de abril

de 2003 requirió al reino de España la Unión Europea para que

explicara si se había cumplido la transposición de la directiva

europea en el plazo de dos meses. Hasta la fecha de este

dictamen motivado, que es el 16 de diciembre de 2003, el reino

de España -escuchen- no ha formulado alegaciones. ¿Qué

significa eso? Mire, significa que no sólo todavía no existe

multa, sino que el Gobierno de España del Partido Popular, que

gobernó desde abril hasta diciembre, o por lo menos estaba allí,

no se molestó en responder a la Unión Europea.

Así pues, si algún día llega alguna sanción, que no llegará

porque este gobierno lo solucionará, el gobierno actual del

reino de España, habrá sido porque el Partido Popular no

contestó a los requerimientos de la Unión Europea, ¿y aún tiene

usted la desfachatez de venir aquí y decir que han multado a

España por culpa del pacto de progreso?...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le debían poner una multa de 200 dimisiones, Sr.

Conseller. 

EL SR. PRESIDENT:

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

d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Yo no sé si es virtud o es defecto;

una de las cosas que me reconoce la gente es que trabajo, pero

menos que usted. Usted es diputado del Parlamento, usted

resulta que tiene también un gabinete de abogado

interesantísimo en los últimos cuatro años, unos clientes

fabulosos, y encima me espía. Difícil lo tiene usted.

Pero mire usted, Sr. Diéguez, ¿cómo se consigue una cifra?

Se lo voy a explicar. Mire usted, el año 99 usted se prestó a una

maniobra política que lo hizo a usted presidente de este

parlamento...

(Remor de veus)

Usted manipuló, manipuló, el Reglamento del Parlamento

y se prestó a esto. Esa ignominia...

(Continua la remor de veus)

Esa ignominia ha quedado manifiesta en un cuadro; lo veo

en estéreo, aquí y en el cuadro.

(Rialles)

Ese cuadro costó..., ese cuadro que perpetúa su ignominia,

costó a esta comunidad la cantidad de 4.201 euros, o sea, para

curar el coste de este cuadro por día es..., usted fue presidente

20 días y le costó usted...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller..., Sr. Conseller, per favor...

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

...a este parlamento 7.000 duros, 201 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, cíñase por favor a la pregunta.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Me ciño, me ciño a que este señor costó a todos los

ciudadanos de Baleares por ser presidente del Parlamento

durante 20 días 35.000 pesetas diarias en concepto de cuadro,

y luego la ignominia de verlo cada día.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aldarull, remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci, si són tan amables...

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

(Continua la remor de veus)

Pregaria, per favor, un poquet de silenci, per favor...

Moltíssimes gràcies.

II. Moció RGE núm. 3105/04, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a aplicació de la LOCE, derivada del

debat de la interpelAlació RGE núm. 2411/04.

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

consisteix en el debat i la votació de la moció RGE núm.

3105/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a aplicació de la LOCE, derivada del debat de la interpelAlació

RGE núm. 2411/04. Per defensar la moció té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Aina Calvo.

LA SRA CALVO I SASTRE:

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

aquesta moció, com tots vostès saben molt bé, és conseqüència

de la interpelAlació que va tenir lloc dues setmanes enrere, una

iniciativa que el Grup Parlamentari Socialista va dirigir al

conseller d’Educació i Cultura amb l’objectiu d’obtenir

informació, de saber quina és la situació, de conèixer quines
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són les previsions i intencions del Govern en relació al

desplegament de la LOCE a partir de l’anunci fet de la

suspensió del calendari d’aplicació per part del Govern central.

Es plantejaren diferents qüestions, unes referides a les

previsions del Govern de les Illes Balears respecte de la

implantació dels cursos de la nova ordenació de l’educació

infantil, del primer curs del primer cicle d’educació primària,

dels cursos de primer i tercer de l’ensenyament de secundària

obligatòria i de la implantació del primer curs de batxillerat.

Volíem també saber com valorava el conseller el procés

d’elaboració de currículums duit a terme, essent conscients que

aquests tampoc no seran aplicats el proper curs. Volíem saber

quina era la intenció de la Conselleria d’Educació i Cultura

respecte dels programes de diversificació curricular, I volíem

obtenir una informació molt concreta que afecta de manera

molt especial les famílies aquestes dates: volíem saber quines

instruccions es pensen difondre als centres des de 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.

Desafortunadament, però, el debat no ens va permetre

obtenir cap resposta, cap. Això no vol dir, però, que no

obtenguéssim informació. Vàrem descobrir que el Govern de

les Illes Balears sembla decidit a emprendre, juntament amb

altres comunitats autònomes governades pel Partit Popular,

acciones legals envers el decret de suspensió del calendari

d’aplicació de la LOCE. 

Hi ha un fet a tenir en compte en el debat d’aquesta moció

que no s’havia produït fa 15 dies; m’estic referint a la reunió de

la Conferència Sectorial d’Educació que va tenir lloc el passat

dia 17 a Madrid, i on es va fer l’anunci definitiu del procés de

suspensió del calendari d’aplicació i de la data d’aprovació del

decret corresponent. Així, la moció que presentam no varia

substancialment les claus del debat que va tenir lloc durant la

interpelAlació.

Vull insistir en una sèrie d’aspectes. La moció que

presentam insta el Govern de les Illes Balears, dins el marc

legal vigent, a no avançar en el desenvolupament normatiu de

la LOCE que es pugui veure afectat per la suspensió del

calendari d’aplicació de la mateixa llei. Facem memòria i

recordem que el calendari d’aplicació de la llei immediatament

anterior a aquesta, la LOGSE, impulsada per un govern

socialista, va ser suspès en dues ocasions abans de ser

implantat. Ens trobam, per tant, davant una proposat de la qual

hi ha antecedents i no precisament sospitosos.

En segon lloc crec molt recomanable per evitar la distorsió

de la informació que hem pogut constatar durant els passats

dies, que el que discutim ara no és l’amenaça de derogació

d’una llei, sinó la conveniència de generar temps per cercar el

consens entre les administracions i els diferents sectors

educatius, i mentre es guanya aquest temps perd sentit

continuar amb el desenvolupament de mesures que no seran

aplicables el curs que ve. Parlam, doncs, de diferir, no de

derogar. El que es proposa amb la suspensió del calendari és

una pausa, si em permeten el símil esportiu un temps mort que

s’ha d’omplir de debat, de propostes, de negociació, per

després tornar passar a l’acció, un temps que per molt que es

capfiquin el conseller d’Educació i Cultura del Govern de les

Illes Balears i la resta de consellers d’Educació de les

comunitats autònomes governades pel Partit Popular i, fins i

tot, per molt que es capfiqui la mateixa exministra, un temps

que mai no es va voler que existís amb aquesta voluntat durant

l’elaboració de la LOCE, i això, senyores diputades, senyors

diputats, no és una opinió, és un fet constatable.

Com també és un fet la manifestació del nou govern de

l’Estat, així com de la majoria política del Congrés dels

Diputats, de tenir la voluntat de recuperar el consens necessari

per portar a terme les reformes que el sistema educatiu

necessitat i d’assolir un acord parlamentari en relació amb la

reforma del sistema educatiu.

En tercer lloc, vull fer un esforç per remarcar que el decret

de suspensió és l’eina que ens permet encetar el procés de

debat, és el mecanisme que fa possible la pausa que reclama el

nou escenari polític, és la clau que ens permet obrir la porta cap

a un altre espai de negociació política i social que garanteixi

l’estabilitat que el nostre sistema educatiu necessita, i això no

només ho diu el PSOE, no és un caprici polític, no es fa des de

l’afany de venjança, sinó des del convenciment que cal aturar-

nos a pensar, a parlar, a negociar. Així ho ha assenyalat, a més

a més de les forces que conformen la majoria política del

Congrés, ho ha assenyalat també el Consell Escolar de l’Estat,

com també va reclamar prudència el Consell Escolar d’aquesta

comunitat autònoma al Govern de les Illes Balears a l’hora de

fer el desplegament de la LOCE. Ho assenyala la majoria de la

comunitat educativa. Crec que no és agosarat afirmar que ho

recomana el sentit comú.

Ja he assenyalat que durant la interpelAlació que va precedir

aquesta moció no vàrem obtenir cap resposta als interrogants

que plantejàrem. A hores d’ara els nostres centres educatius

continuen sense rebre cap instrucció per part de l’administració

que ostenta les competències en matèria educativa, és a dir, la

Conselleria d’Educació i Cultura, pel que fa al curs que ve. Dit

d’una altra forma: des del passat dia 17 tots hem tengut ocasió

de fer-nos ressò de les declaracions del nostre conseller en què

valorava la reunió de la Conferència Sectorial, però encara

ningú de l’administració de la qual n’és responsable, ningú, no

ha fet arribar als centres instruccions sobre la informació que

s’ha de donar als pares i a les mares de cara al curs que ve.

Ningú no ha explicat als centres que amb la suspensió tot queda

exactament, exactament, com estava fins ara, ni més ni manco,

i això només pot ajudar a una cosa: a mantenir la incertesa

entre les famílies. Crec, sincerament crec, que no ens ho podem

permetre.

Deia també al principi que l’absència del respostes no ens

va deixar sense informació. Vàrem saber de la intenció de la

conselleria de prendre mesures legals envers el decret de

suspensió, una via, la jurídica, que, de ser el cas, seguirà el seu

propi curs, com així ho fan els diversos recursos

d’anticonstitucionalitat de la LOCE que varen presentar

diverses comunitats autònomes, entre les quals s’hi trobava la

de les Illes Balears. 

Tornant a la iniciativa que ens ocupa, és aconsellable que el

Govern de les Illes Balears no avanci en la posada en marxa de

mesures que no seran aplicables el curs que ve, i centri els
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esforços en altres actuacions que sí condicionaran l’inici del

nou curs escolar, i ben segur que no estaran exemptes de

dificultats, com ara la selecció i assignació dels directors de

centre, o la determinació de l’inici del nou curs en la posada en

marxa dels exàmens de setembre, etc. 

El camí cap a una reforma educativa que cerca el consens

de les forces polítiques, de les administracions i de la comunitat

educativa s’inicia amb el decret de suspensió. El recorregut per

anar cap a una bona direcció exigeix la presència activa de

tothom; vostès, senyores i senyors del Partit Popular són els

que hauran de decidir si la quimera del consens educatiu els

resulta més atractiva que els llocs de resistència política.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Conseller? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, m’agradaria obrir un torn incidental.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor. 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. Aprofit aquest torn extraordinari per

sortir al pas d’algunes qüestions que s’han plantejat i també per

donar a conèixer a la cambra algunes molt recents, que crec que

poden ser de l’interès de tots vostès i de l’opinió pública.

Jo he de rebutjar l’argumentació que es pretén anar filtrant

que la LOCE va ser una llei que no es va negociar, que no es va

sotmetre a cap òrgan consultiu, que no va ser motiu de debat.

Des que l’anterior ministre d’Educació va plantejar al

Parlament que durant la setena legislatura feia comptes aplicar

una llei orgànica de qualitat de l’educació, fins que aquesta llei

es va aprovar varen passar dos anys. Es va reunir cinc vegades

la Conferència d’Educació a nivell de l’Estat, es va reunir dues

vegades la Conferència Sectorial, hi va haver tres congressos

nacionals d’educació, es va demanar l’opinió a més de 1.500

professionals de l’educació. I naturalment, aquesta reforma,

aquesta llei venia avalada per l’aplicació d’una altra llei, la

LOGSE, que s’havia demostrat ineficaç en algunes coses, en

algunes altres no, però en algunes coses; i s’havia vist que

realment no complíem els objectius d’educar i de formar;

s’havia vist que els valors de l’esforç, de la capacitat, del mèrit

havien quedats aparcats; s’havia vist que no complíem les ràtios

a nivell europeu; que érem el pitjor estat de la Comunitat

Europea en coneixement de llengua estrangera, per exemple; el

segon dels pitjors en accés a la formació professional; s’havien

descobert una sèrie d’indicadors que feien convenient el canvi

de la llei. I aquesta llei es va abordar des del diàleg, això convé

subratllar-ho perquè ara pareix que la LOCE va ser una cosa

imposada manu militari; el que és imposat manu militari és el

Decret de paralització o d’ajornament de l’entrada en vigor de

la LOCE, com demostrarem.

Jo vull explicar, per tant, que hi ha molts d’arguments per

dir que la LOCE, que és una llei opinable, era una llei que

mereixia la seva entrada en vigor plena, era una llei que

mereixia el seu desenvolupament per veure al cap de sis o set

anys, com es va fer amb la LOGSE, quines coses s’havien de

modificar, quines coses podien ser canviades. Però el

plantejament que es fa no és aquest, es diu: suspendrem

l’aplicació de la LOCE, perquè això s’ha dit i està multipublicat

als mitjans de comunicació; quan s’ha vist que no podien

suspendre la LOCE, perquè era un bunyol de dimensions totals,

s’ha dit: no, a veure, no la suspendrem, l’ajornarem, ajornarem

l’entrada en vigor, atacarem el calendari, perquè volem crear un

gran debat i volem crear un gran consens. Nosaltres no creiem

ja a aquestes alçades en aquest gran debat i en aquest gran

consens, i explicaré perquè.

Naturalment, nosaltres hem defensat l’aplicació de la LOCE

i que si de l’aplicació de la LOCE es derivava el mal

funcionament d’aquesta, doncs que era lògic que s’obrís un

debat de negociació de quins aspectes haurien de modificar.

Nosaltres vàrem anar, efectivament, a la Conferència Sectorial

amb la mà estesa i amb propostes concretes; jo personalment

vaig proposar a la ministra que deixàs damunt la taula el decret

i que obrís un gran debat nacional sobre l’aplicació de la LOCE

i quins aspectes podíem anar afinant. Perquè clar, aquí es

parteix d’una segona premissa, que és que la LOCE és una

mala llei. Hi ha diversos arguments que no ho tenen tan clar, ni

ho demostren tan clarament: primer, que no ha estat

desenvolupada, per tant és impossible fer una avaluació de si ha

complert o no els objectius lloables que es proposa; segon,

perquè s’ha divulgat fa poc, i tothom ho ha pogut conèixer, una

enquesta ni més ni manco que del sindicat Comissions Obreres

sobre el grau d’acceptació de la LOCE entre el professorat, i

oh, sorpresa!, amb tots els temes que s’havien d’aplicar l’any

que ve, més del 50% de professors està a favor. En el cas

concret dels itineraris d’ESO, un 55% dels professors segons

l’enquesta de Comissions Obreres són favorables a l’aplicació

dels itineraris. Respecte dels PIP, els projectes d’inserció

professional, la qüestió ja arriba al 64% d’enquestats a favor

que s’apliquin els PIP l’any que ve. I en el cas de la revàlida de

batxillers, doncs se’n va a un 52%, però sempre per damunt

d’aquest 50%.

A la Conferència Sectorial, senyores i senyors diputats,

se’ns va presentar, sense que estàs expressament a l’ordre del

dia, un esborrany de decret que ja se’ns havia remès, però

respecte del qual no figurava a l’ordre del dia que haguéssim

d’emetre cap informe ni cap dictamen ni cap opinió; per tant

qui els parla va manifestar que, en qualsevol cas, no es donava

per informat i molt manco informava ni a favor ni en contra

d’aquest decret, simplement donava el tràmit per no complert,

amb un escenari en el qual es veia molt clarament que la

ministra vivia dels terminis per a dia 28, que és aquest

divendres, poder aprovar en el Consell de Ministres

l’ajornament de l’entrada en vigor de la LOCE.

Davant aquesta situació no de haver estat informats, qui els

parla va solAlicitar a la Vicepresidenta del Govern que s’adreçàs

al Consell d’Estat i que el Consell d’Estat, abans d’emetre el
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seu dictamen, donàs audiència a aquesta comunitat autònoma

perquè poguessin veritablement informar. Aquí vull fer el

parèntesi de dir, Sra. Diputada, que el que jo he manifestat és

que ja veurem si recorrem la posada en marxa d’aquest decret

de suspensió, no he manifestat mai rotundament que el

recorrem; esperarem, si s’aprova que s’aprovi, si el Consell

d’Estat emet un dictamen favorable, efectivament ja hi ha el

dictamen favorable, en temps rècord del Consell Escolar de

l’Estat i ara el del Consell de l’Estat, i si efectivament s’aprova,

jo som el primer, ho vaig dir l’altre dia aquí i ho repetesc

perquè no hi hagi dubtes, que acatarem aquesta norma i no

entrarà en vigor la LOCE el curs que ve. Només faltaria,

complirem les normes com sempre hem fet, encara que no ens

agradin i encara que ens pareixi que estam davant un cert frau

de llei, perquè en aquest moment el que es fa, de fet, és la

suspensió d’una llei orgànica, en el fons, a través d’un decret,

la no aplicació d’una llei orgànica a través d’un decret, perquè

a l’exposició de motius es diu expressament que el que es

pretén és fer una llei distinta i nova. Per tant, nosaltres creim

que aquesta és una situació de dubtosa legalitat, vàrem

demanar, a través de la Vicepresidència, com dic, la solAlicitud

d’informe del Consell d’Estat, que se’ns donàs una audiència

per part del Consell d’Estat.

I jo vull que la cambra conegui i comparteixi la meva

perplexitat respecte d’aquesta qüestió, que a mi me posa els

pels de punta, sincerament, i ho vull dir aquí i ho dic amb tota

claredat, perquè estic encara sorprès del document que els

mostraré. El document que els mostraré és l’audiència que dóna

a aquest Govern el Consell d’Estat, que ha arribat avui de matí

per fax a la conselleria, i diu així: “El Sr. Presidente de este

alto cuerpo consultivo, de conformidad con la propuesta de la

sección 7ª -haurem d’esbrinar qui és aquest de la Secció 7a- ha

acordado acceder a la petición de audiencia formulada por

esa comunidad en expedient número tal, relativa al proyecto

de real decreto cual, que modifica el Real Decreto 827, por el

que se establece el calendario de aplicación de la nueva ley,

bla, bla, bla.

El trámite de audiencia deberá ser evacuado por escrito

con vista en el expediente hasta el día de hoy a las 14.00

horas. El expediente se encontrará a su disposición durante el

plazo de audiencia -avui- en las oficinas de esta secretaría

general, pudiendo ser consultado por persona autorizada por

esta comunidad.

Madrid, 25 de mayo.”

És a dir, avui mateix el Consell d’Estat ens envia per fax

una audiència que acaba avui, això és inacceptable, i això és el

nou tarannà, això és el nou estil que se’ns ha demostrat i se’ns

explica, això és dialogar, això és un tarannà de debat, això és

permetre a les comunitats autònomes que no governa el PSOE

opinar? Sincerament, tot, qualsevol cosa justifica per tal que

dia 27 pugui anar al Consell de Ministre aquesta qüestió? De

cap manera, jo això no ho puc acceptar; com a representant del

Govern de les Illes Balears en temes educatius jo això no ho

puc acceptar, vengui del Consell d’Estat o vengui d’on vengui.

Això és un atropellament més, això és un trágala més,

comparable a la Conferència Sectorial de dia 17.

Jo he de dir, per tant, que davant aquestes actituds, que

davant aquesta forma de plantejar les coses, nosaltres hem de

recelar i hem de manifestar la nostra protesta i la nostra crítica;

no és ver que tot es justifiqui per canviar la LOCE, jo crec que

ha faltat, precisament del que diuen que sobra, ha faltat diàleg,

ha faltat un tarannà vertaderament democràtic; perquè això a

una comunitat, extrapeninsular com aquesta, això és un trágala

dels que no es poden acceptar, i demostra, pels nous

representants i responsables del Consell d’Estat, nom que no

record en aquests moments, una falta de sensibilitat, una falsa

sensibilitat extraordinària. Encara que, amb reglament en mà,

sigui una audiència, que pot ser que sigui una audiència, jo no

sé el reglament del Consell d’Estat, per ventura només tenim

dret a un dia, que ens ho donin demà, que no ens ho donin avui.

Què volen que facem, que no vengui al Parlament, agafi un

avió corrents al Consell d’Estat a veure un expedient? Aquest

temps ha acabat, ha d’haver acabat aquest temps, per molt que

ho digui el Consell d’Estat o el Sunsuncorda, nosaltres no

estam disposats a passar per aquest tipus d’actituds.

I per tant això demostra, com tantes vegades s’ha dit, que

les presses són males companyes. I demostra que el Govern i

els organismes de l’Estat, en definitiva, com pugui ser, amb

caràcter consultiu, el Consell d’Estat, actuen guiats per la

precipitació i per les presses. Per tant, nosaltres no podem

acceptar el fons del seu discurs; el fons del seu discurs és

tanmateix això se suspendrà, vostès el que han de fer és acotar

el cap i dir com si s’hagués suspès. Doncs, no senyora,

nosaltres, fins que no se suspengui, actuarem com si res, i hi ha

decrets del curs que ve que estan en el Consell Consultiu de les

Illes Balears des de fa un mes i mig, és a dir que si surten

resolts jo les duré al Consell de Govern, com és natural, com és

la meva obligació, perquè nosaltres estam sotmesos a un imperi

de la llei, a què les normes, mentre estan en vigor,

s’acompleixin. Naturalment, ja ho he dit abans, però ho vull

reiterar perquè no pareixi una cosa distinta de la que és: si,

efectivament, el Consell de Ministres, després de totes aquestes

operacions a corre cuita aprova aquest decret, nosaltres

l’acatarem, com és natural, no faltaria més. I naturalment, en

aquest moment, dictarem instruccions urgents als centres

escolars que el curs que ve, doncs no s’aplica res del que estava

previst que s’aplicàs, no passa res, clar que ho farem. Però no

ho farem abans, me neg a fer-ho abans, perquè els que han creat

aquesta confusió i els que han creat aquestes urgències i els que

han creat aquest problema són vostès, no som nosaltres, i per

tant aquí ha faltat molt de respecte, ha faltat molta correcció i

s’estan perdent les maneres. I és preocupant, senyores i senyors

diputats, que a aquestes alçades del curs, a tants pocs mesos

d’arribar al Govern i al maneig del que són les institucions de

l’Estat, es perdin d’una forma tan lamentable les formes, això

és vertaderament preocupant i ens posa sobre avís del que

pugui passar en el futur, i jo vull que des del primer dia

sàpiguen de la lleialtat d’aquest Govern, sàpiguen de la

comprensió d’aquest Govern, però també sàpiguen de

l’obligació que se’ns respecti, que tenim dret que se’ns respecti

i no se’ns tracti de qualsevol manera, com se’ns ha tractat avui.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.
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LA SRA. CALVO I SASTRE:

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

Sr. Conseller, desconeixia, per suposat, per la immediatesa de

la notícia, tota la resposta del Consell d’Estat. Sí crec que és

recomanable que revisem la seva composició, sembla ser que

hi ha una majoria de membres que formen part del Partit

Popular i han estat nomenats pel Govern d’Aznar, però tot això

és absolutament revisable. En qualsevol dels casos,

efectivament, les presses són males companyes, Sr. Conseller,

i com que són males companyes, efectivament em dóna la raó:

el que necessitam, Sr. Conseller, és una pausa per intentar

reduir la velocitat dels fets. Crec que en qualsevol cas, i això és

la diferència en la perspectiva, demanar que el debat tengui lloc

mentre es continua aplicant la llei, una llei que vostès potser

varen discutir àmpliament, idò més raó me dóna, els va sortir

fatal perquè no varen aconseguir cap consens entre les forces

polítiques, va ser una llei aprovada des d’una majoria absoluta,

ben legitimada com era la majoria absoluta, però sense el

consens necessari com perquè avui ens trobem en condicions

de debatre en un sentit més calmat i per suposat mirant cap al

futur.

En qualsevol dels casos, nosaltres crec que tenim suficient

experiència anterior al debat de la LOGSE, que segurament té

molts defectes i que per això nosaltres estam absolutament

preparats per debatre-los, mai no hem negat la possibilitat de

mantenir aspectes de la LOCE i així ho hem demostrat. Parlem

de fets, els fets són que respectam l’ordenació de l’educació

infantil i la dotam econòmicament, quan hi va haver un intent

d’amagar la llei que acompanyava el pressupost de la LOCE no

va venir acompanyada de la designació, o de l’assignació de

l’educació infantil, i mantenim la proposta LOCE pel que

respecte a l’ensenyament, diríem. És perquè som molt

conscients i coincidim amb el diagnòstic que l’ensenyament

dels idiomes en el nostre país deixa molt a desitjar.

Per tant, torn a insistir, efectivament, més raó ens dóna:

necessitam fugir de les presses i fer una pausa. Jo crec que

vostè ens condueix a un debat que és fals, el diàleg no és sobre

la pertinença d’un decret de suspensió, ho torn a repetir, el

decret de suspensió és l’eina que ens permet obrir el diàleg, per

una raó molt senzilla i és perquè no compartim, com a forces

majoritàries, no compartim la perspectiva del que hauria de ser

el nostre sistema educatiu i haurem de seure-nos, amb totes les

forces polítiques del país, per intentar trobar espais de consens

en lloc d’intentar accentuar els espais de diferència o de

divergència. Per tant, insistesc, crec que el debat és fals, crec

que el que ens interessa és accentuar aquest punt de trobada;

crec que, efectivament, la pausa és l’únic que pot fer calmar la

pressa; crec que no som nosaltres i no, crec que és inacceptable

una acusació directa d’atribució de causalitat, no som nosaltres

que cream aquesta incertesa; crec que la manca d’instruccions

en els centres, i ho he explicat així durant la moció, per part de

la conselleria que vostè encapçala, és el que veritablement està

colAlocant els centres en una manca d’informació que a hores

d’ara és absolutament infundada, i aquesta és la incertesa que

dóna lloc als centres i que caracteritza el nostre sistema

educatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears en aquest

moment.

Crec, i ho vaig dir, que són els resultats de les eleccions

generals el que ens colAloca aquí, abans ens hem congratulat del

dia 25, nosaltres també ens congratulam del dia 14.

Gràcies.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Voldria fer veure a la diputada, amb

un exemple, el distint tarannà del qual parlam. Quan va arribar

el Govern del Partit Popular la LOGSE es va anar

desenvolupament i durant set anys la LOGSE s’ha desenvolupat

amb el Govern del Partit Popular; i al Govern del Partit Popular

no se li va ocórrer fer un decret de suspensió i paralització de

la LOGSE.

No és igual? Clar, que és igual.

(Remor de veus)

Ah, no és igual? Clar, no, uep, no és igual, en parlar de mi

no riuen. No és igual? Alerta, no és igual, és una llei orgànica,

però no és igual.

Bé, l’actitud retrata les persones i jo crec que vostès han

comès un error, i ho dic sincerament, la precipitació els ha

perjudicat els calendari i s’han trobat que volen fer una

reforma, molt legítima, no discutesc que no la puguin fer, però

que són presoners, com som tots en aquesta vida, del calendari,

i l’agenda els està matant, perquè vostès han d’haver resolt

aquest problema abans de dia 15 de juny, perquè dia 15 de juny

comença a tota Espanya el procés de matriculació i per tant la

gent ha de saber de què es pot matricular i de què no. Per tant,

qui ha creat aquesta situació d’estrès i de presses i de conflicte

són vostès. Només que vostès haguessin acceptat passar un any

més sense tocar aquesta llei, el problema ja no hauria existit, el

tema hagués quedat resolt immediatament. És ver que s’hagués

començat a aplicar la LOCE, efectivament, però no crec que

cap de les coses que volen aplicar o que s’havien d’aplicar

l’any que ve són tan dolentes. Vostè ha dit que no es va

consensuar amb ningú, en fi, el Consell d’Estat, el Consell

Consultiu Escolar va votar a favor i per suposat hi ha

enquestes, com he citat, que són conegudes per tota l’opinió

pública -no sé, jo l’he llegida als mitjans de comunicació, una

enquesta de Comissions Obreres que diu que més del 55% dels

professors estan a favor del desenvolupament de la LOCE, no

ho dic jo, me cregui. Per tant, són elements de judici que

conviden a pensar, com a mínim, que no és tan ver aquest fet

que ningú vol la LOCE i que ningú està d’acord amb la LOCE

perquè es parteix, per tant, d’una realitat equivocada.

Cregui'm, Sra. Diputada, s’ajorna perquè no es pot

suspendre, perquè ja seria d’una ilAlegalitat tan flagrant que

seria absolutament inadmissible i condemnat al fracàs, amb tota

seguretat. Perquè és el que es va pretendre al principi, com
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vostè sap; perquè és el que es va dir que es faria; perquè és el

que es va contar per activa i per passiva. A l’hora de la veritat

es va tenir un mínim de seny i es va veure, no, no poden

suspendre; què hem de fer? Podem ajornar el calendari. I es va

crear aquesta situació, que jo crec que és de frau de llei, però

bé, pot tenir qualque entrada, de dir: feim un decret que suspèn

el decret d’aplicació i en definitiva ajornam l’aplicació,

ajornam el calendari. Sincerament, nosaltres creim que hagués

estat més òptim aplicar la part que corresponia aplicar el curs

vinent, obrir un gran debat a l’opinió pública i amb tots els

agents educatius per modificar els aspectes que vostès creguin

que s’han de modificar. Però me cregui que d’aquesta manera

com s’està presentant aquest tema, collits pels terminis, collits

perquè dia tal ha d’estar aprovat, collits perquè, bé, amb 24

hores va informar també el Consell Escolar de l’Estat; no he

volgut indagar damunt aquesta qüestió perquè no m’afecta,

diguem-ne directament, però del que m’afecta directament, ja

li he explicat de quina manera es fan les coses.

Per tant, no presentin tot això com a una cosa bondadosa

perquè, sincerament, li he de dir amb tota la simpatia que vostè

me causa, doncs, sincerament, això no s’està fent bé i s’està

despreciant i s’està menyspreant les comunitats autònomes. I

això, me cregui que és un problema d’estil i de formes, però

que les formes són molt importants i són molt rellevants,

almenys per a nosaltres ho són i necessitam que se’ns respecti,

perquè el fet que siguem una comunitat petita, amb pocs

habitants, extrapeninsular, es pot crear la temptació que no

se’ns respecti que no se’ns tengui en consideració i jo crec que

hem de lluitar tots contra això, tots contra aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Margalida Rosselló.

Sí? Vol intervenir? Ah, idò, disculpi Sra. Rosselló.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. No, només per anunciar el nostre vot

en contra d’Unió Mallorquina a la moció presentada pel Grup

Socialista, per respecte al que són les competències de cada

comunitat autònoma. Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, venim

defensant que hem de respectar el que són les competències,

que les competències en matèria educativa les té el Govern de

la nostra comunitat autònoma; no posam en dubte en cap cas la

legitimitat del nou govern de l’Estat espanyol per modificar

totes les lleis que trobi adient, aquesta segurament és una llei

que s’ha de modificar, però les formes són importants.

Pensam que fins que aquesta llei no es modifiqui, fins que

no hi hagi una normativa legal que empari o que li digui al

Govern de les Illes què és el que ha de fer, hem de deixar que

els governs puguin seguir desenvolupament. I aquesta situació

està creant avui en dia, a les escoles, als instituts, una certa

angoixa, els pares anam a matricular els nostres fills als instituts

i ningú no ens sap informar de què passa, què és el que passarà

i aquesta situació és un tant kafkiana. I pensam que per donar

seguretat, per donar tranquilAlitat als pares allò seu seria

mantenir la regulació que és vigent i deixar que les comunitats

autònomes facin el desenvolupament de la normativa vigent en

aquest moment. I si el Govern de l’Estat, absolutament

legitimitat, amb aquest nou tarannà de diàleg i de consens

arriba a presentar una nova legislació, benvinguda sigui i per

part nostra li donarem tot el suport, però mentre això no es

produeixi han de deixar que les comunitats autònomes, dins la

seva autonomia, puguin desenvolupar la legislació que en

aquest moment és vigent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, Hble. Sra. Margalida Rosselló, té la paraula. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

Bé, des del nostre grup dir que donam suport a la moció

presentada pel Partit Socialista, precisament en la línia clara

que el Govern de les Illes Balears idò no avanci amb el

desenvolupament normatiu de la LOCE i precisament que, per

tant, suspengui totes aquelles actuacions que du per a la seva

suposada aplicació.

Això, jo crec que el Govern de les Illes Balears ha de ser

absolutament conscient del món i del moment on està i per tant

supòs que sap perfectament que està previst que aquest

divendres, dia 28, idò s’aprovi el reial decret que modificar,

precisament, un Reial Decret del 27 de juny del 2003, pel qual

s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del

sistema educatiu de la LOCE i per tant supòs que tenen molt

clar que el procés està ja iniciat. A més, no només està iniciat,

sinó que a nivell de percepció de la població està molt clar que

la LOCE tendrà una paralització respecte del que és el

calendari d’aplicació i jo, o nosaltres el que consideram és que

en aquest sentit el que ha de fer cada comunitat autònoma és

precisament intentar, des del punt de vista de la responsabilitat

política, posar els mínims entrebancs possibles a tota la

comunitat educativa per poder començar el curs d’una manera

adequada i no precisament amb confusions que no duen enlloc.

Dir que, evidentment, aquesta aprovació del decret significa

la paralització del calendari d’aplicació, no importa tornar a

entrar si això és legal o no, ho és totalment i absolutament, com

supòs que sap perfectament el Govern; i el que diu o que dirà,

suposadament, esperem, perquè serà d’aquí a un parell de dies,

que es paralitzen les actuacions que estaven previstes per a

l’any 2004 o 2005 o per al curs escolar 2004-2005 i no es

paralitzen les que ja estaven iniciades a cursos anteriors o,

concretament, aquest curs 2003-2004. Per tant, creim que la

conselleria hauria d’intentar, precisament ara que ens trobam a

finals de maig, que queden molts pocs dies per acabar el curs

escolar, idò precisament donar una claredat de missatge i

sobretot també una claredat a tot el que són pares i mares i

alumnat i professorat respecte de com començarem el curs

l’any que ve.
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La intenció, a més jo crec que també ha quedat palesa per

part del Govern espanyol, és presentar al Parlament un projecte

de llei de modificació de la LOCE, mitjançant una consulta a

les administracions educatives i als sectors socials que

participen a l’àmbit de l’ensenyament, dir-los que aquest debat

és un element important, que jo crec que s’hauria de preocupar

més d’aquest debat el Govern o d’encetar aquest debat en

aquests aspectes i, precisament, defensar el que creu que ha de

defensar, que més que intentar o voler mantenir-se de totes

totes tancat a l’hora de voler acceptar una realitat que és la

paralització del calendari de la LOCE. Per tant, jo crec que el

posicionament no és només perquè ha de ser un posicionament

polític, sinó que ha de ser un posicionament sobretot de cara a

no crear confusió i malestar, com dic, a tots els sectors de la

comunitat educativa, perquè si no l’únic que li pot posar és que

es torni en contra, precisament, de la pròpia conselleria,

generant una confusió importantíssima quant al mes de

setembre, ja ara, perquè s’han de matricular els infants, com

vostè ha dit, però també al començament de curs amb tot el que

això pot suposar. Supòs que sap perfectament vostè la

dificultat, perdoni, supòs que tots sabem la dificultat que

suposa per part de la comunitat, de la conselleria, el fet

d’organitzar tot el que és el nou curs, i en aquest sentit nosaltres

creim que ara és el moment idoni, precisament, per aturar totes

aquestes actuacions i per tant acceptar la realitat.

Des del nostre grup, tal com hem defensat en diverses

ocasions a la cambra, consideram per tant que és el moment

més idoni, i evitar un esforç inútil que fa en aquest moment una

part de la comunitat educativa, molts de centres educatius, i

precisament aquesta confusió que he dit entre els pares i mares,

el propi alumnat i el professorat. Nosaltres sí que creim que

l’administració educativa de les illes ha de paralitzar, per una

part, la normativa que en aquests moments s’elabora per part

dels centres respecte de tots els àmbits i itineraris educatius; els

itineraris suposen un canvi en la quota del professorat de

secundària i si la quota es fa en base a la LOCE hi haurà un

embull terrible que, evidentment, a mi no m’agradaria per res

que la Conselleria d’Educació, perquè realment pot ser una

problemàtica molt important que es pot generar.

En segon lloc, si es continua amb l’assignatura de religió o

no. En aquest sentit, pel que hem sentit en aquesta cambra, es

vol continuar amb aquesta tasca, això suposa contractació de

professorat; i creim que no s’hauria de dur a terme aquesta

contractació perquè evidentment també això suposarà una

problemàtica afegida molt important, amb expectatives fins i tot

de feina d’un sector important.

Per una altra banda, la normativa curricular o la distribució

horària varia molt en funció de l’aplicació o no de la LOCE i

per tant en aquest moment parlam d’una situació que en

educació toca els elements més fonamentals, que són

l’organització educativa respecte a la modificació curricular, a

distribució horària i de quota de professorat. Per tant, creim que

precisament, per tenir clar que ja és un fet l’aturada del

calendari d’aplicació de la LOCE, que el que s’ha de fer és anar

a no generar, com dic, més confusió, perquè si no pot ser un

problema que no tendrà evidentment només el Govern de les

Illes Balears, sinó que tendrà tota la ciutadania de les illes,

perquè qui més qui manco té relació amb l’escola.

Ara, per tant, és el moment idoni per actuar amb seny per

part de l’administració educativa, adaptar-se i acceptar la

realitat, no intentar no voler-la veure i precisament paralitzar

totes aquestes mesures que es duen a terme en aquest moment

dins els centres educatius. I entrar, precisament, en allò que

nosaltres consideram que sí s’ha de fer, i aquí sí que hi haurà

discrepàncies, és en el debat i amb la participació en aquest

debat de tots els agents socials, educatius i polítics que (...) en

aquesta cambra i que amb la LOCE hi va ser, jo evidentment,

ja ho he dit en altres ocasions, això no va ser així i hi ha moltes

raons, una d’elles que el Partit Popular no va acceptar ni una

sola esmena de les mil i busques d’esmenes que es varen

presentar per part dels distints grups parlamentaris, de les quals

no en va acceptar ni tan sols una, això no sé si resulta un poc

per ser, el que suposa un debat almanco a nivell parlamentari,

no entraré en el nivell de debat social i en els agents educatius,

que pràcticament també va ser molt poc o només amb un sector

molt determinat.

Per tant, vagin ara vostès pel camí del diàleg i de la

reflexió, nosaltres els convidam per arribar a un consens màxim

possible amb un tema tan important com és el marc educatiu,

perquè nosaltres entenem que precisament el marc educatiu és

un element fonamental per a una societat, i en aquest sentit

creim i donam suport a la iniciativa de donar un marge de

temps perquè la llei es pugui debatre per part de tots els agents

i evidentment també dins el Parlament, a fi de poder fer un

marc d’educació que sigui adequat al moment en què vivim.

Per tant, i per acabar, nosaltres des del nostre grup creim

que el que s’ha de fer és adonar-se’n que la paralització del

calendari de la LOCE és un fet, que totes les persones, pares,

mares, alumnes i professorat volen un aclariment respecte a

com s’acabarà el curs i a com s’iniciarà el curs que ve, i en

aquest sentit, per tant, demanam al Govern de les Illes Balears

que no faci fer feina d’una manera, diríem, inútil i que no

generi tota aquesta confusió, que almanco ens ha semblat

entendre que es pensa mantenir un posicionament de no

aclariment fins no sabem quant. Nosaltres creim que, com més

millor, s’aclareixin i precisament el més aviat millor puguem

tenir clar que el proper curs precisament es comença amb una

iniciativa que nosaltres creim que ha estat una de les iniciatives

importants que ha duit endavant el govern socialista, que ha

estat la paralització de la LOCE, perquè almanco des del nostre

grup creim que en una sèrie d’àmbits, no en tots, perquè alguns

són positius, en una sèrie d’àmbits era una llei segregativa i que

no era una llei de qualitat educativa sinó tot el contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

jo crec que avui per tercera vegada hem tornat a errar el debat.

El vam errar a comissió, el vam errar a la interpelAlació i avui

el tornam errar, perquè no crec que el debat en aquest moment

hagin de ser les valoracions sobre la LOCE, els seus defectes
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o les seves virtuts; es van fer valoracions en el seu moment i

ningú no va discutir el dret que tenia el govern del Partit

Popular a Madrid de promulgar-la, encara que sí que van

discutir molts el nivell de consens que hi va haver. No crec que

se n’hagi de parlar, d’açò. Podria jo parlar molt bé, perquè se

m’ha (...), del menyspreu també de la Sra. Pilar del Castillo cap

a les comunitats autònomes, però açò no és el tema. Açò no és

el tema, no servei de res, com tampoc no serveix de res debatre

sobre l’oportunitat del decret que ajorna la seva aplicació. Són

fets i són realitats que en tot cas hem de veure com gestionam

amb profit i en millora de la comunitat educativa. Açò és la

base i el que ens hauria d’interessar en aquests moments, aquí.

El Govern de l’Estat, com he dit, ha decidir ajornar una

sèrie de mesures que són contràries al seu projecte, al seu

projecte de política educativa. I no és res més que açò, i açò no

són valoracions, com he dit, són fets. Però, dit de passada,

també vull dir i deixar clar aquí que allò que ens ha llegit el Sr.

Conseller sobre el Consell d’Estat, en el nostre grup ho trobam

impresentable, i en aquest sentit creim que un menyspreu al

Govern de la nostra terra no és acceptable sigui qui sigui qui

governa. Però dit açò hem de tornar a la qüestió essencial, al

que ens hauria de preocupar de ver aquí: com evitar que

aquesta situació actual d’interregne perjudiqui la bona marxa

dels centres educatius i no porti confusió a les famílies, i açò

per damunt d’orgulls de partit, perquè per damunt de les

necessitats de cada partit i dels enfrontaments hi ha les

necessitats dels centres educatius, i açò és el tema cabdal i és

el tema que al nostre parer informa aquesta moció, per la qual

cosa li donarem suport.

Ja vaig dir l’altre dia que no conduïa a res llançar-se en

aquesta cambra acusacions mútues i cercar culpables. El que la

comunitat educativa necessita són solucions, decisions en base

als interessos pedagògics per sobre d’enfrontament de partits;

reivindicar sí, naturalment, ningú no ens guanyarà a

reivindicatius, açò els ho assegur, però solucionar també, i s’ha

de saber el moment de cada cosa.

La moció que avui debatem, i així l’hem llegida, vol instar

simplement el Govern de les Illes Balears a no avançar en el

desplegament d’alguns aspectes de la LOCE, perquè ja se sap

que el curs venidor no s’aplicaran. És tan senzill com açò: no

tirar endavant allò que no s’aplicarà, i no importa..., no tirar

endavant allò que no s’aplicarà. Però açò sí -i açò sí que ho vull

dir perquè és un tema que preocupa els centres-: don per

suposat que el Sr. Conseller farà honor a la seva paraula al que

va dir fa 15 dies i al que ha dit avui aquí i aplicarà, encara que

no li agradi i encara que potser el recorri, aquest decret, perquè

la possibilitat que el Govern de les Illes Balears incompleixi

aquest decret per premsa ha estat orejada pel portaveu popular

en aquesta cambra, tenc aquí el retall de diari, i com a

nacionalista li assegur que no m’espanta gens plantar-me

davant Madrid, no m’espanta gens reivindicar davant Madrid

el que sigui; ara, els demanaria que si hem de fer un acte

d’insubmissió o un acte de reivindicació, ho facin per defensar

normativa pròpia, decisions pròpies i la pròpia sobirania, i no

una llei feta a Madrid i recorreguda davant el Tribunal

Constitucional pel Govern de les Illes precisament per invasió

de competències. Si hem de reivindicar, reivindiquem per coses

que valguin la pena.

Aquí no tenim un problema nacionalista o de nació contra

la metròpoli, aquí tenim un problema d’aplicació de la llei de

la manera més factible, que perjudiqui el menys possible els

centres educatius. Tergiversar açò, aquest debat, fent veure que

estam davant una política reivindicativa davant Madrid d’una

llei feta allà i que nosaltres consideram que se’ns va imposar és

falsificar el debat. Això no és el debat, el debat és la

problemàtica actual i que tenim entre tots l’obligació de

solucionar el millor possible. Deixem estar, idò, allò d’aquesta

pretesa reivindicació davant Madrid que, quan era hora, no hi

ha estat, moltes vegades.

Entenem, idò, que el Govern de les Illes Balears, malgrat no

estar d’acord amb el decret d’ajornament o de suspensió,

l’aplicarà. I llavors tornam a la qüestió essencial de la qual no

ens hauríem d’haver mogut: si d’aquí a poc temps s’aplicarà el

nou decret, quin sentit té gairebé a final de curs continuar

desenvolupant una normativa que tots ja sabem condemnada?,

agradi o no agradi per al curs que ve està condemnada. Quin

sentit té fer una feina en una direcció sense sortida?, quin sentit

té fer, per exemple, una plantilla de professorat que no

s’aplicarà? L’únic sentit, he sentit per allà, és la legalitat; salvin

la legalitat, però no la facin pagar els centres educatius, que no

en tenen cap culpa. Són vostès també responsables dels centres

educatius. Quins arguments donaran a aquests centres per fer-

los fer feina en allò que ells saben, nosaltres sabem i tots sabem

que el curs que ve no s’aplicarà? Jo crec que aquí s’imposa

tenir una mica més de seny, ho vaig dir fa 15 dies i ho repetesc

ara; cal tenir seny i aportar solucions, i solucions ràpides.

Senyores diputades i senyors diputats, vaig assenyalar

l’altre dia una mesura que consider adequada, prudent i

assenyada: pens que l’administració educativa ha de fer saber

als centres que per prudència de moment es fixa un compàs

d’espera en el desplegament previst de la LOCE, i no deman

que ningú es desdigui d’allò que creu, no deman que ningú

abjuri de la seva ideologia, deman que es faci real allò que és

raonable, que tots sabem que és raonable, ho sabem en aquest

costat i ho sabem a l’altre, no és raonable que els centres hagin

de fer una feina que no servirà per a res, i no és qüestió de

cercar culpables per excusar-ho, cerquem solucions.

M’he reunit aquests dies, precisament, amb molts de

professionals de l’ensenyament, amb pares d’alumnes i amb

altres representants del món educatiu, i la seva idea al respecte

és unànime, i no entr en si valoren o no la LOCE bé, hi ha

enquestes d’un tipus i de l’altre, no és aquesta la qüestió, la

seva idea és unànime, la mateixa idea que ha traduït el Consell

Escolar de les Illes Balears: que no ens facin fer una cosa que

després no servirà de res, i açò és absolutament raonable, i el

Sr. Conseller i tots els diputats d’aquesta cambra ho saben. El

món educatiu de les Illes espera que s’aturi el desplegament

d’aquests aspectes de la LOCE; no entram si hi estan d’acord

o no, però ho esperen perquè és necessari, i el que és necessari

hauria de passar davant del que un creu.

I això, a més de ser el que la comunitat educativa espera, és

allò que menys problemes tindria, fins i tot per a la Conselleria

d’Educació i Cultura, perquè pensin que si als centres i als

pares se’ls dóna una mala informació i als centres se’ls fa fer

una feina inútil, el que crearà seran problemes innecessaris, i

estic segur que si l’estratègia de partit no l’encega, Sr.
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Conseller, estic segur que no ho farà de iure per salvar la

legalitat, però ho farà de facto perquè seria el que a ell millor

li aniria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula l’Hble. Diputat Sr. Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La meva intervenció serà

obligatòriament breu perquè crec que aquesta qüestió s’ha

debatut suficientment, sobretot la setmana passada, fa dues

setmanes, on vam poder veure a la Comissió d’Educació com

es presentaven dues propostes en aquest mateix sentit i, bé, el

que ens trobam avui és una repetició d’aquest debat. Els

arguments generalment són els mateixos, tret de les novetats,

les tristes novetats que ens ha plantejat el conseller avui aquí,

a la cambra.

Per tant faré una breu referència al posicionament del nostre

grup sobre la moció del Partit Socialista Obrer Espanyol. He de

tornar incidir, repetir que el nostre grup està en desacord amb

aquesta proposta, primer perquè pensam que el compliment de

la legalitat vigent i el respecte a l’àmbit competencial ha de ser

el que ha de primar damunt qualsevol proposta. Amb açò vull

dir que aquells mateixos que deien abans que incomplirien la

llei, ho deien en lletres grosses pels diaris, “nosaltres

incomplirem la llei, nosaltres incomplirem la LOU”, ara

s’omplen la boca perquè tornem a incomplir un marc legal que

està absolutament vigent; al meu entendre és un contrasentit

flagrant.

Després perquè creim que crea confusió. Ja ho vam dir fa

dues setmanes: el causant d’aquesta confusió no és la comunitat

autònoma de les Illes Balears, no és el Govern del Partit

Popular, sinó que és la iniciativa que el Govern de l’Estat

espanyol vol posar en marxa, al nostre entendre sense el procés

de reflexió necessari i pertinent per tal que es pugui arribar a

palpar quina és la realitat, les necessitats que el món educatiu

en aquest sentit necessita i precisa. I per què es fa d’aquesta

forma tan ràpida? En part ho ha anunciat el conseller

d’Educació: es fa d’una forma ràpida perquè estam davant un

govern inesperat, estam davant un govern que no esperava

conformar-se com a tal i per tant ha de dur a terme una sèrie

d’iniciatives per donar compliment a unes promeses

irrealitzables que es feien des de l’oposició sense una

perspectiva de govern clara. Per tant, dins aquest procés

irreflexiu és on s’estan donant capçanades i veurem que jo no

li augur un futur massa profitós en aquest sentit.

Creim, en tot cas, incidint en aquesta qüestió, que abans de

procedir a aquesta paralització s’hauria d’obrir un procés de

debat real, de diàleg amb tots els agents educatius i amb totes

les comunitats autònomes de tu a tu, per intentar arribar a un

veritable consens. Nosaltres entenem que -hi torn insistir- el

procediment que està emprant el Govern espanyol és

absolutament atropellat i sense cap tipus de sentit. Per tant

queden en evidència no només aquests dos models en la forma

de concebre l’educació, sinó que els dos models en la forma de

fer les coses, en el plantejament formal de com arribar a assolir

els objectius que tots volem, que és aconseguir una millor

educació per a la nostra comunitat autònoma.

Per tant nosaltres entenem que es dibuixa més que mai un

panorama fosc de cara a l’horitzó de les nostres illes. Estam

realment preocupats per aquest tarannà de fets consumats, de

manca d’informació, de manca de participació. La veritat és

que ha estat un gerro d’aigua freda la notícia que ens ha donat

el conseller respecte a aquesta actitud del Consell d’Estat, on

se’ns dóna aquest ampli termini per poder consultar, poder

debatre i poder informar sobre aquest expedient, la veritat és

que els hauríem de recordar, al nou govern de Madrid, que

tenim la mar enmig, sembla que açò ara s’ha oblidat. 

I no em resistesc a acabar fent una referència a aquesta

moció que es va aprovar en el Senat per part dels senadors del

Partit Popular, on s’instava el Govern a no procedir

unilateralment a cap modificació o derogació dels continguts de

la Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació ni suspendre el seu

calendari d’aplicació sense abans dur a terme un procés de

diàleg, almanco similar al que va precedir a l’aprovació

d’aquesta llei, i en el que s’incloguin el debat parlamentari, el

diàleg amb les comunitats autònomes a través de la Conferència

Sectorial d’Educació, i la participació dels representants de la

comunitat educativa. Aquesta moció, com sap la portaveu del

Partit Socialista, va ser aprovada per majoria en el Senat, però

açò no es respecta; vostè ha emprat un símil futbolístic i jo li he

de tornar el símil futbolístic: és com si els haguessin fet un gol

de penal però ara l’àrbitre diu que no, l’àrbitre diu que el gol no

és vàlid perquè ha estat gol, que hem de repetir a veure si el

porter l’atura; a la segona votació resulta que tornam fer gol,

per tant la moció s’aprova; l’àrbitre torna actuar i hem de tornar

repetir tota la jugada per tal que el porter, que ara ocupa tota la

porteria, pugui aturar d’una vegada aquesta pilota. Amb açò li

vull dir que actuar contrasentit, contracorrent, moltes vegades

no és bo perquè queda en evidència el grup proposant.

Per tant, i acab ja, vull tornar a insistir en la preocupació

que ens produeix aquest tarannà i les formes del nou govern de

l’Estat, i evidentment donam tot el suport al Govern perquè faci

el que cregui que ha de fer, perquè estam segurs que ho farà de

la millor forma possible.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada la Sra. Aina Calvo.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

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

començaré la darrera intervenció; també procuraré ser breu

perquè efectivament el debat està esgotat amb el símil del

portaveu del Partit Popular. El que passa és que probablement

amb aquesta golejada oblidàvem que encara ens trobam en una

fase de lliga en la qual queden altres partits per jugar, i
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s’arribarà al segon partit al Congrés dels Diputats i, no es

preocupi, esperam guanyar.

En qualsevol cas, volia fer, en primer lloc, a continuació un

agraïment als grups que han donat suport o que donaran suport,

han anunciat el suport a la moció, com és el Grup d’Esquerra

Unida-Els Verds i el Grup del PSM-Entesa Nacionalista. Crec,

per finalitzar, que és important agrair el to del Grup Mixt

malgrat, efectivament, crec que, els seus dubtes, a qui els ha de

plantejar és al Sr. Conseller, que és qui té la responsabilitat de

donar les instruccions als centres per intentar aclarir quina és la

situació. 

Crec que és important que ubiquem novament el debat:

estam instant el Govern de les Illes Balears a fer una pausa en

el desplegament d’actuacions, que no continuï avançant en tot

allò que quedarà suspès a través del decret, la suspensió del

decret del calendari d’aplicació de la LOCE. Crec que la

realitat..., efectivament, són fets consumats, crec que la realitat

ens apunta a una pregunta important: creim que obrir un espai

de debat obre un escenari diferent en el marc de l’Estat. Estam

fermament convençuts que aquest debat es produirà, creim que

debatre amb una llei aplicada en aquestes condicions no són les

millors condicions, estam convençuts que el debat pot ser

fructífer i estam convençuts que el Partit Popular té moltes

coses a dir i segur que les escoltarem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Senyores i senyors diputats, ens podem preparar per anar a

votar.

Passam a la votació.

23 vots a favor; 30 en contra; 1 abstenció. Per tant queda

rebutjada aquesta moció.

(Rialles)

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 785/04,

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a política aeroportuària i sostenibilitat.

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

consisteix en el debat i la votació..., de dues proposicions no de

llei, i en primer lloc procedirem al debat de la proposició no de

llei RGE núm. 785/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a política aeroportuària i sostenibilitat. Té

la paraula l’Hble. Diputada la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

des que vàrem presentar aquesta proposició no de llei fins al

dia d’avui hi ha hagut canvis importants que poden condicionar

la viabilitat dels projectes d’ampliació dels tres aeroports

illencs que es varen aprovar per part del Ministerio de Fomento

del Govern del Partit Popular del Sr. Aznar, amb el vistiplau

del Govern de les Illes Balears actual.

Així i tot són totalment vigents els plantejaments de la

nostra proposició no...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...de la nostra proposició no de llei perquè el Ministerio de

Fomento es el titular dels aeroports illencs i els projectes

d’ampliació s’estan tramitant. Aquests projectes, totalment

desmesurats, tendran unes conseqüències socials, econòmiques

i ecològiques elevadíssimes. Suposen la inversió més important

de l’Administració de l’Estat a cada una de les illes i són les

obres de més envergadura i de més impacte que s’han fet fins

ara. Si es duen endavant aquestes ampliacions suposarà, al

nostre entendre, l’atemptat més gran a la sostenibilitat illenca.

Els aeroports illencs són la principal porta d’entrada de la

demanda turística i urbanística, i són la clau per regular la

pressió sobre el territori i els recursos naturals, així com tots els

aspectes socials i de qualitat de vida dels ciutadans. Els

projectes actuals són faraònics i propis d’una mentalitat de

creixement sense límit per a un suposat negoci turístic,

urbanístic i constructor. Aquestes ampliacions la majoria de

casos compten amb el beneplàcit de les administracions

autonòmiques, insulars i locals. En el cas del Pla director

sectorial de l’aeroport de Palma va ser aprovat el 14 de

desembre pel Ministerio de Presidencia , informat

favorablement per l’Ajuntament de Palma i per la Comissió

Balear de Medi Ambient, màxim organisme del Govern de les

Illes Balears en temes ambientals. Increïble: la pròpia comissió

balear de Medi Ambient és favorable a la destrucció més greu

de l’illa de Mallorca.

Però per què?, per què es volen aquests projectes

d’ampliació? S’han aturat a reflexionar sobre les conseqüències

i, per tant, a reflexionar sobre les solucions, altres solucions

possibles? Poc, és més important ara per ara, i almanco per al

govern actual, créixer, créixer sense límit i sense fi i ja ho

veurem.

Nosaltres volem debat i reflexió, volem seny per al present

i per al futur de les Illes, i aquest és un tema clau, bàsic per al

model econòmic, social, territorial i ecològic de les Illes

Balears. Els aeroports de les Illes tenen un trànsit de passatges

a l’any que superen en conjunt els 26 milions, un volum de

persones que supera en 30 vegades la població resident de les

Illes. D’aquest total uns 6 milions de passatgers corresponen a

línies domèstiques i la resta són passatgers internacionals,

majoritàriament europeus. El trànsit intern suposa només un 2%

del total del nostres aeroports. Actualment el trànsit en els

aeroports illencs és molt elevat, però es produeix amb unes

característiques concretes de concentració i massificació a la

temporada alta, un 80% del trànsit es produeix en aquesta

època, o en dies concrets, com és el cas de Menorca i a Eivissa,

que és els divendres o caps de setmana. La resta del temps els

aeroports estan sobredimensionats; exemple és Son Sant Joan,
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on una part de l’any està una part tancada d’aquest mateix

aeroport. La relació i la dependència dels majoristes de viatges

és molt gran i es continua aquesta tendència sense cercar altres

alternatives.

Les instalAlacions actuals han estat reformades i fins i tot

ampliades. En el cas de l’aeroport de Palma, només amb

l’aeroport que ja tenim permet que cada dia puguin arribar

150.000 persones, cada dia, a l’illa de Mallorca. Això crec que

ha de fer almanco un punt d’inflexió i reflexió. 

Els projectes en aprovació, els plans directors, suposen

l’ampliació de tots els aeroports de les Illes Balears, incloent

l’aeròdrom de Son Bonet a Mallorca, i l’increment previst de

passatgers dobla l’actual el 2015. En el cas de Son Sant Joan

l’ampliació preveu que per a l’any 2015 l’aeroport tengui

capacitat per a 38 milions de passatgers, el doble que ara, amb

previsions de 323.100 naus, 85 operacions per hora en hores

punta i 86.595 tones de mercaderies, un increment brutal de

l’activitat aeroportuària. A Menorca es preveuen més de 5

milions de passatgers anuals, més del doble de l’actual. I a

Eivissa el mateix, arribant a 7 milions de passatgers.

Aquest increment del nombre de passatgers i de l’activitat

portuària és incompatible amb qualsevol política territorial i

turística que tengui com a objectiu la sostenibilitat amb què

tanta gent i tants de polítics s’han omplert la boca en aquesta

cambra. Duplicar el nombre de passatgers suposaria disparar

encara més la insostenibilitat de cada una de les illes:

augmentar el consum elèctric, que ja crec actualment de l’ordre

d’un 10% anual; augmentar la producció de residus, que

actualment és de 2,5 quilos per persona i dia; augmentar el parc

automobilístic, increment de consum d’aigua, etc. Però sobretot

suposarà un augment de la massificació turística i del

creixement urbanístic i, per tant, una amenaça per a la

conservació dels recursos illencs, la qualitat de vida dels

habitants, i posa en perill la qualitat del producte turístic per la

saturació i la massificació. Suposarà més ocupació de territori,

construir més pistes, més hangars i més polígons; a l’aeroport

de Palma s’amplia la zona de serveis, que passa de 698

hectàrees a 767, i permetrà més pistes, més aparcaments, més,

i més, i més. 

Per altra banda també l’aeròdrom de Son Bonet es veurà

afectat i suposarà un perjudici per als veïnats de la zona que, a

més de veure com augmenten les molèsties a causa del trànsit

aeri, perdrien un sector destinat a zona verda. A Eivissa

s’haurien d’expropiar 51 hectàrees i afectaria el parc natural de

Ses Salines, aprovat per aquest parlament per unanimitat. I a

Menorca, en el cas de Menorca, la terminal de passatgers

passaria de 26.000 metres quadrats actuals a uns 59.000 metres

quadrats, 2,3 vegades més que l’actual, i resulta una acció poc

idònia per a una illa declarada Reserva de la Biosfera.

Totes aquestes actuacions no responen a cap justificació ni

necessitat, però apostar per aquests projectes rebaixarà la

qualitat turística de cada illa, un tema bàsic i fonamental, que

és l’activitat més important de les Illes Balears; apostar per

augmentar la quantitat de turistes i no la qualitat del turisme no

ens pot dur a res bo. Ja la Llei general turística posava

entrebancs a l’augment de l’oferta turística, la situació actual

estructural no dóna perspectives massa optimistes al turisme, i

si volem un turisme de qualitat no ens convenen aeroports que

augmentin la massificació.

Però al que va més lligat aquest augment de passatgers no

és només al que suposa un augment de turistes, sinó a un

creixement urbanístic. Les dades són prou contundents i no les

repetiré. El que augmenta més són les places residencials, no

les places hoteleres; per tant en aquest moment l’entrada de

passatgers pels aeroports es produeix més, en el cas sobretot de

Mallorca, de cara a un turisme residencial que a un turisme

hoteler. Això ens ha de fer també pensar. Així, l’increment de

la pressió immobiliària i turística sobre les Illes seria un fet

sense límit, i tot això afectaria la qualitat de vida dels ciutadans.

Aquests plans directors, amb els projectes que contemplen,

presenten contradicció respecte a les DOT que va aprovar el

Partit Popular. No entraré a l’article 64, que estableix que,

sense perjudici del que s’estableix als articles 47 i 50 d’aquesta

llei i pel que fa a les infraestructures aeroportuàries, no

s’autoritzaran fora de l’actual delimitació de la zona de serveis.

Això ho fan a cada un dels tres aeroports importants de les Illes

Balears, no es tenen en compte ni els plans territorials de cada

una de les illes en casos diferents, sobretot en el cas del Pla

territorial de Menorca, però tampoc en el Pla territorial de

Mallorca i almanco a l’avanç que hi ha del d’Eivissa. Per tant

entenem que aquests projectes s’han duit a terme, o s’han

plantejat, o els plans directors, sense tenir en compte la

planificació i l’ordenació territorial de cada illa, quan resulta un

element clau per al desenvolupament i no pot estar desvinculat

de l’ordenació insular. És com qualcú que vol fer net però

contínuament entra per la porta gent, i gent, i gent. Aquests

projectes, per tant, són insostenibles; aquests plans directors

sectorials són insostenibles per aquestes raons i per moltes més

altres que intentaré apuntar molt breument.

L’avió és el mitjà de transport més contaminant per

quilòmetre recorregut, i després del cotxe el mitjà més

ineficient des del punt de vista energètic. A les Balears el

trànsit aeri és el major consumidor d’energia no elèctrica.

L’augment del trànsit aeri previst suposarà l’increment

d’emissions de diòxid de carboni; a les Illes l’emissió de gasos

hivernacles ha augmentat un 57,6% i s’ha quadruplicat respecte

del que permet el Protocol de Kyoto i el nostre nivell

d’emissions està per damunt de la mitjana espanyola; les

emissions de Balears representen un percentatge molt elevat i

precisament un dels sectors que més contribueix a això, a més

de ser el transport terrestre, és el transport aeri.

Un altre element importantíssim és la contaminació

acústica. És també una realitat que s’incrementaria. Les

consideracions referents a renous no segueixen la doctrina de

la Unió Europea sobre restriccions de vols nocturns en els plans

sectorials que s’han aprovat, i per tant situen a una situació

francament difícil tots aquells nuclis i pobles propers a

qualsevol aeroport de qualsevol illa i, evidentment, no

esmentaré zones com Sant Jordi, Coll d’en Rabassa, Es Molinar

i Can Pastilla, que crec que ningú no li agradaria estar-hi molt

de temps perquè realment és insuportable. 

Per tant ens preocupa, a més, l’elevadíssima inversió

pública que suposen aquests projectes. Només amb el cost de

l’aeroport de Menorca, de 65.980.737 euros, es podrien fer 4
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nous hospitals generals, 23 nous centres escolars o 15 centres

geriàtrics complets, i aquestes inversions precisament es fan o

es pretenen fer a través d’aquests plans sectorials d’una manera

al nostre entendre absolutament aleatòria, sense analitzar

profundament què està passant i quina necessitat hi ha.

Per tant volem nosaltres que l’aeroport, els aeroports són la

porta d’entrada més important de cada illa; marquen el

desenvolupament econòmic i condicionen l’ordenació

territorial i la pressió sobre el territori i els recursos naturals;

les competències respecte d’ordenació territorial són

autonòmiques i insulars. Com es pot fer un pla territorial o una

ordenació territorial o una llei del sòl sense tenir la clau

d’entrada? Això suposa una indefensió, al nostre entendre, i

una problemàtica enorme respecte d’un model de

desenvolupament sostenible que, malgrat hi hagi encara molta

gent que creu que només són paraules, hi ha gent que creim que

això és un fet en el qual hi hem de posar, precisament, coratge

per intentar que nosaltres siguem els protagonistes...

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

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, gràcies. Els protagonistes de millorar el present i el futur

d’aquestes illes i no precisament les víctimes. Ens sembla que

és més lògic demanar la gestió dels aeroports de la comunitat

autònoma i així poder controlar i ordenar la porta d’entrada i

planificar el creixement territorial en tots els àmbits. Així i tot

actualment les DOT ja ho contemplen amb una sèrie, al seu

article 79, que vincula totes les administracions públiques del

territori de les Illes Balears, sense perjudici de les seves

competències.

Per totes aquestes raons i moltes més, creim que aquest

debat sobre l’ampliació dels aeroports de les Illes Balears és un

tema bàsica, fonamental, que precisament hauria d’encetar un

debat important en aquesta cambra i a nivell social i per això

presentam aquesta proposició no de llei amb tres punts que

molt clarament i molt breument diuen: en primer lloc, exigir,

“El Parlament de les Illes Balears exigeixi al Ministeri de

Foment la retirada dels projectes d’ampliació dels plans

directors sectorials que s’estan tramitant ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, ja acab tot d’una, Sr. President. ... per als aeroports de

Son Sant Joan, Menorca, Eivissa i Son Bonet”. En segon lloc,

“Instar el Govern de les Illes Balears a negociar amb el

Ministeri de Foment inversions per a una millora

d’instalAlacions només per a temes de seguretat i per a serveis

als usuaris”. I en tercer lloc, a negociar el traspàs de

competències en gestió dels aeroports a la comunitat autònoma.

Creim que a aquesta proposició no de llei hi haurien de

donar suport tots aquells grups parlamentaris que creuen que la

sostenibilitat i el desenvolupament sostenible no és només una

paraula, sinó un fet, una creença i sobretot un repte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari

Socialista ha presentat dues esmenes d’addició, RGE núm.

3423/04 i 3424/04. Per defensar les esmenes té la paraula la

diputada Hble. Sra. Joana Maria Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

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

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat dues esmenes de

substitució a la proposició no de llei presentada pel Grup

Esquerra Unida i Els Verds, en el benentès que suporta el segon

punt de l’esmentada proposició no de llei. Proposam un canvi

a la redacció de la primera esmena de substitució, que quedaria

de la següent manera: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Ministeri de Foment que els projectes d’ampliació que

s’executin en els aeroports de Son Sant Joan, Menorca, Eivissa

i Son Bonet s’adeqüin a les necessitats de les Illes Balears i a

retirar-los en el cas que les esmentades propostes suposin uns

creixements desmesurats innecessaris”.

La segona esmena, de substitució del punt tercer, l’hem

presentada per estar d’acord amb la proposició no de llei

aprovada per assentiment en aquesta cambra el 27 de febrer

passat. És evident que l’existència d’infraestructures de

transport adequades constitueix un factor fonamental per al

dinamisme econòmic de qualsevol territori. La naturalesa

fraccionada de l’espai insular i ser destí turístic confereixen una

especial significació en el transport aeri, porta d’entrada del

90% dels moviments de passatgers a les Balears. Els nostres

aeroports són infraestructures terminals, fortament estacionals

per l’especialització turística; el trànsit, de 25 milions en

aquests moments a les illes, queda aquí, en no ser un trànsit de

pas; i a més és concentra en sis mesos màxim, i a Menorca i a

Eivissa en un termini encara més curt. L’elevada estacionalitat

turística no afavoreix l’optimització aeroportuària que es

dimensiona per les puntes amb la conseqüentment

infrautilització la resta de l’any. I aquí rau un dels problemes

majors dels nous plans directors aprovats pel Govern central,

els criteris de subvenir les puntes màximes a través del

sobredimensionament de les infraestructures.

Les dimensions de l’aeroport tenen una transcendència

estratègica per al model territorial; en un territori limitat, com

les illes, els aeroports som l’única porta d’entrada que pot

condicionar la pressió humana, per tant les seves ampliacions

haurien de contemplar-se en harmonia amb el desenvolupament

sostenible de la resta de sectors i d’activitats econòmiques i

territorials. La principal causa que posa en entredit el model de

sostenibilitat és la pressió humana creixent que desemboca en

un creixement urbanístic ràpid, un major consum de recursos

naturals limitats, un major consum energètic, una major pressió,

en definitiva, sobre el territori. L’adequació a límits i a

escenaris de sostenibilitat seria impensable en el marc d’un
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sobredimensionament de les capacitats operatives dels

aeroports. L’experiència d’altres destinacions insulars,

mediterrànies i atlàntiques mostra com, malgrat les limitacions

imposades per instruments de planificació i les restriccions

urbanístiques, aquestes resulten ineficients davant processos

d’elevada pressió de la demanda. Els escenaris són que de 25

milions avui ens situarem en 51 milions en el 2015, és a dir, el

doble; Palma passarà de 19 milions a 38,5, Menorca de 2,7 a 5

i Eivissa de 3,7 a 7. És inadmissible que l’equilibri territorial

social i econòmic de les Balears es pugui veure alterat per un

aspecte parcial, com és l’ordenació d’una de les portes

d’entrada, els aeroports, una part externa desequilibra el model

de creixement global, i les DOT i els PTI no serveixen de res

perquè no es pot contenir el creixement davant una pressió

humana forta.

L’error dels plans directors dels aeroports de les tres illes,

planificats i aprovats, és que no contemplen el tema de

l’estacionalitat a cap de les seves magnituds, més ben dit, no

planifiquen infraestructures per desestacionalitzar. Es pretén

dotar les infraestructures aeroportuàries a partir de previsions

que ja resulten avui del tot errònies l’any 2002 i 2003, a Palma

se li assignen el 2003 24 milions de passatgers quan arribaren

als 19, i enguany hauríem d’arribar als 25. I a més, es fan

previsions de la saturació que pateixen els divendres dels mesos

d’estiu, concretament Menorca i Eivissa, i aquesta és la clau.

Sobredimensionar la infraestructura per una demanda punt de

16 dies d’estiu, de juny a setembre, la demanda es concentra

encara més i s’incrementa la dependència dels intermediaris

turístics que cerquen la comoditat d’arribar en cap de setmana.

L’ampliació es contradiu, idò, amb les estratègies de

desestacionalitzar la demanda. És evident que cap gestor

responsable de diners públics, no en parlem de privats, faria

una inversió que no es necessita durant 360 dies. Es vulnera idò

la gestió eficient de qualsevol infraestructura pública, ja que es

pot evitar la congestió a partir d’una redistribució més racional

de la demanda al llarg de tots els dies de la setmana.

Tampoc no contribueixen a la millora de l’oferta turística

existent. La capacitat de resposta per millorar el producte

turístic no és obrir la porta d’entrada, ja que es continuen

mantenint, dintre del lloc tancat, les mateixes flotes de busos,

de taxis, la mateixa oferta de carreteres, de serveis sanitaris, de

depuradores. O la resposta ha de ser també dimensionar de nou

l’oferta territorial, més carreteres, més consum energètic, més

flotes de busos, més taxis, més consum del territori? Per una

banda, s’intenta des de la legislació insular respectiva, els PTI,

les Directrius i la Llei DOT, que el creixement de les illes sigui

sostenible; es frena el creixement urbanístic i es conté l’oferta

hotelera amb normes com el POOT, que no permet cap nova

construcció de plaça hotelera si no és a canvi de l’amortització

d’alguna obsoleta; i per altra banda, s’obre una porta d’entrada

que implica duplicar les entrades a cadascuna de les illes. Es

pot afavorir, idò, d’aquesta manera, la proliferació encara més

de l’oferta ilAlegal. La mesura d’ampliació és evident que no és

per als residents sinó per als turistes, el problema de la

mobilitat obligada, que és la mobilitat dels residents, no el

tenim resolt, i n’és tot un altre: no necessitam aeroports més

grans sinó tarifes més econòmiques entre illes i amb la

península, com ja s’ha dit de forma reiterada en aquesta

cambra.

Però quins són els impactes més destacats que aquests

aeroports produiran? A Palma, l’aeroport de Son Sant Joan,

aquest projecte incompleix la legislació autonòmica, ja que va

en contra de la disposició recollida a l’article 64 de la Llei

6/99, de les Directrius, DOT, on es diu que no s’autoritzaran

fora de l’actual delimitació de la zona de serveis noves

infraestructures aeronàutiques, públiques o privades, si no és

per a millores ambientals, protecció civil o interès militar.

Condicions que no acompleix el nou projecte d’AENA. El

Govern de les Illes Balears, el 2001, va emetre al Ministeri de

Foment informes contra l’ampliació dels aeroports on es feia

constar que les taxes d’increment de l’activitat que els projectes

preveien resultaven contradictòries amb els criteris d’actuació

del Govern, basats en la contenció del creixement i la

reconversió de l’activitat turística. El Ministeri de Foment en

feu cas omís dels informes, malgrat que les pròpies DOT, a

l’article 79, diuen que el Govern haurà d’emetre un informe

vinculant, prèviament a l’aprovació d’un pla de l’administració

general de l’Estat, sempre que aquest tengui incidència sobre

el territori.

Què preveu aquest pla? Duplicar el nombre de passatgers,

arribar a quasi 39 milions, una ampliació de la zona de serveis

de més del 10%, on hi ha ja pistes fetes, les pistes de rodadura

i de sortida ràpida parcialment construïdes, té un impacte molt

negatiu sobre la zona de regadiu del prat de Sant Jordi,

declarada d’interès nacional, en compliment de la Llei de

reforma i desenvolupament agrari; contempla igualment una

contaminació acústica forta a tots els nuclis dels termes

municipals afectats i de termes llunyans que el propi impacte

ambiental de l’aeroport de Palma analitza, a través de les línies

o a través de les isofones; un increment més fort sobre la

pressió immobiliària i turística de Mallorca, sobre l’aigua,

l’energia, els recursos.

A Eivissa, que també es pretén duplicar les capacitats,

arribant fins a 7 milions de passatgers, la nova infraestructura

aeroportuària també afecta part del parc natural, com ja s’ha

dit, de Ses Salines, concretament el sistema dunar del Codolar,

i també es contradiu amb el model de les DOT i amb el model

del PTI sostenible en fase d’avançament.

A Menorca, igualment, la terminal de passatgers passa de

26.000 a 59.000 metres quadrats, 2,3 vegades l’actual. Aquest

pla és contrari a l’ordenació territorial aprovada a Menorca, pot

hipotecar els escenaris de sostenibilitat futurs i suposa també

una gran despesa pública, com tots els altres. L’ampliació

d’aquesta terminal incompleix diversos preceptes del Pla

territorial insular, aprovat, com és el perill d’induir nous

trànsits a dies ja colAlapsats. Per altra banda, hi ha l’obligació

d’adaptar el pla director insular, recollit al propi pla, apartat 01

del document, aquest pla director s’ha d’adaptar al Pla

territorial insular aprovat a Menorca el 2003 i el projecte

d’ampliació de l’aeroport no ha fet la respectiva adaptació.

Finalment, també pot impedir la sostenibilitat futura de l’illa,

declarada reserva de la biosfera.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista dona suport a

aquesta proposició no de llei amb les esmenes de substitució

esmentades, per estar en el programa electoral del nostre grup,

per donar compliment a la legalitat vigent que marquen les

DOT, els PTI de Mallorca i Menorca, per ser coherents amb
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l’informe emès pel Govern de les Illes Balears a la legislatura

anterior, per altres normatives estatals d’eficiència de les

instalAlacions públiques i per totes les raons anteriorment

esmentades que contravenen els imperiosos models de

sostenibilitat en què es troben immerses les illes, tant per la

salvaguarda dels escassos recursos naturals com per caminar

cap a la millora del seu producte turístic.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la

paraula l’Hble. Diputada Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió Mallorquina

votarà a favor dels punts 2 i 3 de la moció presentada pel Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds, i ho farem després d’haver sentit

l’exposició de la Sra. Rosselló que feia més ganes de no votar-

la a favor, segons l’explicació que ha donat. Però, des de

sempre els programes electorals d’Unió Mallorquina han dit

que, i venim demanant des d’Unió Mallorquina a tots els

programes electorals, la gestió, la cogestió dels aeroports de les

nostres illes. I nosaltres, des d’Unió Mallorquina, ja a l’any

2000 vàrem presentar una proposició no de llei en aquest

Parlament, que va ser aprovada per unanimitat, també

demanam la gestió dels aeroports a les nostres illes. En aquest

mateix Parlament, fa una sèrie de mesos, a instància del PSM,

es va presentar una altra proposició no de llei que nosaltres, des

d’Unió Mallorquina, hi donarem suport, perquè pensam que la

gestió dels aeroports és una de les formes més importants que

tenim de poder intervenir en l’entrada de passatgers a la nostra

illa.

La Sra. Rosselló ens deia que el transport aeri, el transport

en avió és un dels transports més contaminants. I com vol que

ens moguem els ciutadans de les illes? Jo crec que el fet d’estar

aïllat, el fet de viure a una illa fa que els aeroports, que el

transport aeri sigui un bé fonamental per als ciutadans de les

illes. I és ver que amb la gestió d’aquests aeroports, si aquesta

gestió es dugués des de la comunitat autònoma, amb

participació dels consells insulars de cada illa, amb participació

dels ajuntaments que intervenen o on estan ubicats aquests

aeroports, la gestió milloraria, i podríem fer una política activa

amb les taxes aeroportuàries; i podríem assumir les inversions

que consideràssim convenient o que el Govern de les Illes

consideràs convenient, es podrien assumir; i no es finançarien

les inversions que es fan a altres indrets d’Espanya; i es podrien

regular o fer polítiques de desestacionalització autèntiques, es

podria primar, donant bonificació a les taxes, aquells trànsits

aeroportuaris que venguessin en els horaris que políticament

fossin més convenients, i podríem intervenir tant en els

períodes anuals com en els períodes setmanals, com fins i tot en

els períodes diaris.

Nosaltres, des d’Unió Mallorquina, per això, donarem

suport al punt número 2 i al punt número 3 de la seva moció, si

bé hem de dir que l’esmena presentada pel Grup Socialista al

punt número 3 ens pareix més adient. I si el grup proposant,

Esquerra Unida i Els Verds, l’admetés a tràmit nosaltres

votaríem a favor aquest punt número 3 amb l’esmena de

substitució del Grup Socialista.

Creim que és positiu que el nou tarannà del Govern central,

que s’acostumi a pactar tant amb el govern de les comunitats

autònomes com amb les institucions que tenen competències les

inversions que hagi de fer a les distintes comunitats autònomes.

Des d’Unió Mallorquina volem felicitar aquest nou tarannà,

creim que és positiu que les inversions que s’hagin de fer a les

nostres illes, doncs el Govern central es posi d’acord o amb el

Govern de la comunitat autònoma o amb l’organisme

competent, perquè això beneficiarà tots els agents que

intervenen en aquestes competències. Saludam aquest nou

tarannà.

Quant a l’ampliació de l’aeroport, en el punt número 1, jo

crec que des del Grup Socialista, l’esmena que han presentat,

nosaltres el darrer apartat no l’entenem massa bé, perquè diu:

“... les necessitats de les Illes Balears i a retirar-ho en el cas que

l’esmentada proposta no suposi un creixement desmesurat

innecessari”. Bé, jo crec que des del Govern central, des del

Govern de l’Estat es poden decidir quines són les inversions

que s’hagin de fer; crec que el més important és el compliment

de les Directrius d’ordenació del territori; a les Directrius

d’ordenació del territori ja es definien quins són els

creixements que poden tenir els nostres aeroports i que aquests

creixements han de venir condicionats pel servei. No hi ha

d’haver creixements amb motius espuris, amb motius distints,

crec que la creació de sòls, sigui del tipus industrial o d’altres

sòls estranys han d’estar allunyats d’aquestes infraestructures

aeroportuàries. Des del Consell de Mallorca, amb el Pla

territorial, ja s’ha fet així d’aquesta manera i s’ha previst que

els usos residencials estiguin suficientment allunyats d’aquestes

infraestructures aeroportuàries. Ara, negar la possibilitat de

creixement d’aquestes infraestructures per norma, sense

analitzar una a una quina és necessària i quina no és necessària,

nosaltres, des d’Unió Mallorquina, no estam per aquesta labor.

Nosaltres estam pel compliment de les Directrius i que

únicament es permeti aquell creixement que sigui per a les

necessitats del servei.

Jo no sé els passatgers que hauran de visitar les illes en el

futur, jo no sé els passatgers que hauran de visitar Mallorca en

el futur, el que sí sé és que hem de fer que tenguem unes

infraestructures adequades als passatgers. Si el Govern de la

comunitat autònoma, amb els consells insulars i els ajuntaments

on siguin ubicats aquests aeroports poden intervenir en la gestió

d’aquests aeroports, estic segur que es faran polítiques per

desestacionalitzar i que tots els trànsits aeris no venguin a un

mateix moment. Però mentre això no es produeixi el que no

podem és fer un embut, el que no podem és fer una porta que

estigui tancada i no deixar entrar la gent o fer que els ciutadans,

quan arribin a les nostres illes, es trobin esperes innecessàries

o es trobin infraestructures que no estan adequades al que és la

realitat d’aquest moment.

Quant al tema de Son Bonet, voldria fer-li a la Sra. Rosselló

una sèrie de reflexions, que crec que són importants. Crec que

l’aviació esportiva a les nostres illes és un tema important; crec

que l’aeròdrom de Son Bonet podria i pot i es dedica a aquest
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tipus d’activitat; crec que això ens du un turisme de qualitat, un

turisme que ajuda a desestacionalitzar i que no depèn d’un

moment concret o d’una època de l’any concreta. Estic

convençut que l’aeròdrom de Son Bonet era abans que hi

hagués aquells creixements desmesurats envoltant Son Bonet,

i crec que no podem impedir la utilització d’un espai com Son

Bonet només perquè amb les actuacions que s’hagin duit a

terme, no respectant l’entorn, no permetin el creixement

d’aquesta nova infraestructura. L’aeròdrom de Son Bonet

només s’utilitza en diürn, perquè només és per a vols visuals,

VCR, i per tant des de la sortida del sol fins a l’ocàs, i creim

que o es permet el creixement i el desenvolupament com a una

infraestructura més, com a una infraestructura moderna i com

a una infraestructura adequada al que és el turisme a les nostres

illes o haurem de cercar altres solucions a altres indrets. Primer

era Son Bonet, al voltant ha anat creixent i haurem de cercar

altre tipus de solució.

Per tot això, des d’Unió Mallorquina donarem suport al

punt número 2 i número 3 de la seva moció. Si accepta

l’esmena del Grup Socialista al punt número 3, votaríem

l’esmena del número 3. I votarem en contra del punt número 1;

pensam que aquestes infraestructures, si no es volen fer des del

Govern central, tenen la possibilitat en aquest moment de no

tirar-les endavant, de no dur endavant aquestes infraestructures

des del Govern de l’Estat. I en el cas de Mallorca estam

convençuts que urbanísticament determinats creixements no

seran possibles; el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes

ja informaren negativament el pla director de Son Sant Joan, i

creim que amb l’adaptació que l’Ajuntament de Palma tramita

no serà possible dur-la endavant amb creixements que no siguin

únicament i exclusivament per al compliment, per al servei, tal

i com diuen les Directrius d’ordenació del territori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. 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. El Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista anuncia, des d’un

principi ja, que donarà suport a la proposició no de llei

presentada pel Grup Esquerra Unida i Els Verds. Entenem que

si aquesta proposició no de llei fos aprovada, donaríem un pas

qualitatiu importantíssim i donaríem una mostra de seny, de

seny mallorquí i de seny balear, davant unes polítiques

d’infraestructures que estan aprovades i estan projectades que

signifiquen una destrucció progressiva del territori d’una

manera exagerada, ja que només hi ha projectades unes grans

construccions sense tenir en compte per a res les

característiques territorials i ambientals d’aquestes illes.

Estam totalment en contra d’aquesta política que, des del

Govern central, es du a terme, projectam grans ampliacions i

noves construccions d’infraestructures sense tenir en compte la

realitat d’uns territoris que són petits i fràgils. Tampoc es té en

consideració ,  mitjançant e ls  p rojectes d’aquestes

infraestructures, l’opinió dels ciutadans, que s’han manifestat

clarament en contra d’aquestes ampliacions i que sembla que

des del Govern no coneixen la realitat d’on vivim i quines

necessitats tenim. L’excusa que s’utilitza és que s’ha de

potenciar el turisme i el que es vol fer és facilitar que en

temporada alta puguin venir més passatgers; però, jo

preguntaria: és realment això el que convé a la indústria

turística? És necessària més massificació els mesos de juliol i

agost? Crec que el que vertaderament importa és equilibrar,

desestacionalitzar i estabilitzar la temporada d’oferta d’estiu i

oferir alternatives al turista perquè cerqui altres coses que no

siguin sol i platja durant la resta de l’any.

Les conseqüències de l’ampliació de les instalAlacions

aeroportuàries i en concret la previsió d’increment espectacular

del nombre de passatgers poden ser molt negatives i un clar

perill de massificació i de saturació, una pressió excessiva

sobre els recursos naturals de les nostres illes i en definitiva la

pèrdua de qualitat de vida dels habitants, sense oblidar les

molèsties de l’increment de vols que provocarà als habitants

dels nombrosos nuclis situats prop dels aeroports.

El pla aprovat a Madrid contempla l’ampliació dels

aeroports de Mallorca, Menorca, Eivissa i Son Bonet.

L’ampliació de l’aeroport de Menorca significa una tercera i un

nou edifici de serveis, passar de 26.000 metres quadrats a

59.000 metres quadrats, més del doble. Aquesta ampliació xoca

frontalment amb el Pla d’acció de la reserva de la biosfera,

cofinançat pel Consell Insular de Menorca, pel Programa LIFE

de la Comissió Europea i en colAlaboració amb el Programa

MAC de la UNESCO, la qual diu clarament que “La

adecuación a los límites y escenarios de sostenibilidad sería

impensable en el marco de un sobredimensionamiento de las

capacidades operativas del aeropuerto”. L’ampliació de

l’aeroport d’Eivissa implica una pista d’aterratges

d’emergència i plataforma de perforació contra incendis; hem

d’assenyalar que aquest projecte envaeix paratges objecte de

protecció comunitària que estan dins la Xarxa Natura 2000, les

dunes del Codolar i també que estan declarades ZEPA i que fan

referència als estanys que són als voltants. Aquestes

ampliacions suposen un consum exagerat de territori a unes

illes de petites dimensions.

El pla director de l’aeroport de Son Sant Joan preveu la

construcció de determinades instalAlacions i infraestructures a

fi de permetre un increment de trànsit de passatgers i aeronaus

per tal d’assolir l’any 2015 un total de 38 milions de passatgers.

Igualment, aquest pla preveu incrementar la zona de servei

aeroportuària amb 112 hectàrees, fins a assolir un total de 876

hectàrees. El consum de territori és especialment greu, sobretot

a l’aeroport de Palma, ja que aquest increment de la superfície

es fa a costa d’una zona agrícola en actiu, que des de l’any

1974 està declarada Zona d’interès agrícola nacional. D’altra

banda, no té sentit apostar per a la paralització del creixement

urbanístic i per a l’estabilització del turisme i alhora apostar per

duplicar la capacitat de l’Aeroport de Palma, per acollir fins a

38 milions de passatgers. La justificació de les obres

d’ampliació de l’aeroport tenen com a base unes estimacions

d’increment de la demanda de passatgers, de vols i d’activitat

de l’actual Aeroport de Palma. Les estimacions estretes del Pla

director no coincideixen amb les dades reals de trànsit

publicades per Aena, que estan publicades en la seva memòria.
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Mentre que les estimacions preveuen un augment anual

d’aproximadament 1.200.000 passatgers, ja que es passa del

19,2 milions l’any 99, als 38,5 milions l’any 2015. Les dades

d’Aena són totalment diferents, per exemple l’any 2002 la

previsió que fa aquest estudi és de 22,5 milions i les dades

d’Aena que ens dóna de l’any 2002 són de 17,8 milions. Per

tant, les dades d’Aena són dades reals. A Menorca la previsió

que fan els estudis per justificar aquesta ampliació, l’any 2002

són de 3.050.000 passatgers, però la memòria d’Aena diu que

n’han passat 2.500.000. Si a això li feim la projecció constant

fins a l’any 2015 significa un desfasament importantíssim en la

previsió. Per tant, això vol dir que no són dades reals.

Aquestes xifres posen de manifest que el trànsit aeri s’ha

estabilitzat i fins i tot, hi ha hagut aquests darrers anys una certa

reducció. Davant aquestes contradiccions no sembla lògic

seguir amb aquest projecte d’ampliació. Els aeroports són els

vertaders termòmetres ambientals del territori, l’activitat que

generen té impacte directe en la regulació dels paràmetres

mediambientals i més a unes illes amb escassos recursos

naturals, amb una dependència absoluta dels recursos

energètics i sobretot, amb una falta de matèries primeres, béns

de consum, els quals són importats en gran part. Amb aquest

panorama no sembla lògic incrementar la pressió sobre els seus

recursos naturals, començant pel territori. La densitat de

població de les illes es situa sobre els 215 habitants per

quilòmetre quadrat i a l’estiu quasi es duplica, degut a l’elevada

presència de turistes. Tot això comporta, especialment a l’estiu,

problemes de saturació i massificació i en concret, problemes

de proveïment d’aigua i salinització d’aqüífers, carreteres

saturades, equipaments sanitaris colAlapsats, depuradores

sobrecarregades, platges sobresaturades, imparable procés

d’edificació, degradació del producte i de la imatge turística. 

Incrementar la capacitat dels aeroports per duplicar la seva

capacitat tendrà conseqüències negatives per a la qualitat de

vida durant tot l’any i els habitants també patiran aquesta minva

de la qualitat de vida i tot això que hem dit significarà agreujar

els grans problemes abans indicats. Jo crec que no hem de ser

contraris, de cap manera i no ho som des del PSM, que no

s’actuï dins els límits actuals d’aquests aeròdroms, de fer

projectes d’obres de millora i remodelació, però són

inassumibles obres d’ampliació, totalment innecessàries i

insostenibles ambientalment i socialment. Davant els problemes

de saturació que patim, sobretot a l’estiu, no hem de recórrer al

recurs fàcil d’anar ampliant tot allò que ens torna petit.

I ara ja passaré a comentar, si em permeten en un moment,

aquestes esmenes que ha presentat el Grup Socialista i dir que

des del Grup del PSM entenem que és una mica contradictori

que l’esmena que ha presentat el Grup Socialista en el punt

número 1, perquè la portaveu del Grup Socialista en la seva

exposició ha argumentat sobradament la falta de necessitat

d’aquestes ampliacions. Jo crec que seria molt més lògic

demanar la paralització immediata d’aquests aeroports per a

després poder analitzar en certa manera allò que fa falta, però

condicionar-ho a què primer es facin els estudis, jo crec que la

Sra. Seguí, molt encertadament, ha donat sobrats arguments per

justificar que aquestes ampliacions no són en absolut

necessàries. Per tant, no sé quines intencions té la portaveu del

Grup d’Esquerra Unida i Els Verds que ha proposat aquesta

proposició i que vaja, nosaltres estàvem d’acord en principi en

donar suport al punt número 1 perquè, ja dic, creim que el més

sensat i més convenient és paralitzar ja, demanar que es

paralitzin aquestes ampliacions sense més demora. En el punt

número 2 li donarem suport perquè no estam en contra, en

absolut, de què es facin les millores que siguin necessàries i que

estiguin adequades a les nostres necessitats. I quant al punt

número 3, nosaltres sempre des del nostre grup hem estat

totalment d’acord en què hi hagi una gestió directe des de la

comunitat autònoma dels ports i aeroports, en aquest cas

parlam d’aeroports. Nosaltres no desitjam que hi hagi una

cogestió, creim que en tot cas allò que proposa el Grup

Socialista és una forma de cogestió i sempre que vagi dirigida

cap una gestió plena, cap una transferència total de la

competència, nosaltres hi estaríem d’acord, però entenent que

és un camí per arribar a la gestió total.

Per tant, nosaltres i esperant les intencions de la portaveu

del grup, després ja donarem a conèixer el nostre sentit del vot,

en cas de què s’acceptin o no les esmenes presentades pel Grup

Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

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

de la Rochefoucauld que ens ilAlustra a una de les seves

famossísimes màximes del seu escepticisme en relació a la

capacitat humana d’enganar, “és tan fàcil enganar-se a un

mateix sense donar-se’n compte com difícil enganar els altres

sense que se’n donin compte”. Sigui mala fe aquest exercici de

creure-se les pròpies mentides, sigui populisme que és cercar

agradar a un determinat sector de la ciutadania, aparentant

defensar els seus interessos, sigui una cosa o sigui l’altra, és

cert que ens trobam davant d’una proposició no de llei

fonamentada amb un enfilall d’exageracions interessades i una

falAlàcia que podíem anomenar ad ignorantia i que com saben

les seves senyories són aquelles falAlàcies que consisteixen en

pensar que una cosa és vertadera perquè ningú hagi demostrat

que és falsa.

Anem per parts, anem a les exageracions interessades. A

l’exposició de motius la proposició no de llei diu textualment:

“el Ministeri de Foment, titular dels aeroports de Son Sant

Joan, Menorca i Eivissa està tramitant per a tots tres aeroports

projectes desmesurats d’ampliació”. Projectes desmesurats

d’ampliació, textualment. Bé deixant de banda el qualificatiu

utilitzat, desmesurats, perquè està clar que entre el Partit

Popular i Esquerra Unida-Els Verds no ens arribaríem mai a

posar d’acord en el significat de la desmesura, és bo recordar

quins projectes “desmesurats” d’ampliació s’estan tramitant.

Bàsicament aquestes són les actuacions “desmesurades” que

Foment té projectades en els aeroports de Palma, Maó i

Eivissa. Anem a l’Aeroport de Palma, què pensen fer a

l’Aeroport de Palma? Dues actuacions, remodelació de l’àrea

comercial i obres de millora, res més. En cap cas suposa ni fer

més pistes, ni consumir més territori. 
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Aeroport de Maó, dues actuacions, ampliació de l’actual

pista de rodadura que s’estendria cap a la mar. Això suposa, en

efecte, un petit consum de territori. Per què es fa aquesta

ampliació de la pista de rodadura? Perquè es pugui fer servir

com a pista de vol alternativa a l’única pista de vol actual que

hi ha. El que ara passa actualment és que quan la pista de vol

està ocupada, posem per cas un canvi d’oli, no queda cap altra

solució que tancar l’aeroport, Menorca queda incomunicada per

no tenir una pista de rodadura en condicions de fer-la servir

com a pista de vol de reserva. Per altra banda la segona

actuació que es preveu és la remodelació del terminal, un

terminal que actualment que no és suficient per al seu gran

nombre de passatgers a les hores punta a l’estiu. Per tant, veim

que les dues actuacions previstes a l’Aeroport de Maó són

especialment necessàries i també urgents.

Aeroport d’Eivissa, quines actuacions s’hi tenen previstes?

Obres de millora per augmentar la qualitat i comoditat dels

viatgers. Primera, millora de serveis dels mostradors. Segona

reforç de l’estructura de l’edifici, ara mateix apuntalat. Tercer,

reforç del paviment de la pista de rodadura perquè es pugui fer

servir, també, com a pista alternativa, no fer aquesta pista

també podria colAlapsar l’Aeroport d’Eivissa. 

I això és tot, això són aquests grans super-mega-hiper-

projectes “desmesurats” d’ampliació que el Ministeri de

Foment té previst executar. No més lluny de la realitat,

simplement es tracta del condicionament i l’aprofitament de les

infraestructures existents, sense que signifiqui que hi hagi més

vols, no es fan més pistes noves, a no ser l’adequació de dues

pistes de rodadura a Maó i Eivissa com a pistes de reserva.

Aquests projectes suposaran més seguretat, més capacitat, més

comoditat per als passatgers i més qualitat de servei. Realment

creuen vostès que es tracta de projectes desmesurats?

Referent a la falAlàcia ad ignorantia que em referia, em

perdonaran la meva pretensió en intentar-la desfer, una falAlàcia

que consisteix en vincular aquests projectes d’ampliació

desmesurats amb un augment massiu de turistes i d’aquí a

l’apocalipsi del creixement ilAlimitat. Aquesta vinculació és

errònia per tres raons. Primera, els aeroports per si mateixos no

són responsables de l’augment del trànsit de passatgers, en tot

cas a qui s’han de demanar responsabilitats per si vénen més o

manco turistes, si es produeix massificació o no se’n produeix

és als hotelers, als majoristes de viatges, o a les companyies

aèries, per no demanar responsabilitats a les pròpies

institucions autonòmiques. L’únic que fa Aena és actuar segons

les previsions a llarg termini, 10-15 anys, que li fan les

companyies aèries. Aena no planifica res, simplement preveu.

El paper dels aeroports és fer de coll de botella, per tant, Aena

el que fa o el que ha de fer és procurar que la botella es pugui

omplir a mesura que vagin venint els turistes. Però en cap cas

Aena és la responsable que el volum de la botella sigui més

gran o més petit. El volum depèn, com vostès saben i jo ja ho

he dit abans, d’altres agents.

Segona raó, Aena no planifica el nombre de turistes que han

de venir, simplement s’adequa a les necessitats futures que li

marquen les companyies aèries. I aquestes previsions per a

l’any 2015 estan calculades en el pitjor cas, o millor, depèn de

qui s’ho miri. El que està clar és que evidentment quan es

planifica s’ha de fer sempre preveient el pitjor cas, no el millor.

Què passaria si no ho fes així Aena i després es trobés els

aeroports colAlapsats en el mes d’agost? Què farien vostès,

celebrar-ho? O donar galtades al Govern d’aquí, al de Madrid

i Aena perquè la situació és insostenible? Mirin jo els diré què

volen vostès, en el mateix temps que criticarien que la situació

és insostenible, vénen massa turistes, se n’alegrarien perquè els

fets els han donat la raó. Desitjar que les coses acabin

malament per llavors criticar-ho. El Partit Popular en canvi

s’estima més donar solucions que no culpes, prevenir que curar.

Tercera raó, que els aeroports tenguin més capacitat no

implica necessàriament que venguin més turistes. Que Son Sant

Joan tengui capacitat per a 38 milions no vol dir que venguin

38 milions de passatgers. Això voldria dir aprofitar al límit les

instalAlacions cada dia de l’any, una cosa és la capacitat màxima

i l’altra el nombre real de passatgers. La capacitat màxim sí que

depèn d’Aena, Aena ha de donar abast a les puntes, als pics

eventuals del nombre de passatgers que es produeixin,

baldament els aeroports estiguin infrautilitzats la resta de l’any.

Els passatgers reals que venguin dependran d’altres factors,

com la qualitat, o l’atractiu del nostre destí turístic. Ja podem

tenir l’aeroport gran, que si els turistes no volen venir no

vendran.

Quarta, la xifra de 38 milions pot parèixer espectacular per

omplir pàgines i titulars de diaris, però en si significa ben poca

cosa. No és el mateix que venguin 38 milions de passatgers

amb una estada mitja de 7 dies, que venguin els mateixos 38

milions de passatgers amb una estada mitja de dos dies. El quid

de la qüestió no és tant el nombre de passatgers anuals que

puguin venir, sinó com i en quines condicions vénen. Una dada

més significativa seria el producte, és a dir, la multiplicació de

passatgers pel nombre de nits que pernocten aquí. D’aquí a

extreure d’una previsió dels passatgers anuals per a l’any 2015

tot l’enfilall de repercussions ecològiques i de qualitat de vida

per als residents no treu cap enlloc, és una deducció simplista,

poc rigorosa i demagògica.

He intentat demostrar, ho he intentat, que les actuals

ampliacions no són desmesurades, així com una estimació a

l’alça, a 11 anys vista, no deixa de ser una previsió i que respon

sempre a un cas límit o extrem. Però en tot cas és allò que el

planificador ha de tenir en compte. S’ha de recordar també una

cosa molt important, la més important de tot allò que he dit i

diré. Els aeroports i ports per a unes illes, com les nostres, són

el cordó umbilical, tan per a la nostra mobilitat com per a la

nostra activitat turística. La nostra imatge turística depèn en

bona mesura de la imatge dels nostres portals d’entrada, ports

i aeroports. Són essencials unes bones infraestructures allà on

el servei que es doni sigui implacable. Hem de ser prudents per

tant, no podem hipotecar el nostre futur escatimant ara mateix

reserva d’espais o capacitat de passatgers, val més que ens

sobri que no ens falti. Quan es fa una ampliació d’aquest tipus

s’ha de planificar en 20 anys vista, el que no pot ser és quedar-

nos curts i per això s’han de tenir en compte les previsions més

extremades, d’aquí aquests 38 milions de persones, o

passatgers. 

Ens podem imaginar el que costaria en termes urbanístics,

ecològics, econòmics i socials un segon aeroport a Mallorca,

per exemple, tot per no haver fet les previsions adequades

d’espais per a zones aeroportuàries o per a zones de serveis
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quan era hora? Senyores, ens hi jugam massa, per tant,

prudència, sentit de la realitat, previsió i responsabilitat. Això

és allò que espera la ciutadania de nosaltres en relació a aquests

dos cordons umbilicals que són per a les nostres illes els ports

i aeroports. El nostre futur hi està en joc, ja vaig acabant Sr.

President.

Per altra banda el Grup Parlamentari Popular els va votar a

favor d’una proposició no de llei el passat dia 24 de febrer, en

la qual ja demanàvem formalment al Govern de l’Estat que

iniciés negociacions amb el nostre Govern, els consells i

ajuntaments afectats perquè la cogestió dels aeroports sigui

prest una realitat. La cogestió serà pública amb una participació

rellevant del sector privat. Per tant, acceptin o no acceptin

l’esmena que ha presentat el PSOE, nosaltres votarem a favor

del tercer punt d’aquesta proposició no de llei. En relació a la

votació, votarem en contra dels dos primers punts. 

El Grup Parlamentari Popular se n’alegra especialment

perquè el Ministeri de Foment dugui a terme aquests projectes

necessaris i urgents d’ampliació, unes infraestructures

adequades i que ben segur redundaran en aconseguir el

principal objectiu que s’ha marcat aquest Govern, un Govern

que va sortir de les urnes avui fa exactament un any i que no ha

perdut l’oremus en cap moment, conscient de l’encomana que

li va fer la ciutadania avui fa un any, que fes el possible per

reactivar el motor de la nostra economia, el turisme i això

només és possible amb unes excelAlents infraestructures, tan

portuàries com aeroportuàries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Margalida Rosselló. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

primer lloc em vull referir a les esmenes que ha presentat el

Partit Socialista. Dir que m’agradaria fer una reflexió inicial, jo

crec que tots, excepte el Partit Popular, estam d’acord en què

no s’han de dur endavant aquests plans directors sectorials que

són sobredimensionats, que tenen un creixement de passatgers

i infraestructures absolutament fora de mida. Així ja s’ha dit

abans que tan el Govern anterior del pacte va emetre informes

desfavorables en aquests projectes, així com els consells

insulars, fins i tot algun ajuntament com per exemple en el cas

de Marratxí pel que fa a Son Boned.

Per tant, podríem dir que tots podríem estar d’acord,

excepte com sempre el Partit Popular, no només per allò que ha

dit el seu portaveu sinó també perquè la Comissió Balear de

Medi Ambient, com he dit abans, va donar el vistiplau i

l’Ajuntament de Palma també va donar suport a aquests

projectes i que, malgrat digui el que digui el Sr. Joan Font, són

absolutament insostenibles i es veu que encara no ha pres

aquesta lliçó, ni tampoc té intenció d’aprendre-la. 

Per tant, la realitat per a nosaltres és que hi ha un clar

anàlisi de que són plans directors i per tant, projectes que

esdevenen d’aquests plans directors sobredimensionats amb un

creixement fora mida. I en aquest moment en la realitat en què

ens trobam és que els plans estan aprovats, que en aquests

moments fins i tot s’estan duent a terme determinades

actuacions en algun aeroport. És a dir, estant de fet licitant

obres en alguns llocs, no evidentment a tots, però estan en un

procés iniciat i per tant, nosaltres creim que és urgent aturar

aquests projectes, sobretot aquests plans directors que són el

marc d’actuació, precisament perquè no ens trobem amb un fet

consumat i que desgraciadament després hauríem de dir que

ens ho hem trobat així i ja no tenim res a fer. Per tant, creim

que ara és una oportunitat, és una oportunitat sobretot perquè

ha canviat el Govern de l’Estat espanyol, però aquesta

proposició no de llei, tot i que no sabíem com aniria, seria un

bon moment en posar-nos d’acord, almanco intentar que

s’aturessin aquests projectes, per com dic, no ens trobéssim

amb algun fet consumat.

Per tant, com que nosaltres continuam pensant que s’han de

paralitzar aquests projectes perquè són injustificats i

innecessaris, no hi ha cap argument a favor de les ampliacions

que es puguin dur a terme. En tot cas vull deixar també molt

clar, sobretot per als senyors i senyores del Partit Popular, que

en el segon punt nosaltres precisament no llevam en absolut

que no es pugui canviar l’oli, per exemple un avió no pugui

voltar, ni evidentment que no hi hagi una millora, si està

apuntalat un edifici. Jo crec que fins i tot és ridícul que es parli

d’aquestes coses amb gent suposadament adulta i que estam en

aquesta cambra. Per tant, en el punt 2 nosaltres ja plantejam

que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes

a negociar amb el Ministeri de Foment les inversions

necessàries per a una millora de les instalAlacions. Tot allò que

suposi millora respecte a temes de seguretat i servei per als

usuaris, evidentment i que no suposin un augment de trànsit

aeri, nosaltres no només hi estam d’acord sinó que creim que és

allò que s’ha de fer. En aquest sentit per tant, creim que en el

punt 2 quedaria, per si quedava algun dubte, respecte a

projectes que suposen una millora, idò evidentment nosaltres

no ens hi oposaríem.

Per tant i per acabar respecte aquesta esmena, l’esmena així

com està redactada no la podem acceptar, creim que hem de

continuar demanant aquesta retirada. Pensam que el punt 2

dóna la possibilitat de què si hi ha alguna actuació que s’ha de

fer, evidentment no faltaria més, que es faci. Per tant, cobreix

des d’aquest punt de vista el fet de què algú pugui interpretar

que nosaltres deim que no s’ha de fer res de res. Nosaltres

creim que s’ha de fer allò que sigui necessari per al

manteniment i per allò que suposa una millora en tot cas

d’alguns aspectes de seguretat.

Respecte l’esmena tercera, del punt 3. Nosaltres entenem,

ja que hi va haver una proposició no de llei, la qual vàrem

aprovar per unanimitat i en ares precisament del consens, si es

pogués arribar una altra vegada més a un consens de tota la

cambra. Tampoc plantejaríem cap dificultat en mantenir

l’esmena que ens ha presentat el Partit Socialista en el punt 3.
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Per tant, continuat una mica dir i responent ràpidament a

Unió Mallorquina. Hi ha una cosa que m’agradaria esmentar

perquè quedés clar, en aquest món es poden fer dues coses

quan un té una informació, no fer-li cas o senzillament intentar

refer aquesta qüestió. Els ecologistes sempre hem cregut que

precisament allò que no es pot fer és davant una evidència

tancar els ulls, com alguns membres del Govern, sinó

precisament davant d’això allò que s’ha de fer és cercar

mesures, moltes vegades són difícils de trobar, però

evidentment s’han de fer...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Per tant, si sabem que els avions contaminen podem fer

dues coses, no fer res o intentar refer aquesta situació. Per tant,

nosaltres en aquest sentit en podríem parlar molt i evidentment,

no tenc temps.

Respecte al tema de Son Boned. Li record que l’Ajuntament

de Marratxí es va manifestar en contra del Pla director

sectorial, fins i tot crec que el seu partit també, hi ha una

plataforma en contra de l’ampliació de Son Boned i de la qual

en forma part el Partit Popular i que evidentment no hi va haver

una oposició en el fet de què hi hagués una actuació esportiva

a una zona determinada, sinó precisament en aquest moment el

Pla director sectorial preveu una ampliació de l’Aeroport de

Son Sant Joan i que es destinaran una part de les

infraestructures a l’Aeroport de Son Boned. I és en aquest que

nosaltres ens oposam a aquests aspectes i creim que no s’han de

dur a terme, però tampoc és una oposició total, faríem alguna

actuació del tipus que vostè esmentava.

I el darrer punt, dir-li al portaveu del Partit Popular que a

mi no em sap greu no arribar a acords, la realitat és la que és.

Jo crec que tothom ha de saber la realitat on es troba i s’ha

d’analitzar i evidentment hi ha qui reflexiona i analitza la

realitat d’una manera i n’hi ha que ho fan d’una altra...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí vaig acabant. Aclarir-li només dues coses, miri Sr.

Portaveu del Partit Popular, vostè supòs que sap perquè ha

parlat fins i tot d’ignorància, vostè ha fet referència a

determinades actuacions que s’estan duent a terme per part

d’Aena als distints aeroports. Això són actuacions en alguns

casos de manteniment, o de millora d’algun aspecte,

concretament s’està fent un aparcament a l’Aeroport d’Eivissa

i s’estan fent determinades actuacions a l’Aeroport de Palma,

etcètera.

Per tant, això no té res a veure amb allò que jo he estat

parlant aquí durant l’estona que em dóna el Reglament i que

són precisament els plans directors sectorials i que són aquells

que preveuen tot el creixement que suposa aquestes actuacions

i per tant, no li diré perquè tampoc no tenc temps...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, per favor decideixi.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Per tant, per acabar dir que l’aeroport, com hem dit, és la

porta d’entrada més important que tenim a les Illes Balears i en

aquest sentit són precisament allò que destacarà un

desenvolupament sostenible o no d’aquestes illes.

Per acabar, nosaltres des del nostre grup acceptam l’esmena

que ha fet el Partit Socialista en el punt número 3. I la número

1, jo he intentat explicar per quina raó no donaríem suport i en

aquest sentit esperar veure si hi ha un suport o no a aquesta

proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló.

Idò si els sembla bé.... Sí?

EL SR. NADAL I BUADES:

Per demanar a veure si hi haurà votació separada dels tres

punts.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passarem a les votacions per separat.

Votam el primer punt.

6 vots a favor, 32 en contra, 17 abstencions.

Per tant, queda rebutjat.

Senyores i senyors diputats votam el punt número 2.

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.

Per tant, queda també rebutjat.

Senyores i senyors diputats passam a votar el tercer punt.

Per unanimitat. 55 vots a favor i per tant, queda aprovat.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2632/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la

guerra d'Iraq (urgència).

Senyores i senyors diputats passam a la proposició no de

llei RGE núm. 2632/04 del Grup Parlamentari Socialista,
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relativa a guerra d’Iraq. Per tant, té la paraula la Sra. Francina

Armengol.

(Remor de veus)

Un poc de silenci per favor, si són tan amables.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

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

Parlamentari Socialista va registrar una proposició no de llei

dia 29 d’abril del 2004, precisament per donar suport a la

decisió del Govern d’Espanya de retirar d’immediat i de la

forma més segura possible les forces espanyoles a l’Iraq. El

primer que vull argumentar és perquè duim el debat en el

Parlament de les Illes Balears i el vull argumentar dient que

aquesta guerra injusta i ilAlegal ha estat un debat de primer

ordre durant els darrers temps, un debat polític i social

importantíssim, també aquí a les Illes Balears on milers de

persones una vegada i una altra es varen manifestar en contra

d’aquesta guerra a l’Iraq, decidida de forma unilateral pel

Govern d’Espanya en aquell moment. I creim que era important

dur el debat en el plenari d’aquest Parlament per al

pronunciament a favor de la retirada de les tropes espanyoles

de l’Iraq.

Vull recordar que en aquesta cambra dia 11 de març del

2003 ja vàrem votar una proposició no de llei, en aquells

moments signada per tots els grups parlamentaris, excepte el

Partit Popular, demanant al Govern d’Espanya que no entrés a

participar en aquella guerra a l’Iraq. Va ser aprovada de forma

majoritària amb el vot en contra del Partit Popular. Bé, alegrar-

nos que en tot aquest temps, des que va entrar en el registre la

nostra proposició no de llei, en aquests moments les tropes

espanyoles ja són a Espanya i la retirada s’ha fet d’una forma

exemplar i sense cap problema.

Quan debatem aquest suport al Govern de l’Estat espanyol

amb la retirada de les tropes de l’Iraq és important saber que

demanam la retirada d’unes tropes a l’Iraq perquè qualcú els hi

va ficar, qualcú va voler entrar en aquesta guerra, i me

permetran que expliqui la posició del PSOE abans i durant el

conflicte d’Iraq i per tant convé recordar els passos presos amb

tota aquesta altíssima polèmica entorn de la guerra a un país

com l’Iraq.

El desembre de l’any 2003, el llavors president del Govern

d’Espanya, el Sr. Aznar, va decidir, sense sotmetre’s a l’opinió

del Parlament espanyol, enviar un contingent de soldats a

l’Iraq, com tothom coneix. Va ser una decisió adoptada amb

posterioritat a l’anomenada Declaración de Azores que varen

realitzar els presidents dels Estats Units, el president del

Govern d’Espanya i el primer ministre britànic en què es va

donar un ultimàtum a Sadam Hussein i aquest ultimàtum va

conduir, com tots vostès saben, a la guerra a l’Iraq. Tot això es

va fer sense l’autorització del Consell de Seguretat i contra la

Carta de Nacions Unides. L’anterior govern sabia que la gran

majoria del poble espanyol estava en contra de participar en

aquesta guerra i, com he dit abans també, la gran majoria del

poble de les Illes Balears. Sabia també que la guerra a l’Iraq

s’havia iniciat sense una causa lícita que la justificàs, a pesar de

la qual cosa fins i tot va involucrar el nostre país en aquest

conflicte; l’única justificació que vàrem sentir del president

d’Espanya i del Sr. Rajoy, també en aquell moment

vicepresident del Govern d’Espanya, era que havíem

d’intervenir a l’Iraq perquè hi havia armes de destrucció

massiva, una qüestió que s’ha demostrat falsa i que per tant

demostra l’engany que va fer el Govern del Partit Popular a

moltíssims de ciutadans espanyols o als ciutadans espanyol en

la seva totalitat.

De tots és conegut que la situació a l’Iraq ha empitjorat des

de l’ocupació, va empitjorar fins i tot després que es donàs per

acabada la guerra a l’Iraq i que la seguretat de les tropes

espanyoles havia empitjorat notablement. I evidentment en

aquests darrers temps hi hem d’afegir tota la problemàtica que

ha sortit als mitjans de comunicació damunt les tortures que

s’han efectuat a presos iraquians. En tot aquest temps no ha

estat possible aconseguir que Nacions Unides assumís el

control polític i militar de l’ocupació i la postura del Partit

Socialista sempre va ser la mateixa, si no s’aconseguia abans de

dia 30 de juny, i raonablement, previsible que no s’aconseguís,

el Partit Socialista, si governava Espanya, retiraria

immediatament les tropes a l’Iraq, perquè consideram que és

una guerra injusta, ilAlegal, que es va fer sense l’acord

internacional, sense respondre al dret internacional i en contra

de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes d’Espanya.

Per tant, la decisió de retirar les tropes no és un fet aïllat,

forma part de l’estratègia nova del Govern espanyol en política

exterior, la recuperació del consens a Espanya; la restauració de

la confiança amb els aliats europeus; el reforçament de la Unió

Europea; el fi de la submissió incondicional a l’administració

republicana d’Estats Units i el pas de la guerra preventiva a la

lluita antiterrorista en totes i cadascuna de les seves

conseqüències. I nosaltres ens alegram també de com s’ha pres

la decisió de retirar les tropes de l’Iraq i ho vull recordar aquí:

es va fer per part del president d’Espanya, primer informant

prèviament tots els grups parlamentaris; es va informar l’opinió

pública i es va demanar una compareixença immediata al

Congrés dels Diputats per explicar la posició del Govern

d’Espanya i la presa de decisió, dia 18 d’abril, de retirar les

tropes espanyoles a l’Iraq, com he explicat anteriorment. A

més, amb el compromís del president d’Espanya de dur al

Congrés dels Diputats, de forma immediata, una llei orgànica

perquè faciliti que el Parlament espanyol participi en la presa

de decisions d’on hi ha d’haver presència de les forces armades

a nivell internacional.

Per tant, crec que la qüestió del per què plantejam aquesta

proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears és molt

clara: no havíem d’haver entrat mai a la guerra a l’Iraq i per

tant n’hem de sortir de la manera més immediata possible. Dia

14 de març hi va haver unes eleccions a nivell estatal, unes

eleccions on els ciutadans lliurament varen expressar les seves

conviccions a les urnes i una de les condicions o de les seves

sensacions que es varen expressar de forma clara i contundent

és un vot a la pau; un vot a la pau a un partit que l’havia

defensada intensament, igual que moltes altres forces

polítiques, igual que moltíssimes organitzacions sectorials,

igual que, evidentment, moltíssims de ciutadans i ciutadanes

lliures que s’havien manifestat una i una altra vegada en contra

d’aquesta guerra ilAlegal i injusta. Els ciutadans, dia 14 de maig,

varen elegir un govern que compleix amb els seus
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compromisos, era un compromís del Partit Socialista, expressat

abans i durant el conflicte a Iraq i un compromís que s’ha

complert. Per tant, jo crec que els ciutadans espanyols es poden

felicitar o ens podem felicitar de tenir un govern que compleix

els compromisos, que els compleix tranquilAlament, que els

compleix parlant, amb diàleg, i que els compleix de forma

exemplar, perquè la retirada de les tropes espanyoles ha estat

una retirada exemplar i que per tant nosaltres animam el

Govern espanyol que segueixi en aquesta línia.

Però també vull animar, sobretot avui aquí, el Partit Popular

que doni suport a aquesta proposició no de llei que demana el

suport a la decisió presa pel Govern del Sr. Zapatero, animam

el Partit Popular que no segueixi amb una posició tancada, de

suport i de submissió a les decisions preses per l’administració

republicana d’Estats Units i que opti clarament per allò que

defensen la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes, a nivell

internacional com ho vàrem demostrar durant tot el conflicte de

l’Iraq, a nivell nacional, com es va demostrar a diverses

manifestacions a nivell de tota Espanya, i a nivell de les Illes

Balears, on també els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears

vàrem sortir una i una altra vegada, demanant que no a aquesta

guerra injusta i ilAlegal, que no tenia cap justificació i que ens

alegram moltíssim que el govern sortit de les urnes dia 14 de

març, la primera decisió que ha pres ha estat tornar, retornar la

força i la ilAlusió a molts de ciutadans que han confiat en una

força política com el PSOE, que compleix els seus

compromisos i que el primer que ha fet és complir el

compromís amb la pau donat a moltíssims de ciutadans

d’Espanya. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. El Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds ha presentat una esmena d’addició, RGE

núm. 3422/04, per defensar l’esmena té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Quan un grup parlamentari presenta

esmenes a una proposició no de llei, normalment és perquè no

hi està d’acord o no està d’acord amb el text de la proposició.

No és aquest el cas, i voldria començar deixant això ben clar,

les nostres esmenes són d’addició, entenem que complementen

la proposició presentada pel Grup Parlamentari Socialista, però

també demanam el vot a les nostres esmenes, demanam al grup

proposam que les accepti, però també voldríem deixar ben clar

que, en qualsevol cas, nosaltres votaríem a favor d’aquesta

proposició. Perquè pensam que és una proposició justa, lògica

i que és oportú, intentaré explicar-me en això de què és oportú.

Perquè aparentment no té massa sentit que un Parlament de les

Illes Balears surti de l’àmbit de les seves competències i es

pronunciï sobre una qüestió de política internacional de l’Estat

espanyol, però pensam nosaltres que els fets d’aquesta guerra

ilAlegal d’Iraq són prou importants i la decisió de sortir-se’n i de

retirar les tropes espanyoles de l’Iraq és prou important, que

consideram que és bo també que el Parlament de les Illes

Balears es pronunciï sobre aquest fet i d’una manera clara i

rotunda digui que dóna suport a la decisió del Govern, que

dóna suport a la decisió de treure les tropes espanyoles d’Iraq,

que maig havien d’haver anat allà, tal com reclamaven milers

i milers o milions de ciutadans, també és bo que els

representants dels ciutadans de les Illes Balears en aquest

Parlament es pronunciïn i celebrin que a la fi les tropes

espanyoles hagin sortit de l’Iraq.

També hem de dir que amb aquesta decisió, d’alguna

manera ens reconcilia amb el Govern d’Espanya i que sentim

que aquest Govern, amb el qual podem tenir discrepàncies en

moltes altres coses, però que aquest també és el nostre govern,

i superam una etapa en què ens havíem d’avergonyir que el

Govern espanyol, que era també el nostre govern, tengués unes

actituds de submissió absoluta al gran emperador d’Occident i

fes actuacions tant indecents com va ser la participació

espanyola amb l’ocupació d’Iraq. El que passa és que nosaltres,

i per això presentàvem les esmenes, nosaltres pensam que seria

bo fer una passa més endavant, ara celebram la sortida de les

tropes espanyoles, celebram també, ha dit la portaveu del Grup

Parlamentari Socialista que hi ha el compromís del Govern que

el Parlament espanyol serà informat en cas d’enviar tropes a

l’estranger, però el que proposam a la primera de les esmenes

d’addició és instar el Govern espanyol a renunciar

expressament a intervenir en operacions militars a l’estranger,

a participar a conflictes bèlAlics a l’estranger si no és amb un

mandat exprés de les Nacions Unides. No agafant-se amb

interpretacions lliures de resolucions de les Nacions Unides que

condemnaven no sé quina actuació del Govern de l’Iraq i (...)

bé dons ja podem anar a ocupar-les, no, que el Govern

espanyol no intervengui si no és amb aquest compliment de

mandat explícit, inequívoc de les Nacions Unides. Se suposa

que evidentment per a funcions de garantir la funció, per a

funcions d’interposició, per a les funcions que està creada les

Nacions Unides i per les que podrien actuar, i crec que ho

veurien correctament, no només el nostre grup, sinó la major

part de la població, que hi actuàs el Govern espanyol i que

enviàs tropes a l’estranger només en aquestes situacions.

Perquè clar, es podria donar el cas, afortunadament ara no

perquè les tropes espanyoles ja han sortit de l’Iraq, però podria

passar que ara a l’Iraq de cop les forces d’ocupació,

s’aconseguís una nova resolució que es donàs una certa

cobertura de les Nacions Unides i que els militars que han

practicat tortures sistemàtiques a partir d’ara duguessin un casc

blau, tenguessin immunitat i poguessin seguir actuant allà.

Aquests són tipus d’actuacions a l’estranger que nosaltres

pensam que tampoc no s’han de dur i que això avala el correcte

de la decisió de sortir d’Iraq; de sortir d’Iraq d’aquesta guerra

que se’ns hi va ficar amb mentides totals i absolutes i amb

mentides que evidentment es coneixien, ara tenim les proves

palpables, però es coneixien des del primer moment. Les armes

de destrucció massiva se sabia pel Govern espanyol, se sabia

molt més encara pel Govern dels Estats Units que no existien

a l’Iraq, que sí podia quedar algun residu d’alguna arma

d’aquestes que no hagués estat destruïda, no hagués estat

detectada pels inspectors de les Nacions Unides, no hi havia

cap possibilitat d’utilitzar-la contra països estrangers; i es va

impedir seguir la feina als inspectors de les Nacions Unides

perquè l’acabassin de completar. Llavors s’ha vist que ni tan

sols quedaven ni aquests mínims residus d’armes de destrucció

massiva.

També se’ns va dir que es feia per combatre el perill

terrorista i es va intentar vincular el règim de Sadam Hussein
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amb Al Qaeda. Això era una mentida flagrant abans, ho és ara

i tenim també les proves concloents, però se sabia en el seu

moment. Molt al contrari, pensam nosaltres, el que ha fet la

intervenció absolutament injusta a l’Iraq és afavorir la situació

que permet que la desesperació de poblacions que veuen que

se’ls agredeix d’aquestes maneres i que la comunitat

internacional no és capaç de fer res per impedir-ho, trobin com

a única sortida la sortida terrorista; el perill terrorista ha

augmentat de manera molt sensible a partir de la intervenció a

Iraq, tot el contrari del que es deia que es reduiria. També la

solució del conflicte de Palestina, l’aplicació del full de ruta,

els avanços cap el reconeixement d’un estat palestí. Tot el

contrari, absolutament tot el contrari, a Palestina s’està matant

cada dia població civil, amb unes actuacions del govern israelià

absolutament tutelat pels Estats Units, que mira cap a un altre

costat, que no ho diré ja amb paraules meves, sinó amb

paraules del propi ministre de Justícia d’Israel, amb actuacions

que són pròpies del nazisme. Aquestes actuacions, aquesta

situació ha donat força a Shaaron i d’altres falcons d’Israel que

senten que poden actuar com els vengui en gana a Palestina i

que poden practicar un autèntic genocidi sobre el poble palestí,

sobre el poble de Palestina i és, evidentment, tot absolutament

el contrari del que se’ns deia quan es va intervenir en aquesta

guerra a l’Iraq.

En relació amb tot això ve també el segon punt de la nostra

proposició no de llei, aquesta guerra injusta ha provocat milers

i milers de morts a Iraq, la immensa majoria d’ells civils. Però

tant se val, allà hi anaren forces estrangeres a una guerra

neocolonial d’ocupació, de conquesta de les riqueses naturals

del petroli de l’Iraq, que ha provocat, com dic, milers i milers

de morts; que ha destruït habitatges, infraestructures, fins i tot

les infraestructures administratives excepte el Ministeri del

Petroli; que s’han practicat assassinats de manera moltes

vegades massiva, empresonaments sense cap justificació a

presons on s’ha practicat la tortura de manera sistemàtica.

I per tant, nosaltres què demanam més en aquesta

proposició al Govern espanyol? Tal vegada demanam molt

perquè no està a les seves mans, però sí demanam que faci els

esforços diplomàtics necessaris a tots els fòrums internacionals

perquè es resolgui la situació a l’Iraq i que es resolgui de tal

manera que s’acabi ja amb les matances de ciutadans iraquians

a mans de les forces d’ocupació; per la sortida d’aquestes

forces d’ocupació, de les forces estrangeres d’Iraq, per

l’autodeterminació i la democratització d’aquest país i la seva

reconstrucció a càrrec dels que l’han atacat i destruït. Una

qüestió, per exemple, que es va exigir al Govern de l’Iraq en

relació amb la seva invasió sobre Kuwait, es va exigir al

Govern de l’Iraq i al mateix temps se li va impedir vendre

petroli. Ara no es tracta d’aquesta situació, però sí és ben cert

que la destrucció espantosa que s’ha provocat sobre l’Iraq té

uns responsables i que la reconstrucció no s’hauria de confiar

als propis iraquians, sinó que els culpables d’aquesta destrucció

haurien de córrer amb les despeses que han provocat ells

mateixos. I com dic, hi ha el precedent claríssim de la

condemna que es va fer al Govern iraquià per la seva invasió a

Kuwait d’haver de pagar les despeses de la reconstrucció. Tot

això sabem que no està en mans del Govern de l’Estat

espanyol, però demanam que es faci una passa més i que a

l’àmbit diplomàtic, que és el que creim que és allà on s’han de

resoldre els conflictes, es treballi en aquest sentit, una política

radical i completament diferent de la política agressiva i de

submissió als Estats Units que s’havia practicat per part del

Govern espanyol anterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, sense cap dubte l’anomenada

guerra d’Iraq ha estat un dels capítols més vergonyosos de la

història contemporània a nivell mundial, però que a més a més

no es quedarà amb un conflicte bèlAlic, sinó que té totes unes

ramificacions, unes derivacions des del punt de vista sociològic

i fins i tot ideològic; és a dir, la mentalitat de molts de pobles

de la terra ha estat condicionada per aquest fet. Jo crec que la

guerra d’Iraq, com les guerres, si volen, anònimes o que no

tenen una presència en els mitjans de comunicació, molt més

greus, com poden ser les guerres successives que han assolat tot

el centre d’Àfrica, les regions dels Grans Llacs i que han

provocat milions de morts, que simplement són una estadística,

bàsicament responen a motius econòmics. La guerra d’Iraq,

avui es pot dir així de clar, és una guerra pel control d’una de

les borses més importants del petroli, de les reserves petrolieres

que hi ha en el món; les guerres que hi ha a l’Àfrica estan

provocades per grans grups multinacionals que volen controlar

les mines, l’explotació de metalls preciosos, de reserves de

minerals que únicament estan concentrats en aquella zona i que

provoquen guerres, posen i lleven dictadors al seu arbitri,

simplement per poder explotar aquests pobles, condemnant-los

a la misèria.

En el cas de la guerra d’Iraq, als interessos econòmics

d’empreses dels Estats Units també hi hem d’afegir una situació

ideològica del partit dels republicans que governen Estats Units

i que, per desgràcia, varen accedir al poder l’extrema dreta

nord-americana, és a dir, la part més conservadora del

republicanisme nord-americà; i ha afegit a aquesta guerra els

elements econòmics, uns elements ideològics profundament

reaccionaris i que fins i tot els han servit per fer la guerra en

nom de Déu. Exactament això que ara fan els integristes de

l’Iraq o de l’Iran, però en sentit contrari es fa des de la primera

potència mundial, apelAlant a Déu a l’hora d’atacar un altre

poble.

I el problema, per a nosaltres, és que això també ha afectat

la dreta espanyola i pensam que Aznar ha provocat una deriva

del Partit Popular espanyol i l’ha fet retrocedir, des del punt de

vista ideològic, cap a posicions que pensàvem que la dreta

espanyola hauria abandonat. I pensam que d’una manera

inevitable el Partit Popular haurà de desfer un camí fet tots

aquests anys, així ho desitjam senzillament. La dreta espanyola

va estar molts anys emmirallada pels Estats Units i va tenir una

espècia d’animadversió i fins i tot d’odi cap a Europa i tot el

que representava Europa; Europa era, és, la cultura, era la

diversitat, era la democràcia i, fugint d’Europa i anant cap als

Estats Units un poc es renega d’aquests valors. Jo crec que hem

de tornar cap Europa i hi hem de tornar tots, perquè
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precisament Europa, amb tots els seus defectes, encara

representa la pluralitat, la diversitat, el nord culte, amb tots els

seus problemes i contradiccions.

Iraq ha suposat, per tant, un mal irreparable i només ens

faltaven les tortures, això és un bressol, és encoratjar l’odi

d’uns pobles contra altres pobles, és fomentar el

fonamentalisme, és fomentar les actituds intransigents entre

religions, entre races i, si n’hem de treure una lliçó, que jo crec

que avui aquest debat ja amb uns fets consumats, fins i tot el fet

positiu de l’ordre que va donar el president del Govern de

treure les tropes de l’Iraq, crec que la reflexió colAlectiva, que

n’hauríem de fer, com a mínim nosaltres en traiem una sèrie de

conclusions: la primera, que cap país no pot assumir el paper de

policia mundial, per molt poderós que sigui cap estat del món

es pot reservar el paper de tutela de l’ordre mundial. Segon,

que aquest paper l’han de fer les Nacions Unides i per tant,

s’han de reforçar les Nacions Unides i se’ls ha de donar la

capacitat política i d’intervenció per quan sigui necessari.

Tercer, hem de reforçar la Unió Europea i aquesta ha de tenir

polítiques conjuntes, úniques en matèria de política exterior i

en matèria de defensa. I finalment, s’han d’incrementar els

pressuposts de cooperació amb el tercer món, només amb la

solidaritat, només impulsant el desenvolupament del tercer món

s’aconseguirà que la democràcia s’estengui, a partir de què

actuï la democràcia, el diàleg, la cooperació i la solidaritat. 

Només impulsant aquests valors a escala mundial

avançarem en la comprensió de les distintes cultures, en la

tolerància entre totes les religions i en el respecte entre totes les

races. I si per alguna cosa ha servit aquesta absurda, terrible

guerra que encara dura i a més a més ara amb les tortures, jo

crec que provocarà un canvi sociològic i ideològic. Crec que

moltes persones hem obert els ulls i hem vist que la violència

únicament engendra violència. Per tant, donarem suport tan a

la proposició no de llei presentada pel Grup Socialista, com si

es sotmeten a votació les dues esmenes del Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

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

Un previ, m’encantaria poder mantenir un debat civilitzat amb

totes les apreciacions que ha fet el portaveu del Grup

Parlamentari del PSM, el Sr. Sampol, però no em correspon

aquí, però sí li vull agrair aquestes reflexions i aquest to i que

supòs que en alguna cosa hi podríem coincidir, en altres

hauríem de discutir molt. Europa és Europea, gràcies a què

Estats Units a la II Guerra Mundial ens va venir a salvar...

(Remor de veus)

Per tant, a partir d’aquí anirem a allò que ens ocupa avui...

(Remor de veus)

Almanco els llibres d’història, fins i tot els més crítics de

tots ho diuen així, tots. Per tant, anirem a allò que ens ocupa

que és aquesta proposició no de llei...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si és tan amable.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

I jo, si la Sra. Garcia m’ho permet, mantendria el mateix to

que ha mantingut la portaveu del Grup Parlamentari Socialista,

sense renunciar a allò que hem de dir, o allò que pensam que

ens correspon dir.

Per tant, abans d’entrar vull deixar clares una sèrie de coses

i no perquè siguin repetides les hem de deixar de dir i els vull

dir en aquesta tribuna. Som d’aquells que pensa que les

guerres, la violència és el pitjor dels fracassos de l’espècia

humana des dels seus orígens i desgraciadament desmenteixen

aquella expressió que diu: “la paz es el estado natural del

hombre”, açò no ha estat així des de què l’home és damunt la

terra. Com diu l’actual ministre de Defensa, “mentre hi hagi

opressió, mentre existeixi homicidi, mentre existeixin tirànics

en els països demòcrates ens correspon tenir exercits forts per

garantir la pau als més dèbils”, hi estic d’acord. Dir també que

per part del nostre grup consideram, denunciam i deim que és

totalment repugnant, fins i tot vomitiu, les tortures aplicades a

presoners de guerra. Res ho justifica, tots ho hem de

condemnar i tots ho hem de denunciar. Igualment repugnants

resulten les imatges en què els grups terroristes d’Iraq degollen

els ciutadans civils, segrestats pel simple fet de ser dels països

aliats.

Avui el debat no és però si estava justificada o no la nostra

participació militar, aquest és un debat que ja s’ha tengut i ja

s’encarrega el grup de l’oposició aquí, però que està en el

Govern allà, de dir que ja s’ha passat balanç i s’ha passat

factura. No és aquest el debat d’avui, jo he trobat pobres els

arguments que s’han esgrimit per allò que més endavant

intentaré explicar. Avui el debat es centre en l’oportunitat o no

de la retirada de l’exercit espanyol d’Iraq, a posta per açò hem

d’anar per parts. He intentat consultar al màxim les

expressions, les intervencions i sobretot, saber què deien els

responsables polítics actualment. I llegesc textualment: “las

fuerzas españolas desplegadas en Iraq en ningún caso han

operado como fuerzas de ocupación y en ningún caso han

participado en la guerra. Toda su actuación ha sido destinada

a trabajos de reconstrucción y pacificación, quedando siempre

al margen de cualquier actuación represiva o de beligerancia

contra los resistentes”, José Bono, ministre de Defensa.

Per tant queda clar que és fals, és fals, que l’exèrcit

espanyol hagi participat de forma protagonista i activa en la

guerra d’Iraq. Per tant les tropes espanyoles no es retiren de la

guerra, es retiren de la missió de pau i reconstrucció que tenien

encarregada. Aquest fet per si mateix hauria de ser suficient per

oposar-nos a aquesta partidista i electoral retirada i, si no, per

què si ens retiram d’Iraq no ens retiram o no retiram els més de

1.800 militars repartits per tot el món que compleixen missions
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de pau?, igual que complien a l’Iraq, com són els més de 500

soldats que són a Mostar, o els 800 que són a Kosovo, o els 150

que són a Kabul, o els més de 200 que són a l’oceà Índic.

És del tot lamentable, però no és estrany, que el Partit

Socialista, amb la seva proverbial, reconeguda i consolidada

història de la manipulació, hagi elevat a categoria d’art a través

del seu Goebels de torn que és el Sr. Rubalcaba l’engany i la

manipulació en un fet que allò que està en joc no és només la

credibilitat d’Espanya com a país, sinó -i el que per a nosaltres

és més important- la necessitat en aquest moment, amb

independència de com es va actuar, però la necessitat en aquest

moment d’ajuda i protecció al poble iraquià davant la lluita

tribal que estan provocant les faccions xiís i sunís. La retirada

suposa, es vulgui o no es vulgui, un engany no només el poble

espanyol, sinó també al Parlament i al compromís internacional

que havíem adquirit. No estam, no estic discutint la legitimitat

del Sr. Zapatero per prendre aquesta decisió, que la té, la té

tota, però que l’ha fomentada amb l’incompliment d’una

promesa i posant, per si encara no n’hi havia prou, tota la

comunitat internacional en general i l’ONU en particular als

peus del cavall de l’integrisme islàmic.

Som conscients que quan es juga amb els sentiments la raó

no s’obre pas, en som plenament conscients; som conscients

que aquest és un debat difícil per al nostre grup, però estam

convençuts que el dia que s’analitzi aquesta situació històrica

s’analitzarà des d’un punt de vista objectiu i s’analitzarà des de

la raó i no des de la passió.

Anem una altra vegada al Sr. Zapatero, president

d’Espanya, elegit democràticament a unes eleccions. Ell va

manifestar el mes d’octubre, el mes d’octubre, que amb la

resolució 1511 “me siento cómodo con esta resolución”. Un es

demana, si se sent còmode amb la resolució 1511, per què està

en contra que les forces armades espanyoles compleixin la seva

funció quan aquestes ara, actualment, estan emparades per

aquesta resolució que en el mes d’octubre feia sentir còmode el

Sr. Zapatero. Per què diu que si hi ha una resolució abans de

dia 30 de juny les forces quedaran?, i no fa res perquè açò sigui

així. Per què com a membre del Consell de Seguretat com és

Espanya no presenta cap alternativa ni cap proposta en el si del

Consell de Seguretat? Per què no s’espera a dia 30 de juny i fa

retirar les tropes si no hi ha una resolució tal com s’havia

compromès? Per què manifesta, després de la mort dels

membres de la CNI, “no hay -paraules del Sr. Zapatero- no hay

que dejar tirados y abandonados a los iraquíes” i després fa

tot el contrari? Per què dia 3 de desembre manifesta “nosotros

no vamos a cuestionar la presencia de las tropas extranjeras

en Irak” i després posa en marxa tot el seu aparell

propagandístic per qüestionar la presència de les tropes

estrangeres a Iraq? Per què també dia 3 de desembre diu “si

abandonamos Irak a su suerte el desastre humanitario en este

país puede tener repercusiones gigantescas”, i després no li

tremola el pols per ordenar la retirada i que aquesta sigui

efectiva abans de dia 27 de maig?

Tot açò són preguntes sense resposta, que no deman que es

responguin aquí perquè vostès no tenen la responsabilitat de

respondre, que no s’han respost tampoc allà on s’ha de

respondre, que és en el Congrés dels Diputats. 

Però sí que hi ha dirigents del Partit Socialista que ens la

donen, aquesta resposta, i ens la donen d’una manera clara:

motivació electoral, motivació electoral en aquest moment.

Aquesta no és la nostra conclusió, aquesta és la conclusió del

Sr. Borrell quan diu textualment, açò que és català, ho diu en

castellà: “Las elecciones serán un test sobre la retirada de las

tropas”, o quan diu: “Es vital para los socialistas ganar las

elecciones para obtener una legitimación moral al frente del

Gobierno español al margen de la influencia y los efectos del

11M”. En aquest cas impossible més sinceritat, nosaltres hi

estam d’acord.

Per tots aquests motius -i vaig acabant- no donam suport a

aquesta proposició no de llei, i no li donam suport perquè no

volem participar de l’abandó humiliant de les tropes espanyoles

de les feines de reconstrucció, solidaritat i pau, com ha

reconegut el Sr. Borrell, que duien a terme fins al dia d’ahir de

manera digna els soldats espanyols a Iraq. No volem participar

d’una insolidaritat demostrada pel Govern d’Espanya en relació

als altres països aliats, als seus socis de l’ONU, de l’OTAN i de

la Unió Europea. La Unió Europea no són Alemanya i França,

que també hi volen enviar contingents per a la reconstrucció de

la pau, com vostès saben, i ho han demanat fins i tot per escrit.

Votarem en contra perquè no volem participar d’aquest

engany, no volem participar ni volem donar resposta a aquella

terrible pregunta d’aquell terrorista, en Zoegan, que demana

“¿Quién ha ganado las elecciones?”. No volem participar de

les dues úniques raons que pesen en aquesta decisió: la

rendibilitat política d’una decisió injusta i insolidària, d’una

banda, i per altra banda per aquestes raons electorals, com

havia esmentat.

I acab, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la mateixa

eurodiputada Rosa Díez -fixin-se que en tota la meva

intervenció no he nomenat cap cita de cap dirigent del Partit

Popular, totes el Partit Socialista- la Sra. Díez: “Es un error de

mi partido insistir durante la campaña electoral en el regreso

de las tropas españolas en Irak. Supone -argumenta Rosa

Díez- una especie de falta de confianza en propuestas

propias”. I vull acabar amb les paraules del bisbe de Bagdad,

quan demana als països aliats que no abandonin com fa

Espanya i diu textualment, aquest bisbe: “Nosotros estamos en

contra de la guerra desde el inicio -no deixa dubte- pero ahora

es importante que los contingentes estranjeros se queden en

Irak. Si abandonan será peor. Es imprudente dejar Irak porque

significa alentar la guerra civil. Ahora es importante quedarse

en Irak”. Nosaltres en aquest moment opinam el mateix. No

seré jo en aquest moment que doni per bona la decisió d’haver

entrat a l’Iraq, però aquest no és el debat d’avui.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

I encara li vull dir més, per ser més clar i més sincer: en el

supòsit que hagués estat una decisió equivocada la nostra

participació, en el supòsit que hagués estat una decisió

equivocada, avui també és una decisió equivocada haver retirat

les tropes de l’Iraq, perquè cap justificació del paper que tenia
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Espanya a Iraq i que es fonamentava precisament en la

resolució 1511, que al Sr. Rodríguez Zapatero li venia bé,

justifica aquesta retirada més que una perversa utilització

electoral d’aquest tema.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot vull agrair el suport del

PSM-Entesa Nacionalista. Hem de dir que les esmenes que

presenta Esquerra Unida i Els Verds el Grup Parlamentari

Socialista les accepta perquè crec que complementen i que a

més estan totalment en línia amb la postura defensada pel Partit

Socialista durant tot aquest període, i per tant les acceptam i

també agraïm el suport anunciat pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds.

Quant al Partit Popular, evidentment lamentam la seva

posició, la posició que continua mantenint el Partit Popular.

Miri, Sr. Huguet, per poder debatre si hem de retirar les tropes

d’un país o un altre és convenient saber per què les hi vàrem

posar i amb quin suport les hi vàrem posar i quina posició

manifestava cada un dels grups parlamentaris o cada un dels

partits polítics. El Partit Socialista ha estat molt clar i molt

coherent amb la seva posició entorn a tot el conflicte de l’Iraq,

i sempre hem dit que estàvem en contra, hem sortit a les

manifestacions una i altra vegada en contra de la decisió presa

de forma unilateral, sense consultar el Parlament Espanyol, del

president d’Espanya, decisió que va prendre prèvia declaració

de les Açores, com coneix tothom. Per tant el Partit Socialista

ha demostrat una coherència i una enteresa importantíssimes

abans i durant el conflicte, i quan les urnes han possibilitat un

govern d’Espanya del Partit Socialista hem pres les decisions

en base a allò que volia la ciutadania d’Espanya i en base a allò

que nosaltres creim que és millorar la pau, la solidaritat, la

cooperació i la defensa de la democratització d’aquest país. 

Precisament per això s’han pres les decisions que s’han

pres, i per tant jo crec que el Partit Popular és el que hauria de

fer una reflexió interna de la posició que va defensar abans,

durant i ara en el conflicte de l’Iraq, perquè els altres partits

polítics jo crec que ens hem manifestat molt clarament durant

tot el procés i hem anat a les eleccions amb uns compromisos

electorals, i el primer que ha fet el president d’Espanya quan ha

estat investit ha estat complir el principal compromís que tenia

el Partit Socialista amb la ciutadania, que era el de la pau, i ha

estat per això que s’han retirat les tropes de l’Iraq, i s’ha fet de

forma totalment segura i amb una aposta claríssima d’enfortir

el dret internacional, d’enfortir la Unió Europea, d’enfortir la

democratització de l’Iraq i s’ajuda perfectament l’Iraq. I vostè

convendrà amb mi que el conflicte tal i com està a l’Iraq des

que en teoria s’havia acabat la guerra, de cada vegada ha estat

pitjor, de cada vegada les matances són més insofribles, el

perill de les tropes espanyoles era totalment evident, i

evidentment el cas de les tortures, que jo li agraesc el

posicionament clar del Partit Popular de les Illes Balears en

aquesta qüestió.

(Remor de veus)

Un altre tema que crec que és important. Vostè, Sr. Huguet,

supòs que no té fàcil avui defensar aquesta postura, perquè en

el 2003 vostè també va dur el debat en nom del Grup Popular

de la proposició no de llei per demanar la no entrada de la

guerra a l’Iraq, i vostè va dir textualment: “Tot el que es faci en

contra de les Nacions Unides i dels acords del Consell de

Seguretat és atemptar contra l’ordre internacional i nosaltres no

hi estarem d’acord”. Això ho va dir vostè en aquest parlament

abans d’entrar a l’Iraq. Resulta que per tothom és prou conegut

i crec que no importa ni explicar-ho perquè no tenc temps, que

es va fer en contra del dret internacional i per tant vostès ho

varen defensar.

(Més remor de veus)

Però clar, vostè defensava això al mateix temps que el Sr.

Rajoy deia en el Congrés dels Diputats que la ONU era un

organismo perfectamente suprimible. Per tant qui s’ha d’aclarir

crec que són vostès, i no el Partit Socialista, que ha mantengut

una política totalment coherent en el tema de la guerra a l’Iraq.

I li vull explicar per què no podíem esperar que les Nacions

Unides es fessin càrrec de l’Iraq i li ho explicaré. Dia 23 d’abril

d’aquest any, en el Congrés dels Estats Units el sotsecretari

d’Estat del Govern nord-americà va fer unes declaracions dient:

“Hasta el 31 de enero de 2005 en Irak permanecerán en vigor

las normas establecidas por Paul Bremer. El gobierno

provisional iraquí, cuya investidura tendrá lugar el 30 de

junio, no podrá emanar leyes ni decretos sin el consentimiento

del mando americano ni tener el control de la seguridad”.

Queda clara la posició dels Estats Units, de l’administració

republicana dels Estats Units, i per tant de cap manera no es

consent que agafin el comandament les Nacions Unides. Per

això el Govern espanyol havia de prendre una decisió, i la

primera decisió que havia de prendre era sota el manament de

les urnes, sota el compromís dels ciutadans espanyols i per

intentar restablir o millorar la seguretat de les forces

espanyoles. Crec que aquesta era l’obligació del Govern

d’Espanya i aquesta és l’obligació que ha complert.

I després, Sr. Huguet, vostè no vol debatre si estaven

d’acord o no en el fet d’entrar a la guerra d’Iraq, però jo crec

que convendria que el Partit Popular demanàs excuses a la

ciutadania d’Espanya, perquè ens varen entrar a una guerra

ilAlegal i injusta, i ens hi varen entrar amb mentides.

(Remor de veus)

Recordam tots les paraules del Sr. Aznar quan deia:

“Mírenme a los ojos, yo no miento, en Irak hay armas de

destrucción masiva”. On són les armes de destrucció massiva,

senyors del Partit Popular?

(Petit aldarull)

On són? Per què varen entrar a una guerra amb una única

justificació que era totalment falsa? Per què varen enganar els
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ciutadans d’Espanya? Per què s’ha consentit aquest genocidi a

l’Iraq? Jo crec que aquestes explicacions convendria que algú

les explicàs, i hauria de ser algú amb poder i amb potestat del

Partit Popular.

Li he de dir, finalment...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor... Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sra. Vicepresidenta, no es posi nerviosa. Cada un ha de

respondre del que ha de respondre.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, aturi’s un segonet, per favor. Pregaria

silenci, per favor, a tothom. Per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Per tant nosaltres defensam el posicionament del Govern

espanyol, jo crec que l’he defensat explícitament amb el to del

debat que he intentat dur, un posicionament clar de respecte al

que vol la ciutadania d’Espanya i de respecte al que han dit les

urnes dia 14 de març, i de coherència política estricta durant tot

el període del conflicte a l’Iraq.

I només li vull dir una cosa, Sr. Huguet: em sap greu que el

Partit Popular de les Illes Balears no sigui capaç de canviar

aquesta postura. Han estat capaços, després de dia 14 de març,

de dir que ara no hi ha un bon finançament sanitari i l’hem de

demanar; això no ho deien abans de dia 14 de març i ara ho

diuen, benvinguts siguin.

(Remor de veus)

Han estat capaços de canviar el posicionament en el

finançament d’educació, benvinguts siguin. Han estat capaços

de canviar el posicionament de les obligacions de servei públic

dels vols, benvinguts siguin. Han estat capaços de dir que tal

vegada cal reformar l’Estatut d’Autonomia, benvinguts siguin.

El problema és que és una llàstima que no siguin benvinguts a

canviar el discurs en defensa estricta de la pau.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Huguet, per què em demana la paraula?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, deman la paraula per flagrants contradiccions

a la darrera part de la intervenció.

(Remor de veus)

Només és una puntualització, no entraré al debat. Jo..., no

entraré al debat. Sé que no puc entrar en el debat. Conec el

Reglament i sé que no puc entrar en el debat. Només li deman

una concreció que em deixi fer, perquè no quedi constància, o

si queda que almenys quedi la nostra veu, que la darrera part,

quan a fet referència al fet que nosaltres abans de les eleccions

no havíem dit segons quines coses és mentida, és fals. I jo

convid la Sra. Francina a esperar-me ara que li entregaré un

programa electoral, i veurà que allò que ha dit que nosaltres no

havíem dit fins després del 14 de març és fals.

Gràcies.

(Remor de veus i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo crec... Un poc de silenci, un poc de silenci. Posin-se

tranquils.

Jo crec, Sr. Huguet, que ja ha deixat palès el que volia dir.

La Sra. Francina Armengol crec que no té cap inconvenient en

el que ha dit el Sr. Huguet en relació a això. Si no té un minut

també per dir el que trobi.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, Sr. President, tenc un gran inconvenient, que és que

l’altre dia en una situació semblant a una proposició no de llei

jo vaig demanar torn de rèplica i no se’m va donar. Crec que

tots hauríem de ser tractats igual. Per tant el Sr. Huguet ha

parlat sense torn de paraula, perquè l’únic que pot demanar és

qüestió d’ordre i no l’ha demanada. Per tant deman el

tractament igual a tots els portaveus de tots els grups

parlamentaris. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sra. Francina Armengol, jo crec que aquesta

presidència dóna el mateix tractament a tots els diputats. Jo

l’únic que li vaig dir a vostè era que seria bo, per a tots els

grups parlamentaris, no li ho deia a vostè, m’adreçava a tota la

cambra, que seria bo que modificàssim el Reglament en el tema

de les interpelAlacions, perquè si aquesta presidència ha de ser

rigorosa en el compliment del Reglament, em trobaré que hauré

d’interrompre els debats a tots els portaveus quan intervenen a

una interpelAlació.

Per tant era un tema totalment diferent i, com vostè ha vist,

també ha tengut l’ocasió de poder parlar i dir el que volia

expressar. Per tant jo crec que tots hem quedat..., i el Sr.

Huguet tampoc no ha incorporat res més al debat, simplement

ha volgut deixar clara quina era la seva postura.

Per tant jo crec que el debat ha anat molt bé i, si els sembla

bé, podríem passar a la votació.
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Perdonin, les esmenes...? Estan incorporades. Per tant

votam amb les esmenes incorporades.

Passam a votació.

22 vots a favor, 27 en contra, 3 abstencions. Per tant queda

rebutjada aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors, s’aixeca la sessió.
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