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EL SR. PRESIDENT:
...primer punt de l’ordre del dia que consisteix en el debat
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 1500/05, de l'Hble. Diputada
Sra. M aria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista, relativa a la targeta verda.
Primera pregunta RGE núm. 1500/05, relativa a targeta
verda i que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia
Vadell i Ferrer del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Com vostè també molt bé sap, és el primer any d’aplicació
d’aquest producte, una experiència nova, innovadora i per tant,
és molt difícil fer una estimació d’ingressos perquè dependrà
sempre i en tot cas del nombre de targetes que es venguin. Per
tant, jo en aquest moment no li puc facilitar una previsió
d’ingressos.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. VADELL I FERRER:
Té la paraula la Sra. Diputada.
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, m’agradaria que
pogués contestar la pregunta que li feim avui sobre la tarja
verda, a veure si ja han fet una estimació d’allò que recaptaran
mitjançant la venda d’aquest nou producte durant l’any 2005.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, hem llegit entrevistes
que li han fet a vostè i als seus colAlaboradors i aquesta resposta
és de molt difícil contestació. Però jo voldria recordar, sobretot
a vostè, que qualsevol projecte que se faci seriosament i si es
vol que tengui un mínim d’èxit, se basa en un estudi de mercat.
Abans de llançar un producte nou se fan unes prospeccions per
saber quin grau d’acceptació tendrà i quina estimació
d’ingressos se podran tenir i mitjançant el qual se podran
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obtenir els beneficis per saber què és allò que se podrà fer amb
aquell producte.

la intenció de cedir aquest marge de comercialització a la
fundació.

En aquest cas s’ha llançat un producte nou, amb un objectiu
aparent, jo crec que és un objectiu aparent i és destinar els
beneficis a millorar el medi ambient. Però curiosament no se
sap quins beneficis donarà, millor dit, no se sap quin beneficis
donarà per al medi ambient. El que sí se sap i el que ha sortit
publicat és els beneficis que donarà als intermediaris. Hem
pogut veure en els mitjans de comunicació que els intermediaris
obtindran un benefici d’un 20% per drets de comissió. La tarja
verda costarà 10 euros a qui la compri, però els hotelers la
compraran per 8.

Me parla de la solidaritat, de l’anunci que va fer el
President, d’entregar també 1 euro de cada una d’aquestes
targetes a les víctimes..., o als projectes que se puguin
desenvolupar en el sud-est asiàtic. M e diu que hi està d’acord,
per tant, no sé en què podem discrepar. Me parla del cost de
fabricació de la targeta. Serà un cost mínim. I finalment me
parla de quin cost tendrà per al resident, cap. Què li costarà als
residents aquests descomptes? Res, res. Home clar, el senyor
que tengui una targeta verda com a resident i vulgui tenir els
beneficis d’aquesta targeta pagarà el mateix que pagarà un
turista, amb una diferència i és que el turista pagarà per 15 dies
i el resident pagarà per tot l’any aquests 10 euros.

Després també està calculada una altra cosa i és la part
solidària de la targeta, que me pareix molt bé. Però el president
va dir que donaria 1 euro per cada targeta de venda. Per tant,
només queden 7 euros del preu de venda. Tampoc no sabem,
vostè no ho ha dit, quines despeses té d’adquisició, material,
disseny, impressió, distribució, etcètera que també supòs que
resten.
Jo el que veig és que tampoc no està calculat què ens
constarà als residents els descomptes que tendran els
beneficiaris de la targeta. Hem llegit també als mitjans de
comunicació, perquè li record Sr. Conseller que encara no ha
explicat a les senyores i senyors diputats què és la targeta
verda, ho ha explicat a tothom menys aquí. Per tant, tampoc no
ens ha dit quins descomptes tendran els residents o els usuaris
de la targeta verda. Per tant, jo crec que aquí els residents
pagam doble, pagarem la targeta verda si la volem comprar,
però també pagarem els descomptes dels quals en seran
beneficiaris els turistes que ens arriben.
Per tant, jo crec que l’únic que poden fer vostès és que sigui
gratuïta per als residents almanco.
EL SR. PRESIDENT:

Serà una targeta amb moltíssimes...
(Remor de veus)
Sra. Vadell, si vol fer mil preguntes les podrà fer allà on
vulgui, no digui que no he explicat mai aquí la targeta perquè
a la Comissió de Turisme l’he explicada. Jo crec que s’han
donat totes les informacions del món damunt aquesta targeta
verda. Jo comprenc que vostès tenguin la inquietud de veure
com funcionarà o no, ja passarem comptes més endavant. Jo de
l’ecotaxa vaig passar comptes dia 25 de maig del 2003, esperin
un poquet, i els comptes dia 25 de maig del 2003 varen ser molt
clars, va ser la seva derrota electoral.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
I.2) Pregunta RGE núm. 1584/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan M arí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a M useu Arqueològic d'Eivissa.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri ja
li he dit que vostè me fa una pregunta molt concreta que són els
ingressos que pensam obtenir mitjançant la venda de les
targetes verdes i ja li he dit que aquesta és una pregunta a la
qual jo no li puc respondre avui perquè no sé el nombre de
targetes verdes que es vendran. Si me fa la pregunta en acabar
aquest any, li podré donar tota la informació damunt aquest
tema. Punt número 1.
Punt número 2, els beneficis dels intermediaris no són uns
beneficis no per als hotelers, són uns beneficis per als
treballadors que vendran aquestes targetes, ja sigui a la
recepció, ja sigui com animadors, ja sigui com a guies turístics,
ja sigui com a empleats de rent a car, empreses de lloguer de
cotxes, etcètera. Per tant, no parlin de beneficis per als
hotelers..., vostè me parla de retalls en els diaris de
comunicació, jo també n’he llegit d’altres que diuen que tenen

Passam a la segona pregunta RGE núm. 1584/05, relativa
a Museu Arqueològic d’Eivissa. La 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, com vostè sap molt bé en aquests moments a
Eivissa i a Formentera tenim 4 museus que estan pendents
d’obrir les seves portes, a uns les feines estan més avançades,
a uns altres encara es necessita una mica més de treball.
Aquests 4 museus a punt d’obrir, com vostè sap molt bé, són el
Diocesà, el de Ca’n Comasema de pintures Puget, el de
Formentera i el del Puig dels Molins. En algun vostè no hi té
cap gestió a fer, com és el primer que he esmentat, però sí la
conselleria té interès i ho ha demostrat, jo ho he comprovat, en
aquests 3 últims.
Però avui Sr. Conseller, li demanam pel Museu Arqueològic
del Puig dels M olins, altres dies li demanarem sobre els altres
3. Sabem que des del Consell Insular d’Eivissa i Formentera
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s’ha fet allò que s’havia de fer, és a dir, donar la llicència per
portar endavant les obres. I en aquests moments el poble
d’Eivissa i Formentera està preocupant per saber quan es podrà
obrir aquest museu. La societat pitiüsa té l’esperança posada a
l’any 2007, complint el centenari de la Fundació Arqueològica
Musical. Vostè que hi ha treballat molt, juntament amb la seva
directora general, ens pot dir en quina situació real es troba la
posada en funcionament, és a dir, la inauguració del Museu
Arqueològic monogràfic del Puig dels Molins?
Gràcies, Sr. Conseller.
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, efectivament tenim un
gran interès al voltant d’aquest projecte i que se puguin posar
en marxa i molt especialment d’aquest museu que havia tancat
tants d’anys. Vull dir que hem fet gestions a prop del ministeri
i he de dir també que l’actitud del ministeri ha estat molt
positiva, per el que li diré després veurà també que..., esperem
que segueixi així. I en aquest sentit puc dir que les obres de
reforma del Puig dels M olins s’han adjudicat a l’empresa
Castilla de Construcciones ABS SA, per un import
d’1.914.079,43 euros i per un termini d’execució de 14 mesos,
segons resolució de la Gerència d’Infraestructures i
Equipaments del Ministeri de Cultura de data 22 de desembre
de 2004.
Per la seva banda, la Comissió de Patrimoni del Consell
Insular ha aprovat el projecte i l’Ajuntament d’Eivissa ja ha
concedit la llicència d’obres. Per tant, fins i tot puc comentar
que la setmana passada ja se varen desplaçar representants de
l’empresa a Eivissa, el Sr. Julián Serrano Rodríguez, amb
l’arquitecte tècnic de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos del Ministerio de Cultura, el Sr. Federico Prieto
per veure ja l’inici de les obres.
Per tant, ens trobam davant un imminent inici de les obres.
L’execució és de 14 mesos, per tant, estam dins els marges, fins
i tot milloram els marges de les previsions que teníem, si és
possible que en aquests 14 mesos s’executi l’obra, cosa que tots
desitjam. Jo per la part que me correspon vetllaré, com estic
segur que faran les institucions d’Eivissa i Formentera, perquè
això sigui una realitat i perquè aquesta execució sigui una
realitat. No vull deixar de dir emperò que la ministra de Cultura
que ha de venir a Palma dia 12 de març amb motiu d’una
inauguració, oficiosament ha comentat la possibilitat de què dia
13 se desplaci a Eivissa, naturalment l’acompanyaríem i ens
faria molta ilAlusió que ella pogués visitar personalment les
immediates obres, com altres temes que com ha anunciat també
el diputat que tenim pendents a Eivissa i a Formentera.

Popular, relativa a promoció de reserves de la biosfera a
Espanya.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la tercera pregunta RGE núm. 1585/05, relativa a
promoció de Reserva de la Biosfera a Espanya 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. Com a menorquina sí que coneixem
que Menorca és Reserva de la Biosfera, cosa que no coneix
molta gent fora de les nostres illes. Per açò volem demanar al
conseller de T urisme en què consisteix la proposta realitzada
per vostè als representants de l’Institut de Turisme d’Espanya,
Turespaña, per a la realització d’accions de promoció de les
reserves de la biosfera d’Espanya?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i
Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dins la
política, dins la línia establerta per part de l’Institut de
Turespaña de promocionar els distints productes concrets que
hi ha a l’Estat espanyol, dins aquesta línia també hem arribat a
un acord de col Alaboració de poder promocionar per separat
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera dins un acord conjunt
de 4 milions d’euros, hem demanat també que hi hagi una
campanya d’allò que és la promoció de les reserves de la
biosfera que existeixen a Espanya. En el cas de les Illes Balears
això té una importància específica, concreta per al cas de
Menorca, que és Reserva de la Biosfera, com tots vostès
coneixen i saben que es podria beneficiar d’aquesta campanya
de promoció específica, els logotips i eslògans específics de
Menorca com a Reserva de la Biosfera.
Esperem que puguem arribar ben aviat a un acord concret
i puntual amb el ministeri i que en aquest sentit reforçaria ja la
campanya que també de Menorca pròpiament dita farem dins
aquest altre acord que també li he explicat dels 4 milions, dels
quals 680.000 euros correspondran específicament a l’illa de
Menorca. Jo pens que si poguéssim aconseguir, a més d’aquests
680.000 específics de Menorca, que el propi sector de Menorca
triarà tan el motiu gràfic, com les expressions, si a més
d’aquests 680.000 hi poguéssim afegir-hi la promoció
específica i diferenciada dins el conjunt de la campanya de
reserves de la biosfera d’Espanya de l’illa de Menorca, crec
que hauríem arribat a un bon acord per als interessos d’aquesta
illa de la comunitat autònoma.
Moltes gràcies.

Moltes gràcies.
I.3) Pregunta RGE núm. 1585/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

I.4) Pregunta RGE núm. 1587/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pactes locals d'ocupació.
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EL SR. PRESIDENT:
La quarta pregunta queda ajornada.
I.5) Pregunta RGE núm. 1577/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell Audiovisual de les Illes Balears.
Passam a la cinquena RGE núm. 1577/05, relativa a Consell
Audiovisual a les Illes Balears, la formula l’Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula l’Hble. Diputada.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sr. President. Efectivament en l’actualitat existeix
un intens debat sobre els mitjans de comunicació i
concretament a les nostres illes un dels debats és el model de
ràdio i de televisió pública. Des del nostre grup volem saber si
el Govern està d’acord en la creació d’un Consell Audiovisual,
que sigui un ens públic independent, amb la finalitat de
convertir-se en l’autoritat audiovisual, que a més vetlli per als
continguts i compliment de la legislació vigent.
Gràcies.
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Per altra banda parlar de precipitació perquè només a
Espanya només hi ha dues comunitats allà on tenen aquest
consell audiovisual, no podem compartir aquest argument
perquè s’ha de tenir en compte que aquest consell audiovisual
tendria per objectiu, entre d’altres, vetllar pel pluralisme
polític, social i lingüístic. Tendria funcions de control,
inspecció i sanció. Controlaria els continguts publicitaris dels
mitjans. Podria assessorar el Govern i al Parlament i podria
informar preceptivament el plec de condicions dels concursos
d’adjudicació de concessions de serveis a la televisió i a la
ràdio.
Clar, dir que és millor esperar a què s’avanci dins el nou
panorama de televisió ens demostra que algun d’aquests
objectius no agrada al Govern de les Illes Balears. I ens
agradaria quin d’aquests objectius no agrada al Govern, no
agrada que es pugui assessorar? Perquè clar vostès sembla ser
que vagin sobrats en les designacions a dit i partidistes que
estan fent. O no els agrada que aquest consell pugui informar
a les concessions de servei de televisió i ràdio. Això tampoc els
deu agradar, vist com ha anat l’adjudicació de les televisions
locals digitals, que per cert ja veurem com acaba.
Sra. Vicepresidenta, nosaltres proposam la creació d’aquest
consell i li oferim consens i donar cabuda als treballadors...

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (M aria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Atès que l’eventual creació d’una
autoritat de regulació d’aquest tipus s’exerciria, no només dins
l’àmbit de la comunicació audiovisual gestionada per la
comunitat autònoma, sinó també damunt tots els
concessionaris, siguin quines siguin les formes d’emissió,
nosaltres entenem que aquest tema s’hauria d’estudiar a una
fase més avançada de configuració d’un nou panorama
audiovisual de les Illes Balears, com han fet les úniques
televisions que tenen consell audiovisual i que són la de
Catalunya i la de Navarra.

Gràcies, Sr. President. Entenc que la pregunta se formula al
Govern i no a la directora de l’ens públic de radiotelevisió. Si
vostè vol que li contesti ella, ho faci a la comissió de control
d’aquest Parlament. Si vostè vol que li contesti jo, li contest
exactament el que he apuntat i que és dir exactament que els
consells audiovisuals només existeixen a Catalunya i a Navarra
i que en aquests casos se varen posar en marxa quan la
Televisió de Catalunya estava consolidada. Concretament a
Catalunya se va crear TV3 l’11 de setembre del 83 i el consell
audiovisual va començar a funcionar l’any 2000. I a Navarra va
passar exactament el mateix, el consell audiovisual se va crear
l’any 20001 i dir que en el cas de Navarra podem parlar de tot
un seguit de televisions, no autonòmiques, que se varen crear
molt abans.

Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, ens preocupa
aquesta falta d’interès del Govern en la creació d’aquest consell
audiovisual, ja ho va dir l’altre dia a la seva compareixença a
la comissió la directora general d’IB3 i ella va donar 2
arguments, a més dels que ha donat vostè avui, d’aquesta
precipitació, un altre dels que donava la directora era que això
suposaria més burocràcia i més despesa. I clar, parlar de més
despesa quan el pressupost d’enguany d’IB3 quasi és de 40
milions d’euros, em sembla absolutament absurd.

En relació a les altres televisions, País Basc, Galícia, Canal
9, Canal Sur, Telemadrid, Canal 2 d’Andalusia, La Otra de
Madrid, Televisió de Canàries i Castella-La Manxa, no tenen
consell audiovisual i nosaltres no ens negam en res del que
vostè ha dit, però esperarem a estar consolidats.
Gràcies, Sr. President.
I.6) Pregunta RGE núm. 1578/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació dels professionals dels mitjans de
comunicació en els òrgans de consulta d'EPRTVIB.

2530

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / 22 de febrer del 2005

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la sisena pregunta RGE núm. 1578/05, relativa a
participació dels professionals dels mitjans de comunicació en
els òrgans de consulta de l’Ens Públic Radiotelevisió de les
Illes Balears que formula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa i
Serra del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble.
Diputada.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sr. President. La pregunta és si està d’acord el
Govern en donar participació als professionals dels mitjans de
comunicació en els òrgans d’assessorament de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears? Gràcies.

existís una mesa de turisme allà on no s’escoltés el sector
turístic.
Crec que és incomprensible aquesta actitud que estan tenint
des del Govern en aquest tema de la posada en marxa de la
televisió i la ràdio pública i malauradament cada dia que passa
es confirmen més les nostres denúncies de què està naixent una
televisió absolutament partidista, està naixent una PP3, està
naixent una televisió que només intenta ser teledirigida pel Sr.
Matas, President del Govern. A més, vostè ara mateix Sra.
Vicepresidenta acaba de confirmar que no té la més mínima
intenció de donar participació als professionals dels mitjans.
Vostè diu “tothom pot opinar”, sí però que jo sàpiga el Govern
de les illes ni tan sols ha escoltat el colAlectiu dels mitjans. Per
tant, la gent pot opinar a través de la premsa, però aquest
Govern no escolta a ningú.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (M aria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President. Estam d’acord en allò que diu
l’article 20 de la Constitució Espanyola i que determina que el
control dels mitjans de comunicació ha de ser parlamentària i
que en tot cas a les Illes Balears el colAlectiu de professionals
dels mitjans de comunicació no està organitzat a través d’un
colAlegi professional, que són les corporacions de dret públic
reconegudes per la llei per ordenar l’exercici de les professions.
Així doncs entenem que tot el món pot opinar, però que en
aquests moments els òrgans de consulta i assessorament estan
més que regulats per la normativa vigent.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, recordar-li que a dia
d’avui hi ha un consell assessor pendent de crear per part
d’IB3, a dia d’avui només s’ha creat el consell d’administració
i que han tardat un any i gràcies a la pressió que s’ha fet des de
l’oposició i al final arribar a un acord amb la creació del
consell d’administració i hi ha, com dic, pendent la creació
d’aquest consell assessor. I crida l’atenció aquesta mancança de
diàleg i consens que des del Govern no es porta a terme, ja no
només amb l’oposició sinó tampoc amb els professionals dels
mitjans.
Aquest argument que ens dóna la Vicepresidenta de què hi
ha control parlamentari i que no existeix colAlegi professional,
en aquest cas de periodistes, ens sembla absolutament irrisori.
Només faltaria que no s’escoltés la veu de les persones que
tenen un contacte directe amb els mitjans. Jo me pregunt si algú
se pot imaginar que existís una mesa de diàleg social allà on no
hi fossin els sindicats dels treballadors representants, o que

En tot cas des del nostre grup apostam per aquesta
participació, apostam per una televisió pública i plural. Per
tant, nosaltres sí pensam que aquesta televisió hauria de ser la
de tots els ciutadans...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. D iputada. Té la paraula la Sra.
Vicepresidenta del Govern.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President. En primer lloc (...) quan fa
afirmacions com que un Govern no escolta mai a ningú, llavors
no sé per què tenim 30 diputats asseguts en aquesta cambra Sra.
Diputada.
Però passaré a contestar-li. El Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola va fer de consell d’administració
perquè vostès, concretament el Grup Parlamentari Socialista,
no va voler formar consell d’administració fins que va arribar
Nadal i a base de què jo els convidava i tot el Govern els
convidava cada dia a constituir aquest consell d’administració,
vàrem tardar 1 any en convèncer-los. Per tant, no hi va haver
consell d’administració fins que a una reunió jo i més gent els
vàrem convèncer. Una vegada convençuts, al cap d’un any
tenim consell d’administració. Gràcies a Déu! Va ser un gran
regal dels Reis Mags que el PSOE canviés d’opinió. A
continuació me diu el consell assessor, és que el consell
assessor se crea després de crear el consell d’administració que
se va crear la setmana passada. Per tant, aquesta és l’explicació
real i no la que vostè donava.
Els periodistes tots poden opinar. Que jo sàpiga totes les
televisions autonòmiques funcionen mitjançant comitès
d’empresa i en ells se creen els sindicats i per suposat són
sempre escoltats. Però és que vostè no me demanava per aquest
tipus de sindicats, vostè me demanava per una altra pregunta.
I jo li dic que els òrgans de consulta i els òrgans de control
estan ben regulats en el consell d’administració i la comissió de
control, que la conformen gent molt responsable que està fent
feina amb IB3.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / 22 de febrer del 2005
Com que avui tenc moltes preguntes de la televisió tendré
moltes ocasions per demostrar-li el sectarisme que se practica
a altres televisions i que en cap cas se pot criticar d’IB3, entre
altres coses perquè critiquen un producte que encara no ha
nascut. Gràcies, Sr. President.
I.7) Pregunta RGE núm. 1579/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa M aria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a doblatge de pelAlícules al català.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la setena pregunta RGE núm. 1579/05, relativa a
doblatge de pel Alícules al català que formula la diputada Sra.
Rosa Maria Alberdi i Castell del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula l’Hble. Diputada.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies, Sr. President. La Sra. M aria Umbert,
directora de l’Ens de Radiotelevisió Balear, ha manifestat
repetidament que les pelAlícules s’emetran en castellà mentre no
hi hagi doblatge en català amb les modalitats pròpies de les
Illes Balears. A partir d’aquestes manifestacions la pregunta és,
està d’acord el Govern de les Illes Balears en aquesta proposta?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President. D’acord amb l’article 16 de la Llei
del 85 de la creació de l’ens, un dels objectius d’aquesta
televisió serà la defensa de la personalitat i la identitat com a
poble de les Illes Balears, així com la promoció i difusió de la
seva cultura i de la seva llengua, amb les seves modalitats. El
que nosaltres farem serà treballar per aconseguir que el
doblatge d’aquestes pelAlícules sigui una realitat amb les
modalitats pròpies de les Illes Balears.
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del castellà. Això ho demostren els estudis filològics, però
també en anar pel carrer es veu amb molta claredat.
I en tercer lloc, tothom està d’acord en què la televisió per
la seva gran influència és una eina fonamental per aconseguir
la normalització lingüística. Tan es així, vostès precisament han
encarregat un llibre d’estil al COFUC perquè estic segura que
saben de la importància com a normalització lingüística que té
la televisió.
Si fins aquí estem d’acord, també estarem d’acord en què el
punt de màxima audiència de totes les graelles són en tot cas les
pel Alícules. Per això em sembla desaprofitar una oportunitat
impressionant no emetre les pelAlícules doblades al català. Per
això crida especialment l’atenció la seva caparrudesa en no
emetre les pelAlícules doblades al català, quan aquestes ja
existeixen i estan al nostre abast. Vull dir que entendríem que
no fessin les pelAlícules en català si no les tinguessin, però és
que les tenim, són actuals, estan ben doblades i són tan
accessibles econòmicament com les del castellà i les podem
comprar a la Televisió de Catalunya i a la de València.
Per això li faig un prec Vicepresidenta, flexibilitzin la seva
actitud, emetin les pelAlícules en català que ja tenim que són en
altres llengües i que ja estan doblades al català o doblades en
valencià i deixin en castellà les que tenguin aquesta versió
original. A l’acollidora societat balear s’hi parlen quasi totes les
varietats dialectals o pròpies del català, jo mateixa vaig venir
aquí parlant barceloní i això de cap manera ha fet que es deixin
d’usar les varietats pròpies de les Illes Balears. Molt al contrari,
la diversitat ens permet a tots a aprendre i a comunicar-nos
millor. Si fan això, realment ens demostraran que volen complir
en les seves obligacions de normalitzar socialment la nostra
llengua a través de...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies. Sra. Vicepresidenta, permeti’m que li deixi
clars 3 punts en relació a aquesta qüestió. L’Estatut
d’Autonomia reconeix l’obligació de les institucions de les Illes
Balears de fer dues coses: prendre mesures per assegurar el
coneixement del català i el castellà. I en segon lloc, crear les
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües a la nostra comunitat.
Segona qüestió, actualment a les Balears hi ha un fortíssim
desequilibri entre la pressió que tenim els ciutadans i les
ciutadanes per parlar castellà i català, a favor per descomptat

Gràcies, Sr. President. En primer lloc que gràcies a IB3 mai
s’hauran emès tantes hores en la nostra llengua a un mitjà de
comunicació a les Illes Balears perquè tenim varis objectius. El
primer és promocionar la nostra llengua amb les nostres
modalitats insulars. El segon és promocionar la indústria
audiovisual de les Illes Balears i per això se donaran les passes
per disposar d’un planter d’actors de doblatge que puguin fer
front a les necessitats de la televisió autonòmica els propers
anys. La programació infantil des del principi se farà en la
nostra llengua i s’anirà incrementant a mesura que la televisió
vagi creixent. Mai s’hauran, com he dit, emès tantes hores.
Quan va néixer Canal 9 i TV3, ni Canal 9 va comprar mai
productes del català de Catalunya a TV3, ni TV3 va comprar
mai productes del valencià a Canal 9, ho varen fer amb la seva
pròpia modalitat. Jo el que deman és que defensi les nostres
modalitats que són les modalitats de la llengua catalana aquí a
les Illes Balears, com diu l’article 14 de l’Estatut d’Autonomia.
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Gràcies, Sr. President.
I.8) Pregunta RGE núm. 1580/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nomenament de càrrecs d'IB3.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 1580/05, relativa
a nomenaments dels càrrecs d’IB3 que formula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni D iéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente y una vez más con la televisión del
régimen. Esta vez tengo que preguntarle Sra. Vicepresidenta si
no le parece que es excesivo el número de altos cargos que
tienen mucho que ver con el Partido Popular y si no es un
mérito que nunca hayan sido gente crítica con el Partido
Popular y le pongo ejemplos. La directora genera, ex-jefa de
Presidencia del Sr. Matas; el subdirector de IB3 es jefe de
prensa del ex-ministro Sr. Matas; la coordinadora es asesora de
Presidencia del Sr. Matas; la empresa privada que producirá los
informativos es la empresa del Sr. Mato, ex-asesor y muchas
cosas más del Sr. Matas; la subdirectora de informativos exjefa de prensa del Sr. Matas en el M inisterio de Medio
Ambiente; el jefe de la delegación de IB3 en Madrid ex-jefe de
prensa del Ministerio de Sanidad en tiempos del Partido
Popular, etcétera. Le estoy hablando de altos cargos,
naturalmente ni de redactores, ni de empleados ni de otras
cosas que en esto como en todas partes habrá de todo.
¿No cree que es excesivo el número de altos cargos que
están vinculados al Partido Popular en la nueva televisión del
régimen?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Vicepresidenta del Govern.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President. El Govern ha valorat la vàlua
professional i l’experiència de les persones designades per
ocupar càrrecs directius. I el més important és que se
comuniqui informació veraç, que no la de criticar o deixar
d’exercir la crítica. A l’esquerra s’exigeixin adhesions
ideològiques clares als professionals dels mitjans de
comunicació. Nosaltres ho feim d’una altra manera.
Si jo repàs la llista del què s’ha fet a Televisió Espanyola,
tendré temps a la contrarèplica, a la Televisió de Catalunya, a
la Televisió d’Andalusia, a la Televisió de Castella-La Manxa,
tot el que vostè ha dit és una rialla.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula Sr. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Vicepresidenta, desde luego y
para garantizarse una información veraz han contratado a dos
delegados territoriales condenados por organizar campañas
difamatorias, cosa que ha sucedido por primera vez en la
historia de la democracia española.
Mire, Sra. Consellera, ustedes saben que están haciendo una
televisión simplemente para machacar la oposición. Por eso le
recomendaría que como primera película a emitir emitieran por
ejemplo Dos hombres y un destino, Matas y Mato de nuevo
cabalgan juntos contra la oposición. Una superproducción de
40 millones de euros, produce la comunidad autónoma de las
Islas Baleares.
Mire, no me empiece ahora con ejemplos de que si en
Extremadura, en Castilla-La Mancha, etcétera. Si usted hubiera
sido asesora de Noé, estoy seguro de que cuando Dios se le
quejaba de lo que pasaba en su (...), seguro que le hubiera
dicho, Noé no hagas caso a este, vamos a hacerlo de todos.
Mire, no son excusas que uno haya metido la pata. Si
alguien ha metido la pata en una comunidad o en otra tenga en
cuenta siempre una cosa Sra. Consellera, dos errores no hacen
un acierto. Nada más.
(Petit aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (M aria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sr. President. Televisió Espanyola; Zapatero va
dir que es designaria por dos tercios del Congreso; designada
a dedo. EFE, también dos tercios del Congreso, designado a
dedo. Por cierto, hay más casos de sentencias. Director de
informativos de Canal Sur Andalucía, condenado con dos
sentencias...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
...ratificadas por el Tribuna Supremo por beneficiar en
espacios informativos gratuitos al PSOE. Sigue por supuesto de
director de informativos del canal de radio de Andalucía.
(Remor de veus)
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Seguimos. De los ceses de Televisión Española ustedes, que
no quieren adhesiones inquebrantables, Alfredo Urdaci, cesado
como jefe de los servicios informativos...

I.10) Pregunta RGE núm. 1586/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla esportiu 2005-2008.

(Més remor de veus)

Passam a la pregunta número 10...

...y cargos...

(Remor de veus)

Sr. President, demanaria que no es computàs el temps per
poder tenir temps de contestar exhaustivament.
EL SR. PRESIDENT:
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Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.
...RGE núm. 1596/05, relativa a pla esportiu 2005-2008,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

Per favor, un poc de silenci.
EL SR. PASTOR I CABRER:
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Se le daba un cargo por debajo de su categoría profesional.
Josep Puigbó cesado como presentador. Genaro Castro cesado
como director del Telediario 2. Teresa Pérez Alfajeme
despedida como jefa de prensa de Radiotelevisión. Jordi Bosch
cesado como secretario general. Pedro Carreño cesado como
jefe de economía. María Jesús Chao cesada como subdirectora.
Ángel (...) cesado como director de centros territoriales. Andrés
Martín, Javier Montemayor, Ángel N odal, Enrique Muñoz,
Pedro Roncal, Valentín... ¿Seguimos, Sr. Diéguez?
Televisión de Andalucía, Canal Sur. Su director portavoz en
el año 96 del Gobierno de Andalucía; el subdirector de
informativos de la Televisión de Andalucía, jefe de prensa de
la oficina del portavoz; secretario general de Radiotelevisión de
Andalucía, conseller también de Andalucía. Castilla-La
Mancha, ¿seguimos, Sr. Diéguez?, director de la tele de
Castilla-La Mancha, miembro del gabinete de Felipe González
en la Moncloa; redactor de la radio de Castilla-La Mancha
asesor de publicidad del presidente de la Junta de Comunidades
el Sr. Bono; director de radio de Castilla-La Mancha jefe de
prensa del Sr. Bono...
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gracias, Sr. Presidente.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I.9) Pregunta RGE núm. 1581/05, de l'Hble. Diputat Sr.
M iquel R amon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia.
EL SR. PRESIDENT:
La pregunta número 9 queda ajornada.

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, avui és un bon dia
per fer una pregunta quant a política esportiva, ja que llegim
que s’ha acabat la moratòria d’oposició del PSIB-PSOE. No
sabem si és la moratòria o és la migdiada que han fet durant un
any i mig en política esportiva, però a més és bo fer-la perquè
a més el motiu que s’acabi aquesta moratòria és per la seva
improvisació, i per demostrar que això també és mentida i que
el que han fet ha estat dormir durant un any i mig li demanaria
què significa, quin contingut i sobretot quins són els principals
objectius d’aquest pla esportiu de les Illes Balears que per
primera vegada aquest govern ha fet. Demostraria, demostra de
fet, que no hi ha improvisació, que la política del Govern és
una política ferma i que sobretot, com jo li vaig dir en el debat,
els temps canvien.
Ens agradaria que ens ho explicàs.
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. Efectivament, Sr. Diputat, avui
podem venir a aquest parlament a dir que per primera vegada
en aquesta comunitat autònoma hi haurà un pla esportiu, un pla
que contendrà les direccions generals que s’han de contemplar
en aquest pla, i que efectivament fins ara no n’hi havia. Hi
haurà una planificació on s’establiran les orientacions generals
en matèria esportiva però on es tractaran temes tan importants
de les àrees com són l’esport en edat escolar, l’esport de
tecnificació i l’esport d’alt rendiment; un esport en edat escolar
que evidentment hi participen els consells insulars i hi
participen els ajuntaments; un apartat destinat a tecnificació on
hi haurà propostes per part de totes les federacions i on es
podrà proposar la creació també d’escoles de tecnificació per
millorar el seu rendiment; i una tercera etapa que és la d’alt
rendiment, on hi ha una planificació del que serà la màxima
atenció i especialització d’aquests esportistes.
Volíem regular i millorar totes aquestes actuacions, tots els
programes que es fan en matèria esportiva, però sobretot
volíem implicar el sector, volíem implicar les entitats gestores,
les federacions també i els esportistes de les nostres illes i ara,
gràcies a aquest pla, podran presentar els seus projectes
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concrets, que seran estudiats i avaluats per les comissions que
també es creen en aquest pla, com són la Comissió de
Tecnificació, la Comissió d’Avaluació i la Comissió M ixta i
Tècnica Permanent.
Estic segura que amb aquest pla donam una passa important
en la millora de l’esport de la nostra comunitat, on es demostra
que evidentment no hi ha una improvisació sinó efectivament
una planificació que ha començat ja fa temps i que ara els
nostres esportistes sí que tenen una veu.
Moltes gràcies.
I.11) Pregunta RGE núm. 1582/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Gaspar Oliver i M ut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reglament que desenvolupa la Llei de ports
d'interès general de l'Estat.

d’infraestructures pròpies per a la navegació interinsular, la
coordinació en la planificació dels ports d’interès general, i la
reducció dels costos en la prestació de serveis portuaris.
No tenim, per tant, cap notícia, i realment he de dir que,
com vostè ha dit, ha passat més d’un any i des del ministeri no
han donat cap explicació i aquí en el Parlament sí que el Partit
Socialista ens dóna com a explicació que és que es vol fer una
nova llei de ports de l’Administració de l’Estat. Per desgràcia
el problema és que tampoc no tenim cap notícia que hi hagi un
avantprojecte de llei de modificació de la Llei de ports de
l’Estat, i per tant nosaltres ens temem que tot això no són més
que excuses per demorar una bonificació que, d’haver governat
el Partit Popular a Espanya, ja estaria en vigor des del mes de
juny. Confiam, però, que aquesta modificació que ens diuen
que es farà de la Llei de ports es faci aviat, es faci prest, perquè
de moment i com sempre els únics perjudicats són els ciutadans
de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 1582/05, relativa a
reglament que desenvolupa la Llei de ports d’interès general de
l’Estat, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i M ut,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. Fa 15 mesos ja, senyores i senyors
diputats, que es va aprovar la Llei 48/2003, Llei de règim
econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general.
La disposició addicional vintena d’aquesta llei fixa, idò, un
termini de sis mesos per aprovar reglamentàriament el règim
específic i de prestació de serveis en els ports d’interès general,
és a dir, els ports de l’Estat.
Aquest idò és el nostre interès, senyores i senyors diputats,
perquè després de 15 mesos, 4 del govern del Partit Popular a
Madrid, però en definitiva després de 15 mesos sense aprovar
aquest reglament, Sra. Consellera, aquest és el nostre interès, i
és per això que li demanam a veure quines notícies té vostè
respecte a si sap quan pensa el Govern del Sr. Rodríguez
Zapatero aprovar aquest reglament; quines notícies en té, Sra.
Consellera?, què ens pot dir vostè respecte d’això?
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, no tenim cap notícia sobre el desenvolupament de la
llei de ports que, com vostè bé diu, la disposició addicional
vintena contempla que reglamentàriament, en el termini de sis
mesos i prèvia audiència a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, s’havia d’aprovar un règim propi i específic que
contemplàs la simplificació de tràmits administratius, la
bonificació de fins a un cent per cent de les taxes, l’establiment

Té la paraula, Sr. Diputat.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. És trist, idò, poder comprovar el que
vostè ens està contant, Sra. Consellera. És trist recordar, idò,
també, que en aquest parlament es va aprovar una proposició
no de llei per instar el Govern de la nació, el Govern de l’Estat,
a aprovar amb urgència aquest reglament. Vull recordar també
que es va aprovar una altra proposició no de llei on es
demanava que mentrestant no s’aplicàs aquesta llei en aquesta
comunitat autònoma. Veig que no ens fan cas, gens ni mica.
Dic idò visca el talante!, visca el diálogo!
Gràcies, Sr. President.
I.12) Pregunta RGE núm. 1583/05, de l'Hble. Diputat
Sr. Gaspar Oliver i M ut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció de dessaladores previstes al Pla
Hidrològic Nacional.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 1583/05,
relativa a construcció de dessaladores previstes al Pla
hidrològic nacional, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar
Oliver i M ut, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
l’Hble. Diputat.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. Nosaltres formulam aquesta pregunta
perquè en el Partit Popular veim que anam de sorpresa en
sorpresa, quant a la finançació que estava acordada i aprovada
pel govern de José M aría Zapatero respecte a les Illes Balears.
He de recordar que dels 75 milions d’euros que va aprovar el
govern del Partit Popular en el Pla hidrològic pel que fa a les
dessaladores a les Illes Balears, vàrem poder comprovar com
s’ha passat a 37 milions, però aquests darrers dies hem pogut
llegir als mitjans de comunicació, amb sorpresa, com sembla
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ser que la ministra diu que al final només quedaran en 20
milions d’euros.
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Sí, Sra. Barceló?
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Això ens preocupa enormement perquè és una reducció
molt important i, si això és així, l’aigua serà més cara. Per tant
nosaltres li demanam, Sr. Conseller, respecte d’aquesta darrera
notícia què hi ha de cert, a veure si vostès han arribat ja a algun
acord al respecte. Gràcies, Sr. President.

Sí, jo voldria..., hi ha hagut una alAlusió perfectament clara,
i per tant jo crec que valdria la pena assenyalar aquí qui diu la
veritat i qui no...
(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.
Sra. Barceló...
EL SR. CONSELLER DE MEDI AM BIENT (Jaume Font
i Barceló):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo, Sr.
Diputat, el primer que li diria, ara que fa una estona hi havia un
diputat que parlava del régimen, que qui ens té a règim és
Madrid, en el tema de les dessaladores. No en el fet de fer-les,
que les defensen més que ningú, però no les 4 d’aquí, sinó les
28 de tot el llevant espanyol, que quedi clar aquest assumpte.
Per altra part el que és evident és que el Govern té tres
documents que li ha passat el Govern central: un document que
va arribar dia 1 d’agost del 2004, un document que va arribar
dia 28 de gener del 2005, i un document que va arribar dia 8 de
febrer del 2005, i cap d’aquests tres documents diu el mateix.
A un només volien fer dues dessaladores, el de l’agost, la
d’Alcúdia i la de Santa Eulàlia; a un altre diu que faran les
quatre i aportaran en tot cas 37 milions d’euros; i en el darrer
que faran les quatre i, si de cas no aconsegueixen els 37 milions
d’euros dels fons europeus, només en podran posar 20 del
pressupost general de l’Estat.
Què ha fet el Govern? Per no jugar més a (...) amagar el que
vol..., no, no és una barra, Sra. Presidenta del consell, no
m’insulti, que és indignant el que m’han acusat vostès. No es
pot dir, m’és igual, i jo si de cas hi ha d’haver un torn
incidental li obriré i no es preocupi. Es a dir, ni una barra ni res.
Vergonyós, tres documents escrits del ministeri on està
claríssim que no volien fer el mes d’agost Ciutadella i el mes de
gener un document que les volen fer totes quatre, i ara que hi
havia una subvenció del 75% del cost de les dessaladores
només es volen pagar 37 milions i en segon quin cas 20. Perquè
no es discuteixi més s’ha acceptat aquest tema, sempre que el
preu final de l’aigua per als ciutadans tant de Menorca, com
d’Eivissa i Formentera, com de Mallorca, sigui el mateix, i allò
que és indignant és que es pugui negar l’evidència que està
escrit negre damunt blanc, passat per fax per part del ministeri.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
...i per tant s’estableix que vertaderament fals, fals, fals tot
el que s’ha assenyalat.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Barceló, li he donat la paraula perquè pogués dir el que
volgués en aquest sentit. Vostè s’ha dirigit al Sr. Conseller quan
tenia l’ús de la paraula i per tant no cal donar-li la paraula a
vostè.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Només era per manifestar la falsedat de les declaracions.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, continuem. Sí, Sr. Oliver, vostè està en el segon torn..,
ja hem perdut tot el temps però li donaré un minut.
EL SR. OLIVER I MUT:
Jo no he perdut el temps, a mi se m’ha privat de l’ús de la
paraula i crec que és un abús, el que se m’ha fet, francament,
mai no ho havia vist.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Oliver, té la paraula.
EL SR. OLIVER I MUT:
Puc parlar? Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller...

Si n’hi ha que volen dir que és fals, el que passa és que són
uns mentiders, totalment i absolutament, perquè els documents
que m’ha enviat a mi el secretari general de Medi Ambient
entenc que els ha enviat d’una forma legal, i que quan els
escrivia hi estava d’acord. Voler negar aquest tema, si vostès
volen negar això els documents estan a l’abast de tothom...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

(Més remor de veus)
Sr. Conseller, no afluixi, continuï amb la seva tasca perquè
els ciutadans d’aquestes illes li ho agrairan. Alguns grups
polítics ja sabem que no li ho agrairan, però els ciutadans
d’aquestes illes sí, perquè no es mereixen aquest càstig que els
vol fer el govern del Sr. Rodríguez Zapatero i haver de pagar
l’aigua més cara. Continuï amb aquesta lluita perquè els
ciutadans la hi agrairan que és el seu deure, Sr. Conseller.
(Petit aldarull i alguns aplaudiments)
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II. InterpelAlació R GE núm. 6835/04, presentada pel
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a
normativa sobre educació infantil 0-3 anys.
EL SR. PRESIDENT:
A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpel Alació RGE núm. 6835/04,
presentada pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista,
relativa a normativa sobre educació infantil de 0 a 3 anys. En
nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula el Sr. Eduard Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, en primer lloc vull exposar-li i exposar en
aquesta cambra, abans de res, les motivacions profundes que
han fet que el nostre grup parlamentari, el PSM-Entesa
N acionalista, considerés necessari presentar aquesta
interpel Alació, interpel Alar-lo a vostè.
Miri, Sr. Conseller, la problemàtica de l’educació infantil de
0 a 3 anys ha estat motiu d’altres debats en aquesta cambra,
quasi sempre tangencialment, però sí que n’hem parlat diverses
vegades, per exemple en el debat de pressupostos o en el debat
sobre la LOCE, i avui en tornarem a parlar, i és que en el nostre
grup parlamentari hi ha preocupació per aquest tema, com
també esper que n’hi hagi a la resta de grups parlamentaris.
Però no tindria massa importància, que els diputats estiguessin
preocupats no seria res, però el que és important és que la
preocupació ara per ara és present dins gran part del món
educatiu. He parlat amb molta gent, Sr. Conseller, li ho assegur;
per informar-me he parlat amb moltíssima gent: directores
d’escoletes infantils, educadores, membres d’associacions de
pares, socis de cooperatives, psicòlegs infantils, i la
preocupació en aquests moments és molt gran. S’han sentit
campanes, s’han vist declaracions, i tenen por -li ho dic
clarament- tenen por que aquest govern, vostè, Sr. Conseller,
estigui preparant un pla per retallar, reduir o arraconar les fites
educatives aconseguides amb l’esforç de molts d’anys.
Esper, en tot cas, que al llarg d’aquest debat vostè sigui
capaç de dissipar aquests temors però no amb paraules, només,
sinó amb compromisos; no només amb declaracions sinó amb
l’anunci de fets concrets. Perquè, Sr. Fiol, per ara l’únic que hi
ha és el seu projecte de decret de regulació de l’educació
preescolar. Jo el conec, i vostè sap que jo el conec, i és un
projecte de decret absolutament, al nostre parer, regressiu,
perillós i amarat de concepcions estantisses. Ja en parlarem,
d’aquest projecte de decret, deixem-ho estar, perquè ara per ara
el que m’interessa és la seva opinió, el seu punt de vista, les
seves intencions sobre aquest tema, i per açò m’agradaria que
em respongués a unes qüestions molt clares que, cregui’m,
interessen a molta gent.
Sr. Conseller, pensa vostè esperar la normativa estatal que
s’està preparant per aprovar el decret de regulació de
l’educació infantil de 0 a 3 anys?, o educació preescolar, en la
terminologia LOCE? I açò era fonamental, és fonamental
perquè vostè va fer redactar l’esborrany del decret i el va passar
a consultes quan ja s’havia suspès l’aplicació d’aquest punt de

la LOCE, quan el Govern de Madrid ja havia ajornat per al curs
2006-2007 l’article 2.2 del calendari d’aplicació de la LOCE,
que fixa els terminis per a la implantació de l’educació
preescolar, així com el Reial Decret 828/2003, que fixa els
aspectes educatius bàsics. Per tant li torn repetir: pensa complir
el reial decret que ajorna l’aplicació de la LOCE?; i si ho pensa
fer, que esper que sí, a què treu cap passar a consultes un
projecte de decret que va totalment en sentit contrari a les
previsions del Govern de l’Estat, que en el document de treball
“Una educació de qualitat per a tots i entre tots” ens proposa
que l’educació infantil sigui una sola etapa educativa de 0 a 6
anys dividida en dos cicles?, tot el contrari de les propostes del
seu decret. I a més pensi, Sr. Conseller, per si li passàs pel cap,
que forçar que les escoles infantils iniciessin un procés
d’adaptació a una nova normativa sense cap garantia de
continuïtat suposaria una gran irresponsabilitat per part seva i
un esforç i un desgast humà i econòmic per als centres
totalment evitable. Vostè ja em dirà.
Entrem ara en aspectes molt més concrets. Sr. Conseller,
independentment d’allò que al final es legisli a M adrid, pensa
vostè reduir -si en té la competència, com ara li dóna la LOCEpensa vostè reduir els requisits que fins ara fixava el famós
decret estatal 1004?, perquè com vostè sap aquest decret, que
es manté a la nostra comunitat autònoma, es manté, fixa una
requisits molt clars... -per a infantil es manté, vostè el va fer
mantenir-, fixa uns requisits molt clars respecte a l’adequació
dels centres: espais físics, aules, titulació del professorat...; què
pensa fer respecte d’això?
I deixi’m fer un parèntesi sobre aquest punt, Sr. Conseller.
La dignificació de l’educació infantil de 0 a 3 anys ha costat
molts d’esforços, molts. Molta gent hi ha esmerçat, quasi
sempre gratia et amore, per cert, molt de temps de la seva vida
en treballar per una educació infantil de qualitat que superés la
concepció fatal de guarderia, que superés la concepció d’espai
només per guardar els infants, que superés la concepció de
magatzem de fillets, de nins i nines, com vulgui, molta gent i
molts d’esforços a aquesta tasca. I aprofit, per cert, per referirme com a diputat per Menorca que som a la meva illa. La xarxa
d’escoletes infantils de Menorca, el seu sistema de
funcionament, les seves propostes didàctiques, la implicació de
les institucions, de totes les institucions, són un exemple clar
del progrés d’aquesta etapa educativa que, per cert, i és poc
conegut però és així, rep visites de responsables educatius
d’arreu de l’Estat espanyol i de fins i tot de fora de l’estat, i tot
açò, tot açò perillaria si el seu projecte de decret es tirés
endavant. S’ha lluitat molt, Sr. Conseller, per aconseguir que,
com diu el Pla d’ordenació del primer cicle d’educació infantil,
el conegut Pla 0-3 que va elaborar l’anterior govern, els
projectes educatius d’educació infantil han de considerar com
educatives totes les activitats que es duguin a terme en el centre
durant d’horari d’obertura del servei.
I continuant amb el mateix tema supòs que coneix, segur
que coneix, el Pla d’educació infantil 0-3 anys que aquesta
mateixa legislatura va aprovar el Consell Insular de Menorca
amb el consens de tots els ajuntaments i de totes les escoletes
infantils de l’illa. Per cert, a un dels seus objectius assenyala
textualment: “Garantir el caràcter eminentment educatiu de
l’oferta dirigida a la primera infància”. Llavors, Sr. Fiol, és la
seva intenció també garantir el caràcter eminentment educatiu
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d’aquesta etapa educativa? M’agradaria deixés ben clara la
seva postura al respecte, perquè açò és el bessó de l’assumpte.
Garantirà vostè, com a conseller d’Educació, el caràcter
eminentment educatiu de l’educació preescolar o primer cicle
d’educació infantil -triï el nom que vulgui?, ho garanteix
vostè?, s’hi compromet? Perquè, Sr. Conseller, aquesta garantia
és necessària i té conseqüències. Assumeix, per exemple, vostè
els estàndards de qualitat de les directives europees que entre
altres coses fixes les ràtios?, per exemple de 6 alumnes en el
grup de 0 a 1 any, 11 alumnes en el grup d’1 a 2 anys, i 15
alumnes en el grup de 2 a 3 anys. Ho assumeix vostè?, ho
assumeix ni que sigui com a objectiu a aconseguir? O pensa, al
contrari, com fa en el seu decret, no fixar límits d’alumnes?, no
pensa fixar ràtios? Llegeixi-se’l, llegeixi-se’l, el seu.
I continuam, Sr. Conseller. Un dels objectiu que es fixen
tots els plans d’actuació sobre aquesta etapa educativa, tots, és
el de la conciliació de la vida familiar i la vida laboral. Així ho
establia, per exemple, en el seu punt 4.3.1.b) el Pla 0-3 de
l’anterior govern. Ara bé, vostè sap prou bé que qualsevol
objectiu té moltes possibles lectures i encara més possibles
concrecions. Així, al parer del nostre grup la conciliació de la
vida familiar i de la laboral no pot passar mai per sobre dels
drets dels infants, i el dret a l’educació és un dret fonamental.
Sr. Conseller, està vostè d’acord amb el fet que és prioritari
garantir en primer lloc la qualitat educativa del funcionament
del centre i que, garantit açò, després s’adoptaran les mesures
necessàries per adaptar-se a les necessitats de diferent ordre de
les famílies? Assumeix, Sr. Conseller, aquest ordre de
prioritats? I açò és important, molt important, una altra vegada,
perquè segons el que em contesti sabrem per quin model opta
perquè de models només n’hi ha dos: o bé una escola que
compleix com pertoca una funció educadora i fa el possible per
adaptar aquesta funció a les necessitats dels pares però sense
oblidar mai els drets dels infants, o bé una guarderia que es
limita a guardar els infants mentre els pares fan feina que
només de passada, i si pot, fa qualque activitat educativa. Això
ho coneixem, existia abans. Aquests són els dos models, com
li he dit no n’hi ha cap més. Li demanam, com a màxim
responsable de l’educació de les Illes que digui quin és el seu
model.
I continuam, Sr. Conseller, més qüestions sobre la taula.
Esper que jo i vostè almanco coincidirem en un aspecte: que
l’escola, qualsevol escola de qualsevol etapa, compleix o
almanco ha d’intentar complir una funció compensadora de
desigualtats i, en conseqüència, potenciadora de la igualtat
d’oportunitats. Defineixi’s també sobre açò. Considera vostè
que l’educació infantil de 0 a 3 anys permet compensar
desigualtats i desavantatges d’origen social, econòmic i
cultural? Si així ho considera, què pensa fer al respecte?, com
pensa reflectir aquesta funció dins la normativa? Expliqui-ho.
I tornem a la família. Què pensa vostè de les experiències,
que per cert a Menorca estan molt esteses, d’eixamplar la
funció educativa a les famílies? Em referesc, per exemple, als
anomenats espais familiars. Pensa vostè incloure dins els
objectius quan fixi la regulació el foment d’altres ofertes
educatives no escolars? I açò no és un tema menor, ho pot
semblar però no és un tema menor, perquè la conciliació de la
vida familiar i laboral no passa només per fer guarderies; passa
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sobretot per la presa de consciència de la importància que té la
vida familiar en l’educació (...).
I continuam. Vostè coneix a fons, supòs, el Decret 1004,
que ja he esmentat. Pensa vostè anar més enllà del Decret 1004,
que per cert té 14 anys?, pensa anar més enllà? Pensa, per cert,
mantenir un dels aspectes que resol amb més excelAlència el
Decret 1004, que fa referència a la titulació dels professionals?,
pensa fer-ho?, perquè en el seu decret jo no ho veia així.
Per cert, un punt i part, Sr. Conseller. Li record que fins ara
li estic demanant què pensa fer vostè. M’agradaria, esper, que
no caigui en el recurs fàcil de dir-nos que no pot dir res fins que
la normativa de Madrid no ho fixi, perquè jo li deman què
pensa fer vostè. Estic esperant, estic demanant-li quins criteris
té vostè respecte d’això, que esper que en tengui, de criteri;
n’estic segur, ho esper. Perdoni la disquisició, ja me l’aclarirà
vostè.
Per acabar, Sr. Conseller, unes preguntes molt concretes.
Pensa convocar vostè fòrums de participació específics per a
aquesta etapa educativa com va fer l’anterior govern? Pensa
establir mecanismes de colAlaboració pedagògica entre els
ensenyants de primer i segon cicle d’educació infantil?, o, si ho
vol en terminologia LOCE, entre educació preescolar i
educació infantil? Pensa vostè mantenir, malgrat la veritat és
que ha retallat la dotació a la meitat, l’ordre d’ajudes als
ajuntaments per a la creació de més places públiques
d’educació infantil? Pensa augmentar aquesta dotació que ha
retallat? Pensa vostè -la darrera qüestió que li plantejcol Alaborar amb el Consell Insular de Menorca en l’aplicació
del Pla 0-3 de l’illa, que li record, com ja he dit abans, que està
consensuat amb tots els ajuntaments, siguin del color polític
que siguin, i amb totes les escoletes de l’illa, a més
d’associacions de pares i associacions d’ensenyants, sindicats,
etc.?, pensa vostè colAlaborar-hi? I si em diu que sí, pensa
colAlaborar-hi econòmicament?
Sr. Conseller, ja no em queda temps, però per acabar
permeti’m la darrera reflexió, una reflexió final, que veig que
el llum està en vermell. L’educació infantil, els primers anys de
l’educació són fonamentals per al desenvolupament posterior
de l’infant, i no només en aspectes cognitius, sinó també
afectius, emocionals i d’interrelació social. Sr. Conseller, la
responsabilitat és molt gran; de moment amb aquest projecte de
decret no fa honor a aquesta responsabilitat. Esper que ho
corregeixi pel bé dels infants, que vol dir per bé del futur del
nostre poble.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, intentaré
respondre en termes estructurals, no en detall, algunes de les
qüestions que ha suscitat el Sr. Riudavets avui en aquesta
cambra.
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Hi ha alguna qüestió, de totes formes, de caràcter previ que
m’agradaria subratllar i posar de manifest, en primer lloc. Jo no
puc ser el responsable d’una situació que no ha creat aquest
govern, perquè vostè em deia: “I no em respongui que...”.
Escolti, jo el primer que li he de dir és que la situació de
paralització de la LOCE no l‘ha produïda el govern autonòmic
de les Illes Balears. La situació de confusió respecte a aquesta
paralització, de quines coses fins a quin punt són aplicables o
no ho són i quins decrets, com el 828, es poden desenvolupar
o no es poden desenvolupar, no l’ha provocada aquest govern.
Aquesta situació de confusió l’ha provocada amb la seva acció
absolutament imprevista i poc reflexiva el Govern de la nació,
i això és una cosa que hem d’acceptar tots, més ara quan ni el
mateix govern de Madrid està complint els terminis que ell
mateix s’havia posat per explicar en què consistiria la reforma
i per posar-la ja definitivament negre damunt blanc. Per tant
precisament en aquest moment ja estan fora dels propis terminis
que la ministra havia dit que plantejaria la reforma de la LOCE
en el món educatiu incomplint les seves pròpies proposicions.
Per tant m’agradaria que contextualitzàssim aquest debat dins
els marges que ens ha deixat la legislació, encara que jo tenc la
convicció que no seria especialment ilAlegal promulgar un
decret desenvolupant el 828 de 0 a 3.
Vostè ha citat reiteradament l’esborrany de decret, que veig
que el document que té no és, ni molt menys, el darrer, perquè
alguna de les coses que ha dit evidencien que no l’ha llegit,
cosa que estic segur que no ha succeït o que l’esborrany que
vostè té era encara primigeni i hi faltaven alguns aspectes,
perquè si no, no es competeix el que vostè ha dit amb el que diu
el decret. Per tant he de pensar que vostè no té els darrers
documents. Però sí que vull dir que són fruit d’un esforç
important, no del conseller sinó de diverses direccions generals,
amb un esforç de transversalitat, amb intervencions de la
Conselleria de Treball, de la Conselleria de Presidència, de la
Conselleria de Salut, que han intervengut d’una forma molt
directa en l’elaboració d’aquest esborrany de decret, que és,
efectivament, fruit d’un esforç i fruit d’una gran reflexió.
Clar, a mi me sorprèn que me demani per les ràtios quan un
article d’aquest decret està dedicat específicament a les ràtios
de les aules de 0-3, per tant això significa que aquí qualque
cosa no va bé. Però jo estic disposat, naturalment, a donar-li la
còpia que tenc del darrer esborrany. Me cregui que aquest és
fruit per intentar aconseguir, hi ha dos aspectes que a mi me
pareixen complementaris, a mi i a molta altra gent, el fet
educatiu i el fet conciliador de la vida familiar, el fet social
d’aquesta primera etapa.
I vostè planteja unes regles del joc que jo no tenc perquè
acceptar, vostè diu: només hi ha dues possibilitats, només hi ha
o guarderies on aparcam els nins o els infants o els fillets o com
els vulguin dir i les deixam allà tot el dia, o llocs on realment
la qüestió educativa és l’eix respecte al qual gira tot. Jo crec
que la qüestió educativa és l’eix respecte al qual gira tot, però
no vull deixar de dir ni de pensar, ni de posar en paper, que
creim que també la funció social i la funció de socialització hi
ha de ser molt present; això ho dic amb tota sinceritat i amb tot
el respecte del món.
Nosaltres no creim que aquest esborrany vagi en contra del
que s’hagi legislat fins ara, ni del 1004, les mesures d’aquest

propi decret són un bon reflex, fins i tot millorant un poquet el
1004 quant a l’actualització de les mesures de seguretat
exigibles, que són molt més recents; i jo no vull deixar de dir
que ens hem involucrat en un esforç (...) una qüestió pactada,
jo personalment he estat a Ciutadella reunit amb els
responsables del Patronat d’escoletes i he discutit amb ells i he
pactat articles concrets, on ells m’expressaven una gran
preocupació d’alguns aspectes del decret i l’hem modificat per
adequar-nos a aquestes necessitats, precisament perquè aquest
model que vostè posa aquí, com a exemple, que jo reconec com
a exemple, no pateixi i romangui viu. Això és la percepció que
tenc, a no ser que vostè me digui el contrari o qualcú me
convenci del contrari, que aquest principi havia estat acceptat
i havia estat reconegut.
Nosaltres, naturalment que creim que de 0 a 3 anys és un
espai temporal de desenvolupament de la persona on s’han de
superar les desigualtats que hi pugui haver en els moments
inicials de la vida. He citat altres vegades la cita que explica
que tots som iguals però només en el moment que naixem; això
és un poc així, la igualtat, llavors, és un procés mal
d’aconseguir i que mereix moltes correccions durant la vida i
naturalment en els primers anys. I el fet que nosaltres pensem
que també té un caràcter educatiu ho demostra que més
voluminós que el propi decret és l’aspecte curricular del decret,
que no hi entraré perquè ni me correspon a mi explicar-ho, ni
aquest és el moment ni el lloc, però l’aspecte curricular del
decret sí que posa en valor específicament que aquesta és una
qüestió essencialment educativa però sense deixar de mantenir
aquest aspecte social de conciliació de la vida familiar.
Naturalment, potenciar la igualtat és un dels objectius, a més,
específicament establerts al propi decret, on s’estableix que el
punt primer, el principi general més important del decret és
garantir els drets de l’infant i centrar-se en el seu
desenvolupament i benestar, entre moltes altres coses. Per tant,
estam per aquest plantejament i estam per aquest punt de vista.
Me planteja també vostè alguns altres aspectes, més
concrets, diu, com ja he dit abans, que no fixam ràtios; jo li
insistesc que fixam les ràtios establertes originàriament jo crec
que la LOGSE i crec que les directives europees, de 8 alumnes
per 0-1 anys; de 13 per 1-2 i de 20 per 2-3, que són les que es
venen recollint per a aquesta qüestió.
I llavors, clar, si miram un poc en el nostre entorn, també
hem de veure un poquet al que anam: què fan la resta de països
europeus, què fa la resta dels països del nostre entorn europeu?
Doncs no hi ha cap país que doni un caràcter exclusivament
educatiu a aquesta fase d’escolarització, cap, cap, només
Espanya inclou des dels 0 anys aquest caràcter educatiu, amb
les pretensions que ens plantejam ara mateix. Clar, jo crec que,
bé, països capdavanters en el tema educatiu, que són posats
reiteradament com a exemple per tothom, com puguin ser
Finlàndia i Suècia, per posar dos exemples, però especialment
Finlàndia, Finlàndia no té caràcter educatiu fins als sis anys. Sí,
sí, ja pot capejar tot el que vulgui, perquè hem fet un estudi
comparatiu amb tots aquests països i els resultats que tenim són
aquests.
Per tant, bé, jo crec que en aquest moment el que nosaltres
presentam, o plantejam, perquè una de les preguntes que vostè
me fa és si faig comptes aprovar aquest decret. Aquest decret
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ha estat sotmès a moltíssimes consultes, malament si consultam,
malament si no consultam, jo crec que aquest és un procés
absolutament natural on tothom ha pogut opinar; i també,
naturalment, haurà d’opinar el Consell Escolar i el Consell
Consultiu de les Illes Balears, si és que el Consell de Govern ho
aprova. I aquesta és una decisió que al dia d’avui no està presa,
perquè cap comunitat ho ha fet, és ver que hi ha, la meva
posició naturalment era esperar el gener, on el gener, la
ministra d’Educació ens havia de donar el text de com quedaria
la reforma de la LOCE, però també veim que el temps passa, ja
som a finals de febrer, no ha estat convocada la Conferència
Sectorial d’Educació, per tant no sabem quan se’ns explicarà
tot això. I per tant, a qualque moment haurem de fer qualque
cosa.
També ha alAludit al caràcter, a la qüestió formativa, la
qüestió de titulació de les persones que estiguin en aquests
centres. Vull dir que el decret també recull amb claredat el
tipus de formació i les habilitacions que s’haurien de produir.
Per acabar voldria dir, i contestant també una pregunta que
vostè m’ha fet, que el Govern fa comptes mantenir les ajudes
als dos nivells que les ha mantengut, primer un ajut a través de
la Conselleria d’Educació per a infraestructures i
manteniments, que és ver que ha estat retallada en una part,
però jo confiï l’any que ve tenir més recursos per a aquesta
qüestió; però no és menys ver que també el Govern, a través de
la Conselleria de Presidència, ha dedicat més recursos que mai
a finançar aquesta qüestió i a ajudar a les famílies perquè
puguin tenir finançació per a aquesta etapa de la vida escolar.
Per tant, crec que l’esforç que fa el Govern existeix, és un
esforç cert i nosaltres pretendríem que hi hagués un bon nivell
de consens respecte d’aquesta qüestió. Jo sí que, i llavors vostè
s’enfada quan no li voten tot el que vol en el Parlament a les
comissions, i escriu articles -sí, això és així-, escriu articles en
el Diari de Menorca dient que el tarannà del conseller ja sabem
com és i tal. Però escolti, nosaltres intentam sempre que hi hagi
qualque marge de consens, per ventura no ens podem posar
d’acord amb tot, però sí que estam d’acord amb una cosa: per
a nosaltres és molt important aquesta etapa a la vida d’una
persona, naturalment que és molt important, perquè marca
molts d’aspectes del seu desenvolupament posterior; i
naturalment nosaltres no negam l’aspecte educatiu, insistesc, és
més ampli el currículum formatiu que el propi decret, la qual
cosa ja demostra la preponderància d’un aspecte formatiu, d’un
aspecte educatiu, però no deixam de dir, com deia la LOCE,
certament, que té un vessant social, que té un vessant de
conciliació i que no per això hem d’arribar a la conclusió que
arriba de què només hi ha dos models: un model educatiu o un
model guarderia.
Si hagués d’anar a aquesta divisió, jo li diria que no accept
d’entrada, però jo li diria que nosaltres no, a la vista del decret
i a la vista de l’esborrany que vostè té, que és anterior a aquest,
a més, segur que no es pot arribar a la conclusió que nosaltres
anam a un model purament de guarderies on es deixen els
alumnes, els infants allà que passin el dia com sigui;
naturalment vostè és molt lliure de qualificar de perilloses, de
regressives i d’arcaiques les consideracions que el decret conté,
però jo també el convit a una anàlisi més serena i a una anàlisi
més de fons i veurà com aquest esborrany no és un decret tan

2539

perillós i tan nociu, ni posa en perill, com vostè sosté, tants de
principis ni tants d’aspectes.
Però no vull, com estic fent, abusar del temps que se’m
concedeix i per tant esperaré una rèplica, si tenc una altra
intervenció poder tornar a entrar damunt aquesta qüestió.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Bé, és evident que per part del nostre grup hem dit en reiterades
ocasions en aquesta cambra que aquesta etapa infantil de 0 a 6
anys és cabdal per al desenvolupament dels infants. També hem
dit a reiterades ocasions que s’ha de plantejar com a una etapa
educativa i ens agradaria dir-li al Sr. Riudavets que continuï
fent, intentant que el conseller ens expliqui més qüestions,
perquè s’han de dir dues qüestions que m’agradaria deixar molt
clares.
En primer lloc, no hi ha cap confusió respecte del tema del
que ha de ser l’etapa infantil, perquè vull recordar aquí, en
aquest Parlament, que hi va haver un decret on es deixava sense
vigència una sèrie de criteris que deia la LOCE i que el Govern
actual, el Govern estatal idò va dir que no es durien a terme
respecte del que era l’etapa educativa infantil, per recuperar
precisament el que ha de ser aquesta etapa, que és una etapa
bàsicament educativa. I educativa, per si qualcú no entén el que
significa, és molt clara: és evident que és una etapa distinta
d’una altra etapa de primària o de secundària, però en funció de
la seva diversitat ha de tenir uns elements específics a nivell
socioeducatiu. Això és el que es tracta quan es parla d’un
model educatiu; el model educatiu es tracta, per tant, de tenir
personal que estigui homologat i que per tant pugui dur a terme
una tasca important amb aquests infants; en segon lloc, que es
creï una xarxa pública d’escoletes d’educació infantil on es
primi la qualitat educativa per sobre de qualsevol altre criteri;
i sobretot que permeti una actuació envers el que són les
necessitats pedagògiques i psicològiques dels infants d’aquestes
edats. Això és el que suposa educatiu, i per tant en aquest sentit
nosaltres defensam que sigui educativa i que no sigui
guardadora, i senzillament tenir els alAlots allà amb una manera
de passar el temps. En aquest sentit, crec que és important i
sobretot que per part de l’administració educativa d’aquest
govern, idò que entengui el que significa educatiu, perquè crec
que han passat molts d’anys on hi ha prou informació i prou
professionals que han elaborat moltíssimes no només de teories
sinó de pràctiques envers el que significa un model educatiu.
En segon lloc, per tant, nosaltres creim que això és el que
s’ha de treballar, s’ha de treballar bàsicament en aquest àmbit
i entendre que aquesta etapa és fonamental i a més és una
inversió de futur que creim bàsica pel que és el
desenvolupament de les persones. Per altra banda, ens
agradaria també aclarir, o saber, què són les polítiques de
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conciliació entre la vida familiar i laboral, perquè pareix que és
un fet que preocupa moltíssim el G overn i nosaltres voldríem
dir, voldríem aportar que conciliar la vida familiar amb la vida
laboral és, per exemple, augmentar els permisos de maternitat,
flexibilitzar els horaris de treball, augmentar els dies per
malaltia dels fills, reducció de la jornada laboral, com es fa a
molts de països europeus, que són actuacions precisament que
permeten aquesta conciliació entre la vida laboral i familiar; i
no fer escoletes, o no fer escoletes no, i no fer guarderies al que
són empreses que permeten que tu puguis deixar un nin d’un
any deu hores seguides, amb la qual cosa la mare o el pare
poden fer una activitat laboral intensiva, que després poc temps
tendrien per estar amb l’infant.
Nosaltres apostam, per tant, per polítiques educatives clares
en aquesta etapa que vagin en dues línies: en la línia de millorar
tot el que sigui la qualitat educativa i que sigui, a més, una
xarxa d’escoletes infantils pública, de qualitat i així com
pertoca en aquesta etapa tan important de la vida, com dic, de
qualsevol persona; i en segon lloc que afavorir la conciliació
entre la vida familiar i laboral es fa a través d’altres mesures,
que és evident que una xarxa pública d’escoletes d’educació
infantil ajuda, però són moltes altres mesures que s’han de dur
a terme perquè realment els pares i les mares puguin donar una
bona educació als seus fills i sobretot puguin conciliar aquesta
vida familiar i laboral.
Nosaltres veim que ara el Govern, amb aquest decret que
ens ha presentat, a nosaltres ens crea moltíssima confusió, no
veim clarament quin és el projecte i quins són els criteris de
l’administració educativa i per tant de la Conselleria
d’Educació; ens agradaria també que s'aclarís, perquè hem de
saber què pensen que amb aquests infants d’aquestes edats els
criteris que s’han de tenir per dur-ho endavant. Veim que a
aquest decret li falten moltes qüestions fonamentals, jo dic que
no s’adapta a directives europees respecte de ràtios i respecte
d’altres temes. Tenim, o consideram que té unes mancances
importantíssimes respecte de com fer que aquests 217 centres
que estan en funcionament en aquest moment, idò només n’hi
ha 23 d’autoritzats; no veim de quina manera es regularà tot
aquest aspecte; no veim tampoc clar en aquest decret la
titulació dels professionals i tot el que fa referència per tant a
aquelles persones que educaran aquests infants o que hauran de
tenir cura d’aquests infants i en aquest sentit creim que aquest
decret requeriria una etapa, d’alguna manera, de molt més
diàleg entre el que són els professionals de l’educació, entre el
que són les distintes administracions que tenen qualque cosa a
veure en temes educatius, i sobretot per arribar a un gran
consens i perquè superi el que és una visió excessivament
partidista. I realment coincidim tots a una societat com la que
som ara, que l’etapa infantil de 0 a 6 és una etapa fonamental,
que ens ha d’interessar moltíssim a tots els ciutadans, perquè al
cap i a la fi, com dic, és crear futur.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Rosa Maria Alberdi.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Em toca ara fixar la posició
del Grup Parlamentari Socialista respecte d’un tema d’educació
molt important per a nosaltres, la normativa que ha d’emparar
el primer tram del cicle educatiu dels infants de 0 a 3 anys.
Intentaré fixar aquesta posició de la forma més ordenada
possible i ho faré començant per parlar d’expectatives que no
s’acompleixen i que es converteixen en decepció i manca de
confiança. En cercar la documentació per preparar aquesta
intervenció, el primer que crida l’atenció és que des de fa quasi
dos anys, el temps que governa el Partit Popular a la nostra
comunitat, la Conselleria d’Educació ve parlant de la necessitat
de fer una normativa que ordeni aquest primer tram de
l’educació. És urgent fer-ho per dos motius, perquè a la nostra
comunitat, molts dels serveis que es brinden no acompleixen
els mínims de qualitat que s’han d’exigir als centres, als seus
treballadors i a les seves instalAlacions i per un altre cantó és
urgent fer-la perquè són els governs autonòmics, tal com
disposa el decret 828, que ja se n’ha parlat aquí, els que tenen
la màxima responsabilitat en l’organització d’aquesta etapa
educativa, de caire voluntari, i en l’establiment de les
condicions que han de reunir els centres i les institucions que
ofereixen aquest servei. Com que la Conselleria d’Educació sap
això, en venen parlant de fer aquesta normativa, però una cosa
és parlar i l’altra oferir resultats.
Tal com he dit, vull ordenar la meva intervenció a fi de
transmetre, amb tota la claredat que té el posicionament del
Grup Parlamentari Socialista quant a quines han de ser les
característiques de l’educació en el tram de 0 a 3 anys i per tant
què ha d’incloure la normativa que l’empari.
Entrant al tema, cal dir, en primer lloc, que aquesta
normativa ha de formar part d’un pla general de mesures que
tengui com a objectiu la conciliació de la vida familiar i
laboral; d’aquesta manera s’haurà acabat amb el desfasat, em
sembla a mi, enfrontament entre dues perspectives a l’hora
d’orientar aquesta etapa educativa, la perspectiva educativa
enfront de la perspectiva assistencial. El cada cop més ampli i
millor coneixement del procés de maduració i socialització de
les nines i dels nins ha posat de manifest, de forma
inqüestionable, que és necessari adoptar una actitud educativa
des del mateix moment del naixement, ja que solament així es
garanteix el desenvolupament harmoniós de les seves
potencialitats físiques i psíquiques, la seva capacitat
d’expressió i el seu benestar físic i emocional, drets bàsics de
tot infant i que reconeixen totes les cartes de drets, des de la
pròpia Constitució, la nostra, fins a les específiques que
recullen els drets dels infants.
Solament des d’aquest plantejament polític, de formar part
del conjunt d’estratègies per conjugar realment els drets dels
nins i de les nines i els drets dels pares i de les mares de poder
desenvolupar la seva vida familiar i professional, la normativa
que estructuri l’educació de 0 a 3 anys té sentit. Al nostre
entendre, per tant, aquesta normativa ha de promoure escoletes
integrades al màxim a l’entorn social de l’infant, fugint del
plantejament de guarderies, i vaig servir aquest terme entre
cometes, d’empresa. Escoletes proveïdores d’uns serveis de
qualitat de manera que assegurin la perspectiva educativa que
acab de definir.
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Tal com he dit, és responsabilitat de la comunitat autònoma
i per tant de la Conselleria d’Educació establir els requisits
mínims que han de complir els centres educatius d’aquesta
primera etapa. No hi ha temps en aquesta intervenció de
posicionament per entrar a definir amb detall els requisits que
assegurin la qualitat de les escoletes i per això me limitaré a
mencionar aquells aspectes que ha d’incloure la normativa de
forma indispensable.
En primer lloc, ha de constar clarament que l’educació de
0 a 3 anys és la primera de les etapes de l’educació infantil i
que té una finalitat pròpia i una orientació específica.
Naturalment, d’aquest primer punt es derivaran els requisits
que han d’acomplir els centres en relació amb el projecte
educatiu, lingüístic i curricular. I a partir d’aquest plantejament
s’hauran d’incloure, també indispensablement, els temps de
permanència dels nins en el centre; la ràtio professors-nins,
d’acord amb les edats i els criteris d’agrupament; la titulació
requerida pel professorat; el tipus i nombre d’instalAlacions, em
refereixo, com ja ha dit també el Sr. Riudavets, no solament a
les aules sinó als menjadors, als espais familiars, etcètera. Qui
i com s’exercirà la funció inspectora i, per tant, qui vetllarà pel
compliment d’aquests requisits i per tant de la qualitat del
servei que es dona. I per descomptat també hi hauran de constar
les previsions d’ajuts i de finançament d’aquesta etapa de
l’educació.
A més, i donada la situació actual dels centres en la nostra
comunitat, la normativa haurà d’incloure la realització d’un
mapa escolar que ens permeti conèixer l’actual situació i
especialment la necessitat de futur i totes les mesures que
ajudin a l’adaptació dels actuals centres i del seu personal als
nous requisits establerts. Com ja he dit a altres intervencions,
la normativa és una eina sempre desanimada que cal impregnar
de l’ànima adequada perquè pugui acomplir amb la seva funció,
que no és altre que garantir l’existència d’uns centres
d’educació de 0 a 3 anys d’unes escoletes, com diríem aquí,
integrades en una xarxa general de serveis educatius, socials i
sanitaris que responguin a les necessitats de les famílies
balears, dels nins, però també dels pares i de les mares,
aconseguint, mitjançant la seva normativa, que aquesta etapa
educativa també estigui al servei de les persones.
Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. López Oleo.
LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, som aquí per expressar la postura del partit del Grup
Parlamentari Popular respecte de la interpel Alació del Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista a la normativa de 0 a 3
anys. No dubti, Sr. Conseller, que el Grup Parlamentari Popular
dóna suport a la política educativa que du el Govern de les Illes
Balears, a pesar que molts volen fer creure que la política que
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du no és la correcta. Insistesc a donar tot el suport Sr.
Conseller.
El que no pot ser és fer normatives, decrets, disposicions o
lleis i que després no es puguin aplicar; el que no pot ser és
voler quedar bé i que després no pugui ser possible; fa molts
anys que feis feina amb infants de 0 a 6 anys, conec aquest
món, les seves problemàtiques; ja sé que tots sempre volem el
millor, nosaltres també, però sempre ha de ser possible.
S’educa des del naixement i s’assisteixen les famílies,
l’educació dels infants és una funció prioritària tant per a la
família com per a la societat, des del mateix moment del
naixement es van construint cadascun dels recursos que seran
necessaris per desenvolupar un procés de vida, que permeti a
l’infant el desenvolupament del sistema nerviós i de totes les
seves capacitats. Creim i crec, és més, n’estic convençuda, en
aquesta etapa s’ha d’iniciar l’educació integral, per la qual cosa
s’han de tenir en compte les característiques específiques dels
infants d’aquestes edats.
Sabem que han fet un esforç des de la conselleria per fer el
decret, per consensuar tant amb patronal, sindicats, comunitat
educativa, en general, i també amb altres conselleries, per tant,
anim que dugui endavant el decret, per tal que aquesta etapa
quedi regulada, no estiguin d’una forma alAlegal moltes
guarderies com durant anys han estat.
Per acabar, repetesc, Sr. Conseller, el Grup Parlamentari
Popular dóna suport a la política educativa en general, però a
la concreta, a la de 0 a 3, també en particular. Necessitarà molt
de coratge, li farà falta, li donam molts d’ànims i endavant.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la
paraula l’autor de la interpel Alació, l’Hble. Diputat Sr.
Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Conseller, dir-li
que jo no m’enfad, escric articles, però no m’enfad, ja no
m’enfad per res.
En primer lloc, també dir-li damunt el tema que parlam que
m’ha semblat que no m’ha contestat el que li havia demanat en
molt gran part; més aviat vostè ha navegat per aquí i per allà,
amb un bullit de paraules, sortint d’aquí, sortint d’allà; ha
aprofitat per atacar el Govern de M adrid, cosa que cada vegada
que puja aquí dalt qualque conseller ja aprofita, no tenia per
què. I sí que li vull dir que, encara que és urgent, naturalment,
regular l’educació infantil, jo esper que esperi que surti la
normativa estatal al respecte, per a un mínim respecte als
ensenyants, que no hagin de tirar endavant, com ja li he dit, una
normativa que no tendrà després, possiblement, continuïtat.
Però, com ja li dic, m’ha contestat molt poques de les
qüestions que jo li havia plantejat i sí que li vull fer una
precisió: jo no he dit en cap moment que l’educació de 0 a 3
havia de ser amb caràcter exclusivament educatiu, he dit
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eminentment educatiu, i eminentment educatiu que vol dir el
que ja li he assenyalat abans, que s’aclareix la qüestió educativa
i després, posteriorment, se cerquen les fórmules per a la
conciliació de la vida familiar, laboral, etcètera.

un decret d’aquestes característiques als centres. I açò és el que
passa.

Però sí el que m’ha cridat molt l’atenció és que me diu que
açò és un decret que jo he mirat, el decret primigeni, que n’hi
ha un altre de posterior. A veure, el seu decret primigeni és el
que va passar consultes, per exemple, als consells insulars, no
és així? En el seu decret primigeni mostrava les seves
intencions primigènies, no és així?, si no, no el passa a
consultes. I llavors aquestes intencions primigènies seves, el
que feien era reduir de 30 m 2, que és el que fixa el 1004, a 25
m 2 les aules dels infants; és a dir, aules més petites. I una
persona ben pensada diria: bé, és que això hi posaran menys
alAlots, però jo som mal pensat i encert: res de menys alAlots,
ràtios, vostè en el decret primigènia, és a dir que reflectia les
seves intencions primigènies, no fixaven ràtios, el que deien
era: cada centre s’adaptarà a les necessitats i especificitats de
la població i territori a cada municipi i barriada, açò és el que
deia. I açò volia dir que podien posar 30 i 40 al Alots dins la
mateixa aula. Açò és el que vostè, vull dir, tenia com a intenció
primigènia en aquest esborrany primigeni que va enviar als
consells; si després les crítiques l’han fet modificar, me n’alegr,
però açò era la seva intenció primària.

I és que, en definitiva, no s’exaltin que al cap i a la fi també
cobren per escoltar açò. Jo li voldria també, si la seva intenció
és legalitzar aules que no estan en condicions, si la seva
intenció amb aquest decret és legalitzar aules que no estan en
condicions va per mal camí, perquè açò és la primera passa per
a no respectar els drets dels infants, que és el que esperam que
el conseller d’Educació ha de tenir com a primera cosa en
compta.

Per altra part, titulacions. El mateix cas, vostès ja no exigien
en el seu decret primigeni una titulació de magisteri o formació
professional, bastava l’habilitació per a una comissió que
crearien ad hoc vostès. Això és el que vostès van enviar, de
consultes, als consells insulars; que ja li dic, que si han
rectificat bé estigui la rectificació, és de savis, però açò era la
seva intenció primària.
Més coses encara, l’actual normativa diu que un alAlot
hauria d’estar un màxim de vuit hores dins el centre; els
pedagogs qüestionen això i diuen que un màxim de sis, i vostè,
en aquest decret primigeni, posava que deu hores eren el
màxim, ampliables; és a dir que un alAlot el podien tenir dotze
hores dins l’escoleta, amb aules petites, amb professors sense
titulació i amb moltíssims alumnes més per a aquesta aula més
petita. Açò era un magatzem d’infants, o pitjor, açò era tornar
a Dickens, era ajuntar un munt d’alAlots dins una aula sense cap
condició. Si el decret primigeni l’han canviat, enhorabona, si
no l’han canviat de cada vegada pitjor. I a més a més, no m’ho
vengui, no se li acudeixi vendre-m’ho com si fos açò per
resoldre necessitats d’aquí de les illes, perquè aquest decret
primigeni era una còpia exacta del Reial Decret 113/2004, que
és el reial decret estatal que aplica la normativa bàsica de
l’Estat en el territorio de gestión directa del Ministerio de
Educación. Sap quin és aquest territori de gestió directa? Ceuta
i Melilla. És a dir que ens volia entaforar un decret fet per a
Ceuta i Melilla en el temps del govern d’Aznar per a les Illes
Balears, açò és que van enviar vostès a consultes.
M e diu que vostè no n’és responsable; idò qualque
responsable darrera vostè hi ha d’haver, perquè açò és el que va
enviar, i enviar una cosa d’aquestes característiques fa
esborronar la pell, fa esborronar la pell que no es tengui més
sensibilitat, perquè açò és el que ha creat la preocupació, ha
creat alarma i, Sr. Conseller, jo, la veritat, no el qualificaria a
vostè d’incendiari, però ha creat incendis innecessaris enviant

(Remor de veus)

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Sr. Conseller d’Educació, Sr. Fiol Amengual.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Jesús Fiol i Amengual):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
donar resposta al que s’ha dit o a algunes coses que s’han dit,
però començaré amb una cita del Sr. Damià Pons, el meu
antecessor, que a unes molt recents declaracions a l’Última
Hora de Menorca, va dir: “El conseller d’Educació ha tengut
molta sort perquè s’ho ha trobat tot fet, jo ho vaig fer tot i s’ho
ha trobat magnífic”. No es devia referir a aquesta qüestió, però,
perquè, com ha dit molt bé la diputada d’Esquerra Unida i Els
Verds, resulta que només hi ha 23 escoletes legalitzades i que
tenim un vertader problema damunt la taula i que tenim un
vertader problema d’instalAlacions i d’institucions que són de
difícil legalització, respecte de les quals els quatre anys passats
no es va dir ni es va fer res, perquè aquesta és una qüestió que
no importava, pel que es veu, o que ja estava resolta, pel que es
veu, perquè per ventura hi havia un silenci de complicitat molt
estès a les Illes Balears i a qualque apartat del món educatiu,
molt especialment.
Bé, en qualsevol cas, aquí tenim el món al revés, perquè
clar, jo estic vertaderament sorprès que pugui pujar la diputada
d’Esquerra Unida i Els Verds aquí a dir que aquest és un decret
excessivament partidista, que no s’adapta a les directives, que
té grans limitacions, però jo del conjunt de la seva intervenció
destacaria una cosa per damunt de totes: crec que no l’ha llegit,
-no, no, parl amb vostè, la cit si vol, si la deixen intervenir
intervengui, jo la cit a vostè- perquè vostè ha pujat aquí i ha dit
una sèrie de coses sorprenents, però jo, sincerament crec, Sr.
President, basades en la ignorància, no amb una ignorància
natural, sinó amb una ignorància de no haver un text en
concret, voldria ser especialment respectuós, ignorància de no
haver llegit el text, i atreviment d’opinar damunt un text que no
s’ha llegit, això sí, atreviment sí, i bastant a més.
Clar, això ho hem de lligar també a la posició de la Sra.
Alberdi, que molt amablement també ha explicat aquí la seva
posició però, clar, jo he de negar la primera part completament.
Que vostè pugi aquí en nom del PSOE a dir que fa dos anys
que hi ha un decret que em transfereix a mi la responsabilitat de
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regular aquesta qüestió, escolti, això no és seriós, és que això
no és així, és que aquí hi ha hagut una paralització d’aquesta
legislació manu militari, ho he dit aquí moltes vegades, sense
atendre’s a les formes ni als procediments i que a mi em fa
dubtar que jo pugui fer aquesta regulació, perquè crec jo crec
que un dels errors de la precipitació de la suspensió de la
LOCE és no haver paralitzat expressament el Decret 828, cosa
que no va succeir i que deixa oberta la porta perquè les
comunitats autònomes regulin i ningú no ho ha regulat, jo crec
que amb bon criteri, i un poquet seguint els consells del Sr.
Riudavets, a l’espera del que fa comptes fer el Govern de
Madrid, que té una capacitat estructural legislativa i que ens
digui qualque cosa, però també és vera que això havia de
succeir el gener, som a final de febrer i tot això no ha succeït.
Per tant hi ha una situació d’incertesa. Jo tenc tendència a
esperar, esperar perquè un poc el que ha dit el Sr. Riudavets
també és vera: si ara regulam tot això i resulta que entra en
colAlisió amb tota la normativa de l’Estat, idò hem creat un
conflicte i hem creat un problema mal de resoldre.
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naturalment no serà res fins que no estigui aprovat i remès
oficialment al Consell Escolar i publicat en el butlletí. Per tant
deixin-me que estigui en un moment encara de certa incertitud
i certa dificultat, però m’agradaria dir que no en els termes que
vostès ho presenten.
Jo he d’acabar perquè m’estic també passant del temps que
em correspon, però jo voldria dir que estam convençuts que
caminam en la bona direcció. He d’agrair molt especialment les
paraules de la diputada del Grup Popular que així ho ha dit, que
a més és una coneixedora del tema, que és una experta sobre
aquesta qüestió, que ha seguit l’evolució també d’aquests
diversos esborranys i que les seves paraules d’ànim i tal no fan
res més que animar-me a continuar pel camí amb la ilAlusió i
amb l’esperança de fer el millor per als alumnes més petits de
la nostra societat.
Gràcies.
(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

Molts dels aspectes que vostè em demana estan en el decret.
Tota la qüestió curricular, totes les qüestions d’inspecció, totes
aquestes qüestions estan en el decret, i enllaç amb la gran
crítica que fa el Sr. Riudavets, que en el decret primigeni que
vàrem enviar era una còpia del decret de Ceuta; idò podria ser,
jo no ho sé, però naturalment jo respondré del decret que
publiqui el butlletí; els decrets anteriors seran esborranys,
canvis d’impressions, documents de treball... Aquest document
idò per ventura ha estat sotmès a cinc, o sis, o set revisions,
s’ha anat enriquint. Una d’elles -insistesc en aquest tema,
perquè és especial i vostè a més l’ha citat per segona vegadaés el tema de l’horari, que efectivament es preveia un horari
que no encaixava en alguns projectes concrets, on es té un
horari partit, on es fan tres hores el matí i dues l’horabaixa, i
atenent molt a una situació especial de Ciutadella, on hi havia
una queixa molt concreta sobre aquesta qüestió idò es va
arribar a un acord i es va transaccionar un text que respectava
els projectes ja existents, com aquest de ciutadella, i per tant es
resolia la qüestió i no obligava a uns horaris conjunts de tantes
hores, sinó que es podien fer menys hores i a més partides en
els casos en què ja existís aquest projecte en marxa.
Veig que uns dels leitmotiv també de la crítica de l’oposició
és el tema de les escoletes o centres amb empresa, empreses
concretes. Bé, jo crec que tot i que aquest és un aspecte que
essencialment s’ha potenciat des de Presidència vull dir que la
finalitat a mi em pareix absolutament positiva i que permet,
naturalment, aquesta conciliació. Naturalment, Sra. Rosselló,
que hi ha altres coses que contribueixen a la conciliació de la
vida professional, de la vida laboral i de la vida familiar, moltes
altres coses i que segurament hi ha molt per fer en aquest
terreny que no competeix específicament al responsable
d’educació, però segur que hi ha molt per fer, però crec que
això no pot ser d’entrada plantejat com una qüestió negativa.
Quant a les dimensions de les aules, les ràtios..., bé, jo vull
dir que tot això està revisat diverses vegades i naturalment jo
faré arribar a tots els grups un esborrany d’aquest decret, però
que és un esborrany que ni tan sols no ha estat remès al Consell
Escolar; ha estat consultat amb sindicats, ha estat consultats
amb els consells, certament; ha estat consultat amb les
empreses, amb fi, amb els colAlectius professionals, i

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
III. M oció RGE núm. 1420/05, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política esportiva,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 5820/04.
Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció RGE núm.
1420/05, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política esportiva, derivada del debat de la interpel Alació RGE
núm. 5820/04. Per defensar la moció i per un temps de 10
minuts té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Diéguez i Seguí.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, hace
dos semanas tratamos una interpelación en este pleno sobre
política deportiva que sirvió para comprobar que a la consellera
de Presidencia lo de deportes no le va mucho, no le va mucho
hasta el punto de que hoy, que se trataba una moción de un
tema que es de su interés, supuesto interés, pues no está
presente en la Cámara aunque ha estado esta mañana por aquí.
Es obvio que la cuestión deportiva le interesa más bien poco y
que la atención que le presta es más bien escasa. Todos
pudieron ver lo incómoda que estuvo en sus intervenciones en
la última interpelación. Yo no la culpo por ello, no la culpo
porque cada cual tiene sus preferencias y gustos, y no le quiero
discutir, por lo menos hasta fecha de hoy, la buena voluntad
que pone en el desempeño de su cargo en la faceta deportiva.
A falta de experiencia, pues bien, esa buena voluntad es algo
positivo y que hemos de valorar positivamente, pero vamos a
ver si hoy se demuestra esa buena voluntad, ya, con hechos.
Le impusieron también un director general en su momento
que tengo que decir, y hacer ahí penitencia en el sentido de que
normalmente suelo presumir de que acierto y a veces me
equivoco y este caso me equivoqué, puesto que dije que era un
acierto escoger a ese director general y así consta en el Diario
de Sesiones de la comisión del primer día que intervino la Sra.
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Consellera ante este parlamento. Yo creía que la experiencia en
el mundo de la vela de su director general podía ser
fundamental para lo que se preveía el acontecimiento que podía
copar los cuatro años de legislatura que da la Copa de América
de vela. Tras el fracaso de la Copa de América, pero tras el
doble fracaso, porque no solamente tuvimos el fracaso de la
organización de la Copa de América, sino que tuvimos un
doble fracaso, un segundo fracaso sobre el que hemos pasado
más por encima, que es que no hemos conseguido ser base de
un solo barco de los que van a competir, ni uno solo. Cuando
fracasó la Copa de América se dijo que aquí en Baleares
seríamos sub-base porque vendría algún barco a preparar la
competición, lo cual habría sido bastante positivo; pues
también en eso se fracasó. Pues bien, tras el fin de la Copa de
América de vela y de esa segunda oportunidad que nos
brindaba la Copa de América de vela, el director general de
Deportes y su especialización son un problema para el deporte
en nuestra comunidad.
Desde luego hemos podido observar como la improvisación
y la falta de criterio son las características más destacadas de la
política deportiva de este gobierno. Pondré unos ejemplos para
que se vea que es así. Primero, la falta absoluta de
programación de acontecimientos deportivos; se prometió por
la Sra. Consellera que cada año se presentaría una relación por
escrito y por anticipado de los principales acontecimientos
deportivos; no la hemos visto nunca, he preguntado por escrito
a la Sra. Consellera y me ha contestado que no existe esa
programación, no me ha podido facilitar nunca una
programación. Segundo, la falta de previsión, como demuestra
que el mundial de ciclismo en pista del 2007 no tiene clara
todavía su financiación ni de forma referencial; estoy de
acuerdo que es pronto para saber exactamente cuánto va a
costar, que ya hay una previsión de gastos que creo que es muy
reducida, desde luego, pero que no se sepa cómo se va a
distribuir ese coste entre las distintas instituciones que van a
participar creo que no es adecuado, no es adecuado y ya traerá
una serie de problemas, y también considero que es una falta de
previsión y un problema significativo que se haya cambiado ya
dos veces la ubicación del velódromo donde tiene que
desarrollarse esta competición.

Tercer ejemplo de improvisación: el equipo ciclista Illes
Balears, que se subvenciona de pronto, a partir de una petición
del Sr. Rajoy, y con un coste totalmente desproporcionado,
1.000 millones de pesetas...
(Remor de veus)
...1.000 millones de pesetas cada año. Espero que pueda
hablar del Sr. Rajoy, estoy acostumbrado a oír hablar del
Gobierno centra aquí y ahora digo: hombre!, que me dejen mi
pequeño porcentaje; pero bueno, parece que el Gobierno
central molesta a beneficio de inventario, ¿no?
(Més remor de veus)
Bueno, sigamos, sigamos. Póngase tranquilo, va a poder
hablar mucho, no se preocupe. Cambios de opinión...

EL SR. PRESIDENT:
Per favor, un moment, un moment, Sr. Diéguez. Els pregaria
que guardassin silenci. Pot continuar.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente, pero no me molestan, ¿eh?
Sigamos, los cambios de opinión, cambios de opinión que
también se sufren en esta conselleria. El cinturón ciclista no se
iba a subvencionar, y se había llegado al punto de que se había
suspendido la carrera. Preguntamos al semana pasado y por fin
se nos dijo que sí, se cambió de opinión y se nos ha dicho que
sí, que se va a subvencionar. Nos alegramos y es bueno que esta
prueba continúe.
Sigamos. Falta absoluta de opinión sobre cuestiones de
relevancia para nuestro deporte; recuerden que no fue capaz la
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Sra. Consellera en su momento de decirnos si se prorrogaría o
no la subvención al equipo ciclista, preguntamos a ver si se iba
a prorrogar; si tan bueno era habría la decisión de prorrogar
durante varios años más la subvención al equipo ciclista. No se
nos dijo nada, algo debe de haber, no debe ser tan bueno.
Tampoco hay definición sobre la retirada de la pista de
atletismo y su traslado del estadio de Son Moix; lo he
preguntado reiteradas veces y me han dicho que no es
competencia de este gobierno; tampoco los descuentos aéreos
y creo que estamos más hartos aquí de oír hablar de los
descuentos aéreos que de otra cosa, pero bueno.
Han bastado realmente una interpelación y una pregunta en
el pleno para que los nervios hayan cundido en la parcela
deportiva del Gobierno. Ahora en cada pleno le hacen
preguntas orales para intentar que la consellera se luzca y tal,
y han comenzado -y aquí les voy a dar una primicia- los
esfuerzos para lograr un acontecimiento -utilizamos el lenguaje
deportivo-, se está buscando un gran acontecimiento, el que
sea, para dar impresión de que se está haciendo algo, ya que no
se hace una política como Dios manda pues hagamos algún
acontecimiento de relumbrón, etc. En esa tarea tienen hoy al
director general de Deportes, le han encargado que busque algo
importante, preferiblemente de fútbol, que para algo es el
deporte rey, y así evitar la tensiones que ocasiona la
indefinición sobre la pista de Son Moix. Hoy no ha venido al
Parlament, no consta oficialmente dónde está -ah, sí, estás
aquí!, estupendo-; creo que a mediodía parte hacia Madrid....
(Remor de veus)
...parte hacia Madrid para ver si consigue un partido de la
selección absoluta de fútbol. Le diré lo que le van a decir, es
que es obvio. No puedo hablar con nadie más que con la
cámara, les diré lo que le van a decir; le van a decir, porque es
un momento muy malo para pedir un partido de la selección
absoluta porque el Real Madrid y el Barcelona, los dos equipos
de más importancia en este momento, por la gente que llevan
a la selección, están en competiciones internacionales, y salvo
que sean eliminados, cosa que no deseamos, obviamente, el
Real Madrid y el Barcelona, será muy difícil conseguir un
partido de la selección porque el Sr. Luís Aragonés, que ha
estado entrenando aquí en las Islas Baleares y tiene mucho
cariño a esta tierra no vendrá aquí con una selección de
segunda categoría, o no querrá venir aquí con una selección de
segunda categoría. Así que digo que es un momento un poco
malo, y también ir después de que si eliminan a nuestros
equipos y tal, pues no será una cosa muy..., muy correcta. Pero
en fin, éste es el acontecimiento que se está buscando. Ya nos
han dicho que efectivamente esto va ser así. Es una lástima que
no esté en la página web porque así lo podríamos saber todos,
ya que ponen allí los acontecimientos que llevan a cabo cada
día.
Bien, con todos estos (...) resulta difícil llegar a acuerdos
parlamentarios en beneficio de los deportistas de nuestras islas.
¿Cómo vamos a llegar a acuerdos con quien no tiene mucho
criterio y sólo se ve en el deporte un medio demagógico para la
pesca de votos? Pese a ello, y como veo que va a ser imposible
llegar a posiciones consensuadas en el modo de entender el
deporte en nuestra comunidad y como es nuestro interés
todavía buscar espacios de colaboración y agotar la posibilidad

2545

de acuerdos, he buscado una moción lo más neutra en lo
político de colaboración y de futuro.
La moción prevé la constitución de una ponencia en este
parlamento que presente al Pleno las directrices que tienen que
regir la ordenación de los grandes espacios deportivos que
precisa la comunidad autónoma de las Islas Baleares. No se
trata de hacer una programación de instalaciones deportivas
detallada para cada isla, puesto que esto es competencia de
cada consell insular, ni tenemos que meternos en competencias
municipales; cada municipio organizará sus espacios deportivos
como mejor le convenga. Se trataría de establecer mediante un
acuerdo que tuviera un amplísimo respaldo parlamentario
cuáles son los grandes espacios deportivos que consideramos
que deben construirse en nuestra comunidad autónoma durante
los próximos 5 o 10 años. Ese amplísimo consenso -yo
propongo dos tercios, estoy abierto a cualquier otra
consideración- le daría una estabilidad al plan que evitaría la
polémica y serviría para concentrar esfuerzos de todas las
fuerzas políticas gobierne quien gobierne en los ayuntamientos,
en los consells, en la comunidad autónoma o en el estado. Si
otras comunidades como Barcelona, Madrid o Valencia están
demostrando que en algunas cuestiones, como la Olimpiada, la
Copa de América, todas las sensibilidades son tenidas en cuenta
y todos reman en el mismo sentido, ¿por qué aquí no podemos
hacer lo mismo? Ustedes tienen la palabra.
Se tratará de fijar qué media docena de instalaciones son
necesarias o convenientes y su situación preferente, y su
régimen de uso y explotación. Ya he dicho que no se trata de un
plan de instalaciones deportivas de carácter exhaustivo y les
voy a poner una serie de ejemplos que proponemos nosotros
abiertos a cualquier otra consideración y al debate que se tenga
que tener, pero, ya digo, como iniciativa de nuestro grupo
parlamentario. Entendemos en primer lugar que sería necesario
para la isla de Menorca y para Ibiza y Formentera la
construcción de dos pabellones cubiertos de gran capacidad y
cierta polivalencia de uso que permitieran albergar
competiciones de máximo nivel. Entendemos también que sería
necesario en la isla de M allorca un velódromo cubierto para el
mundial 2007, pero su situación consideramos que debería estar
en la zona del Arenal para facilitar la excelencia turística, la
lucha contra la estacionalidad y otra serie de cosas, la
rehabilitación de la zona de canteras y permitir el mejor uso de
este pabellón. En la misma zona de canteras proponemos la
instalación de un complejo de tecnificación para diversos
deportes con sus instalaciones complementarias.
También sería necesario que Baleares dispusiera de un
complejo para el tenis que permitiera, junto a una cantidad
suficiente de pistas auxiliares, una pista central que sirviera
para poder albergar de forma permanente competiciones de
primer nivel como la Copa Davis; su situación podría estar
perfectamente en el polideportivo de San Fernando. En el
mismo polideportivo cabría una gran pista de atletismo al aire
libre con las instalaciones necesarias para albergar
competiciones de alto nivel; podría utilizarse también la del
estadio de Son Moix. Por último entendemos que la
rehabilitación del lago Esperanza de Alcudia para la
consolidación de un centro deportivo para el piragüismo y otros
deportes de aguas cerradas podría completarse con un centro de
tecnificación, también, y sería muy interesante para aquella
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zona desde muchos puntos de vista. No tengo tiempo para
defender la propuesta ni es el lugar para defender la propuesta.
Son algunos ejemplos, propuestas concretas para empezar
a discutir sobre las mismas. Todos los distintos grupos
parlamentarios deberían aportar sus iniciativas a la ponencia
que, además, debería reclamar la presencia de sectores
implicados en el deporte, así como otras instituciones: consells
insulares, gobierno del Estado, determinados ayuntamientos,
federaciones... Creo que podrían bastar unos seis meses para
tener las lineas maestras de lo que puede ser la programación
de media docena de grandes construcciones que beneficiarían
a todos nuestros ciudadanos. La unidad de las fuerzas políticas
garantizaría la buena marcha en el difícil camino de la
financiación, que todos sabemos que es lo más complicado.
Unidad, suma de esfuerzos, buena fe, son los elementos
esenciales para cambiar el futuro del deporte de alto nivel en
nuestra comunidad.
Señores del Partido Popular, fundamentalmente ustedes
tienen la palabra. El pleno de hoy puede significar una
inflexión en el futuro del deporte de nuestras islas. Si la moción
sale adelante y cumplimos sus objetivos tengan por seguro que
este día se recordará sin duda en la historia de las Islas
Baleares, por lo menos en la historia del deporte.
Nada más, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra.
Rosselló i Pons.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
per part del nostre grup he de dir que donam suport a la moció
que ha presentat el Partit Socialista per constituir una ponència
a la Comissió d’Assumptes Institucionals per elaborar, tal com
diu aquesta moció, un informe per presentar davant el ple amb
l’objectiu d’establir les directrius que han de regir l’ordenació
dels grans espais de política esportiva a les Illes Balears.
Consideram que aquesta moció és en positiu i per tant el que
pretén, i per això és una de les raons per les quals hi donam
suport, és intentar que hi hagi un consens, el màxim possible
entre totes les forces, entre tots els grups parlamentaris per tal
de poder, precisament, establir com s’han d’ordenar i com
s’han de planificar aquests espais de política esportiva.
En segon lloc també volem dir que veim molt convenient el
fet de constituir aquesta ponència perquè tots els temes referits
a grans esdeveniments esportius per al Govern de les Illes
Balears ha estat un tema clau, jo diria un tema importantíssim,
que fins i tot ha fet que els pressupostos es tenguessin molt en
compte, tant els primers que es varen presentar de cara al 2004,
com sobretot el 2004, com ara, i sobretot que han estat en una
gran part adreçats a l’equip ciclista. Per tant creim que tenint en
compte la importància que aquests temes esportius tenen per al
Govern, que tenen sobretot per als ciutadans, i tenint en compte
també que el tema de finançament nosaltres el veim un tema
bàsic perquè és important planificar i tenir clar quines són

aquestes actuacions que s’han de fer, on s’han de fer, a quina
illa s’han de fer, amb quina temporalització, és bàsic per també
saber quin pressupost s’ha de destinar dels doblers públics.
Nosaltres creim que efectivament a través d’aquesta
ponència podríem tenir molt més clar, per una part, quina és la
política o quines són les propostes del Govern; per altra banda
quina ha de ser la ubicació i, en tercer lloc, quin ha de ser el
finançament. Creim que si això es dugués amb un màxim
consens possible, tal com ha dit el portaveu del Partit
Socialista, el Sr. Diéguez, estaria molt més aclarit quins grans
esdeveniments s’han de fer, amb quin pressuposts s’ha de
comptar i on s’han de fer.
A part d’això també voldríem dir que donam suport a
aquesta moció perquè en aquest moment, per part també dels
distints plans territorials, sobretot el Pla territorial de Mallorca,
hi ha ubicacions ja posades en el Pla territorial del que són
centres d’alta tecnificació i altres que creim que també seria
convenient que en aquesta ponència hi assistissin també altres
administracions com els consells insulars, com els ajuntaments,
per poder escoltar i poder sentir totes les administracions que
tenen alguna cosa a dir en un tema tan important com l’esport.
Per tant, per finalitzar, el nostre grup dóna suport a aquesta
moció. Esperam, a més, que sigui una moció on hi hagi un
suport total de tota la cambra perquè entenem que aquests
temes importants, i sobre els quals a més demostra un interès
tan elevat el Govern, i que tenen una incidència sobre tots els
ciutadans de les Illes i també sobre temes turístics, com s’ha dit
en reiterades ocasions, ha de sortir com a màxim del debat
parlamentari, sobretot d’intentar cercar el màxim consens
possible.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró i
Melià.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, avui se’ns ha plantejat una
moció que després amb les explicacions ha anat una mica més
enfora del que teníem per escrit. Segurament hi ha moltes
maneres, diferents fórmules per arribar a l’ordenació dels espais
de pràctica esportiva; a la proposta que ens ha fet el Sr.
Diéguez és constituir una ponència per elaborar un informe.
Pensam que si aquesta ponència, com ell ha dit, serveix perquè
totes les institucions implicades hi tenguin a dir, les entitats, la
gent que practica aquest esport i, a més, atès que el Govern ha
optat per aquests grans esdeveniments però que al final arriben
a ser una espècie de gran fracàs, estaria bé que aquests grans
esdeveniments poguessin venir aquí però que després les
instalAlacions servissin també per a tothom, i que se’n regulàs
una miqueta l’ús per part de gent de fora, de gent d’aquí i fins
i tot d’entitats privades.
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Per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposta de
crear la ponència i entre tots poder regular tots aquests aspectes
amb una mica més d’encert. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sr. President. Creguin-me que el pitjor que
poden fer, en aquest cas, i parlaré en termes esportius, a un
jugador, sobretot quan és dolent o mediocre, es dir-li que ha
guanyat un partit i que l’ha guanyat ell tot sol, perquè els sol
passar que la pròxima jornada no n’endevina ni una. Això ens
va passar a la interpel Alació que vàrem tenir en matèria de
política esportiva, que van sortir grans titulars que el Sr.
Diéguez havia guanyat una batalla, en aquest cas en matèria
esportiva, i evidentment el resultat és una moció que ell mateix
ha estat incapaç de sortir aquí a defensar.
Ens ha parlat de poc interès per part de la consellera i del
director, que no eren aquí; són aquí. Ens ha parlat de la Copa
Amèrica, ens ha parlat d’improvisació i manca de criteri; avui
la consellera ens ha mostrat un pla esportiu. De falta de
planificació dels esdeveniments esportius; li hem repetit
cinquanta mil vegades que els grans esdeveniments esportius no
es planifiquen amb molt de temps perquè moltes vegades s’han
d’improvisar i no queda més remei. L’ha acusada de falta
d’opinió. Ha parlat de l’equip ciclista. Després ha perdut una
bona part del seu temps parlant-nos de les instalAlacions
esportives que ell faria i dur-les a Palma. Ens ha començat a fer
campanya per ser el pròxim candidat a la batlia de Palma, però
li he de recordar que li convendria que primer fes campanya en
el seu partit, no fos cosa que tornàs perdre les primàries, cosa
que és necessari per ser batle, en aquest cas, de Palma.
Ens ha perdut la meitat del temps amb temes que no tenien
res a veure amb absolut amb una moció, amb una moció -que
jo sé que no em puc dirigir als altres grups- que no té res a
veure amb els grans esdeveniments esportius; a. Aquí estam
parlant dels grans espais esportius. Una moció que vulnera les
competències dels consells insulars de Mallorca, d’Eivissa i
Formentera i de Menorca en el que fa a planificació
d’instalAlacions esportives. Una moció que deixa a un racó als
ajuntaments. Clar, vostè no ha tengut la sort de ser batle, jo tenc
la sort de batle; a mi ningú no m’ha de dir quines instalAlacions
hi ha d’haver dins el meu municipi; jo he de negociar amb el
Govern i amb el consell insular aquelles instalAlacions que els
ciutadans volen, i el Govern haurà de negociar amb el batle de
Manacor, amb el batle d’Inca, amb el batle de Llucmajor,
quines instalAlacions hi vol dur. Vostè no pot deixar de banda
en aquest cas el Consell Insular de Mallorca; primera, té les
competències en planificació, té les competències en
urbanisme; vagi a dir vostè al Consell Insular de M allorca que
vol fer un camp de cross, que vol fer un camp de polo, que vol
fer una pista de tennis a sòl rústic, perquè sòl en aquest cas
d’equipaments esportius els municipis no en tenen i que a ell no
li sembli bé.
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Sr. Diéguez, crec que s’ha equivocat, crec que s’ha
equivocat de dalt a baix. I a més diu, ha acabant dient que així
és difícil arribar a acords. Efectivament, amb vostè és molt
difícil arribar a acords. Surt aquí, ens parla de tot menys de la
moció, i després ens demana consens en un tema que no té ni
cap ni peus, i a més, per si fos poc, ens demana -jo crec que
serà per primera vegada en aquest parlament, després la gent
que només tenc amb mi em dirà si això és normal o no- que per
una moció hagi de tenir majoria qualificada de dos terços de
cambra, és a dir, ni tan sols, ni tan sols el mateix govern, ni tan
sols el mateix grup majoritari que avui té responsabilitats de
govern podria decidir sobre un pla que aprovàs una ponència.
Sr. Diéguez, jo crec que vostè anava de sobrat i ha vengut
aquí i ens vol fer creure una cosa... Escolti, de cap de les
maneres, de cap de les maneres. Vostè diu que s’ha equivocat
amb el director general; vostè ja es va equivocar amb el
director general quan vostè, quan era conseller del consell
insular, es va negar a rebre’l; aquí va ser el primer dia que vostè
es va equivocar, en aquest cas, amb el director general, i jo crec
sincerament que la política esportiva d’aquest govern ha donat
un canvi dels passats quatre anys -pacte de progrés- als que
duim ara. Jo crec que és un èxit; els municipis estan contents,
demani-ho vostè als municipis, demani-ho al Consell Insular de
Mallorca, si estan contents de la planificació d’aquest govern
i dels acords a què arriba el Govern de les Illes Balears amb els
consells insulars, G overn de les Illes Balears i en aquest cas
amb ajuntaments de les tres illes. Per tant jo crec que aquesta
moció és totalment innecessària.
Clar, i és que vostè és capaç de parlar de tot, i vostè avui -ja
ho hem dit abans- ens surt a un mitjà de comunicació i “s’han
acabat les bones formes, s’han acabat..., es comença l’oposició
en tema de matèria esportiva”. I vostè es fica en si hem de
llevar o no llevar la pista de Son Moix, quan vostè sap que això
és d’un ajuntament, vostès que s’han omplert la boca durant
quatre anys, de parlar de descentralització, de parlar de
transferències, vostès es volen ficar aquí, des del Parlament, i
dir a l’Ajuntament de Palma el que ha de fer amb una
instalAlació que és seva. A mi em pareix que això, Sr. Diéguez,
no és de rebut. Vostès no creuen en el municipalisme, se’n
poden omplir les boques, però jo crec que amb fets com aquests
vostès estan demostrant que avui vostès trepitjarien una majoria
en aquest cas que varen triar els ciutadans i que decideix quines
són les accions que han de dur amb les instalAlacions esportives
pròpies d’un ajuntament.
Vostè ens surt i ens diu: “Home, és que també podríem fer
qualque cosa amb un centre de tecnificació de rem i de
piragüisme a Alcúdia”. Clar, és que a mi em pareix molt bé. Li
repetiré un poquet l’hemeroteca i la història: “El ministeri de
Matas vol invertir quasi 4 milions d’euros a la Ciutat dels
Llacs”. Què varen fer vostès durant aquests quatre anys? Clar,
no volien els doblers de Madrid, tots els doblers que volia
enviar el ministre Matas vostès no els volien, clar. Però és que
no acaba aquí, no, no Sr. D iéguez, no acaba aquí, el Sr. Font
demana a la ministra que enviï doblers per al condicionament
del llac Esperança, quina resposta ha tengut? Jo li puc mostrar.
“Font pide a Narbona que asuma más de 60 proyectos en el
litoral”. Un d’aquests projectes que demana el Sr. Jaume Font
és precisament l’agençament dels llacs, quina resposta ha tengut
el conseller de Medi Ambient d’aquesta comunitat per poder
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tenir doblers per fer aquests projectes? Jo m’imagín que amb
els arguments que li he donat crec que a vostè no li queda altra
cosa que rectificar.
I a més, jo li donaria un consell si m’ho permet, vostè sé
que no accepta molts de consells, respecti els ajuntaments. És
evident que el Parlament de les Illes Balears té molt de poder,
és evident que el Parlament de les Illes Balears també està
elegit pels ciutadans de totes les Illes Balears, però avui per
avui els ajuntaments el que necessitin són polítics que donin
suport a les seves iniciatives, polítics que ajudin als seus
ciutadans i no polítics com vostè que vulguin imposar des
d’aquí, des del Parlament, què és allò que han de fer amb
competències que són seves.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per part del grup
proposant el Sr. Diéguez.

oír a todo el mundo. Así que no venga con rancios localismos,
la bandera de Manacor se levanta contra el Parlamento de
Baleares, hombre! Eso es una cosa rancia, anticuada... Estamos
hablando de colaboración,...
(Remor de veus)
Ya sé que se levantará si hace falta, pero estamos hablando
de colaboración Sr. Pastor, de llegar a un acuerdo la inmensa
mayoría. Un acuerdo que propongo que sea por dos tercios.
Podemos ponernos la mayoría que queramos para llegar a una
resolución, podemos ponerla. No significa eso que sean nada
vinculante, estamos hablando de acuerdos, no de imponer nada
a nadie. Es que se lo tengo que repetir porque no lo acaban de
entender muy bien. Hombre cuando me dice aquí que hay que
hablar con los ayuntamientos, tal y cual y hay que hablar con
todo el mundo..., me habla del campo de polo. Hombre no me
resucite ese cadáver, menos mal que no está la Sra. Cabrer aquí
porque le da un pasmo como se entere que vuelven hablarle del
campo de polo. Fue una maravilla, yo nunca he visto que un
grupo parlamentario vote en contra de una ley de su propio
Gobierno, fue un sainete delicioso, pero bueno.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En
primer lugar agradecer el voto favorable de la mayoría de
grupos de la cámara y lamentar desde luego el voto
desfavorable por parte del Grupo Parlamentario Popular. Mire
yo le había propuesto aquí que primero programáramos las
instalaciones y después los acontecimientos y ustedes van al
revés. ¿Qué hay libre por allí? Un mundial de no se qué, lo
cogemos y haremos un pabellón, ¿dónde? Donde nos dé la
gana, ¿hablamos con los ayuntamientos? No, ni con los
ayuntamientos ni con nadie, deciden como les da la gana. ¿Sabe
por qué quieren hacer el velódromo en Sant Ferran? Porque
dice un director general de su conselleria que Sant Ferran es del
Govern balear, porque s’Institut es del Govern balear, sí, esto
es lo que dicen un montón de gente.
La moción será justificada sobradamente, incluso les he
dicho, para que vieran que tenemos opinión, que tenemos una
serie de propuestas, que son acertadas o desacertadas, estamos
sometidos como todos a lo que decida la mayoría. M ire, yo no
le haré ninguna alusión personal porque si no me la cambiaran
y no quiero que me lo cambien, quiero que usted continúe en
esto de política deportiva porque me va bien, en otras materias
me han ido cambiando a los portavoces, volver al anterior,
etcétera. Aquí no se preocupe que yo no le aludiré, así que me
dure, me lo tengo que garantizar.
Mire, me dice que nos queremos meter en competencias
municipales, hombre! Eso no, en absoluto. Mire yo lo que le
digo es que aquí en una ponencia el Parlamento diga es
recomendable hacer, oyendo a los consells, oyendo a los
municipios, oyendo a las federaciones, oyendo a quien haya
que oír, usted estará allí y tendrá una mayoría para decidir a
cuál sitio tienen que ir. Que se haga un plan y si en ese plan se
decide que se hará tal instalación en el Ayuntamiento de Palma,
naturalmente que el Govern y la persona que tenga que llevar
la iniciativa tendrá que hablar con el Ayuntamiento de Palma
y si el Ayuntamiento de Palma no quiere, pues yo creo que ya
ni estará en la resolución. Yo le hablo de oír a todo el mundo,

Sobre la (...) ya no le digo más. Sobre la pista de Son Moix,
mire yo no le he dicho que la retiren, no se lo he pedido. Yo
probablemente haría lo posible para trasladarla. Le pedí su
opinión, si lee la pregunta lo verá, ¿qué opinión tiene la Sra.
Consellera? Y me dijo que opinión no tengo porque no es mi
competencia, si le hubiera preguntado sobre los descuentos
aéreos, como ya he dicho, pues supongo que sí me hubiera
dicho algo, pero sobre la pisa de Son Moix no. ¿Y sabe por qué
no me contestan? Porque tiene miedo que venga el
Ayuntamiento de Palma a pedirle dinero, no a que le impongan
nada porque el Ayuntamiento de Palma estaría encantado,
aunque no lo diga, de poder trasladar la pista de atletismo si
tuviera dinero. Lo que pasa es que el miedo que tienen es a que
le digan, si estáis de acuerdo poned algo de dinero. Seamos
claro, todos sabemos que es así.
Sobre el tema del lago Esperanza. Yo le he ofrecido nuestra
colaboración para llegar a un acuerdo, reunámonos y si entre
todos decidimos que es una instalación positiva... ¿Usted cree
que si todos los grupos políticos nos reunimos y decidimos 4,
5, 6 o 1 sola gran instalación, cree que tendremos problemas
para encontrar financiación y tendremos problemas en un
ayuntamiento, con el consell, o con la comunidad autónoma, o
con el Gobierno del Estado? No tendremos si nos ponemos
todos de acuerdo. Busquemos el consenso de una vez. Miren,
les he ofrecido un gran acuerdo, un consenso, la lucha de todos
juntos para un futuro y nos dan la espalda. Les he ofrecido
llegar a un acuerdo sobre una serie de instalaciones y ni
siquiera quieren hablar de ello. Hoy desde luego yo creo que
podría haber sido un día histórico, podríamos haber comenzado
una época de cierta ilusión para todos los deportistas de las
Islas Baleares y está claro que no son gente de consenso. Y no
lo digo señoras y señores diputados miembros del Grupo
Parlamentario Popular por ustedes, que a la hora de votar
apretarán el no, porque me consta que una buena parte de
ustedes votaran el no por obediencia debida, porque tengo la
convicción de que una inmensa mayoría de ustedes están de
acuerdo conmigo y con eso les alago. ¿O no están de acuerdo
en planificar con el máximo consenso...
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(Remor de veus)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
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Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la proposició no de llei RGE núm. 3591/04
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifa
única per als viatgers de l’IMSERSO.
Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Carme Feliu.

Un poc de silenci per favor.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Déjelos, me gusta más que protesten aquí que con los bates
y esas cosas que pasaban...
EL SR. PRESIDENT:
No, no, hem de mantenir l’ordre, maldament li agradi a
vostè.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
¿No están de acuerdo en planificar con el máximo consenso
las instalaciones deportivas de mayor nivel de la comunidad
autónoma? ¿No están de acuerdo en el consenso? Díganlo.
¿Cómo van a salir ahora a la calle, mirar a los ojos de un
deportista y decirle queremos hacer lo que nos de la gana sin
contar con nadie, porque los de derechas cuando mandamos
pasamos de todo? ¿Por qué la derecha de Baleares no puede ser
al menos igual que la catalana, que la de Madrid, que la de
Valencia, que la de Sevilla, etcétera, que ha sido capaz de
trabajar junto con otras fuerzas políticas en favor del deporte?
Es imposible que haya 30 personas en las Islas Baleares que
por propia convicción estén en contra de una propuesta tan
sensata como la que vamos a votar...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Acabo. ¿Tendremos tan mala suerte los ciudadanos de estas
islas que las únicas 30 personas que nieguen el consenso en
política deportiva estén aquí? Nada más, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diéguez.
Senyores i senyors diputats ens podem preparar per la
votació.
Podem votar.
23 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció.
Per tant, queda rebutjada aquesta moció.
IV. Proposició no de llei RGE núm. 3591/04, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifa única per
als viatges de l'IM SERSO.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com ja
comentam a l’exposició de motius de la proposició no de llei
que avui presentam, el Ministeri de Treball i Assumptes
Socials, mitjançant l’Instituto Nacional de M igraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO), promou ja des de fa anys un
programa de vacances per a majors de 65 anys i per al
manteniment de les zones turístiques que realment podem dir
tots que ha assolit un gran èxit entre la població major de 65
anys. Un dels objectius és facilitar la incorporació d’aquest
colAlectiu a les (...) turístiques, la qual cosa ha permès que les
persones majors puguin accedir a un turisme de qualitat en
condicions econòmiques més avantatjoses que les existents en
el mercat. Connectant d’aquesta manera també amb altres
ambients i possibilitant el seu accés als béns culturals.
Fins aquí crec que podem veure que realment tot és molt
positiu. Però què passa? Passa que a Balears l’IMSERSO oferta
diferents tipus de paquets de vacances destinats a les persones
majors que resideixen a les illes i si bé aquests programes
inclouen els desplaçaments d’anada i tornada des de la capital
de la província a l’hotel del destí i d’aquesta manera i per la
configuració del nostre arxipèlag amb les seves pròpies
singularitats geogràfiques, aquests viatges han de partir sempre
de l’Aeroport de Palma, de forma que els residents de Menorca,
d’Eivissa o fins i tot pitjor, de Formentera, han de traslladar-se
prèviament, generalment amb avió, a Palma per poder
començar el seu viatge promogut per l’IMSERSO. Aquest fet
suposa, esper que tothom coincideixi amb mi, suposa idò per a
totes les persones que no resideixen a Mallorca una despesa
afegida al preu final del viatge, en la que podem concloure que
per a totes les persones no residents a Mallorca el preu final
d’aquests viatges és considerablement més alt que per a les
persones residents a M allorca, ja que al cost del paquet que els
ofereix l’IMSERSO han de sumar-hi també altres despeses, en
primer lloc el trasllat amb avió d’anada i tornada fins a
Mallorca. En segon lloc el cost d’una nit d’hotel ja que en
nombroses ocasions degut als horaris de sortida dels paquets de
l’IMSERSO es veuen obligats a pernoctar a Palma. I tercer lloc
també les despeses que puguin ser ocasiones per aquests horaris
quant a dinars, sopars, etcètera.
Com ja hem posat de manifest a l’exposició de motius, el fet
insular i expressament la denominada doble insularitat,
conformen unes característiques diferenciades en comparació
amb les condicions de la península allà on la continuïtat
geogràfica del territori permet, indubtablement, majors
possibilitats quant als trasllats. En aquest sentit des del Grup
Parlamentari Popular consideram que s’han de posar en marxa
els mecanismes necessaris perquè el cost dels paquets de
vacances de l’IMSERSO sigui el mateix per a tots els majors de
les nostres illes, independentment de l’illa allà on resideixin i
amb la finalitat de corregir el greuge comparatiu existent entre
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els pensionistes i residents majors de 65 anys de Mallorca amb
els majors de la resta d’illes que conformen la nostra comunitat.
Per tot això nosaltres presentam aquesta proposició no de llei.
Senyores i senyors diputats, estam parlant de realment una
situació molt injusta que fa que fins i tot de vegades surt molt
més car aquest desplaçament previ, inclosa la seva nit d’hotel,
que tot el viatge de 8 dies que oferta l’IMSERSO. Realment
pens que hi ha moltes persones majors a la nostra comunitat
que sens dubte gaudirien d’aquest tipus de viatges i que no ho
fan per l’augment de despesa que la seva situació insular li
suposa. Aquest tipus de programa a nivell nacional suposa que
viatgen entorn a 600.000 persones majors de 65 anys durant tot
l’any a tot Espanya, creant així sobretot a les zones turístiques
i nosaltres en som un exemple de destí, quan no és temporada
alta entorn a 36.000 llocs de feina a tot Espanya. Esper que
aquesta iniciativa es pugui aprovar amb el suport de tots els
grups polítics per tal de què els nostres majors de Menorca,
d’Eivissa i Formentera puguin viatjar amb igualtat de
condicions que els nostres majors de Mallorca.
Aquesta proposició no de llei ja es va debatre al Senat, va
ser aprovada per unanimitat, també es va debatre en el Congrés
dels Diputats, a diferents comissions, també es va aprovar, però
va passant el temps, va passant els dies i no s’ha fet
absolutament res. Hi ha compromisos també electorals per part
del Partit Socialista, en concret quan se va desplaçar a Menorca
també va manifestar el seu compromís en modificar aquesta
despesa que suposa i tampoc s’ha fet res. Des del Grup
Parlamentari Popular i per tal d’una vegada més promoure que
aquesta mesura se posi ja a la pràctica, volem presentar aquesta
proposició no de llei per tal de què es pugui palAliar aquest
greuge comparatiu que suposa aquesta doble insularitat i que
s’estableixin per a les Illes Balears una única tarifa en el
paquets de vacances de l’IMSERSO, de forma que el cost
d’aquests viatges sigui el mateix per a tots els pensionistes i
majors de 65 anys, independentment de l’illa allà on resideixin
a la nostra comunitat.
Moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posició, per un
temps de 10 minuts en primer lloc té la paraula el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. I molt breument perquè sobre
una proposició amb la qual hi estam absolutament d’acord i
consideram una reivindicació justa. Es tracta de superar una
discriminació que pateixen, en aquest els majors, però en
general els ciutadans de les illes menors i hi ha molt poc a dir.
Anunciar que el nostre grup votarà a favor.
Simplement afegir, dir que això és una discriminació que
pateixen els ciutadans de les illes menors de Balears, també els

de Canàries, supòs. I encara que no ho votem, a l’exposició de
motius d’aquesta proposició hi ha una certa confusió i tal
vegada seria bo eliminar-la perquè el tercer paràgraf comença
parlant de “a Balears” del que passa a Balears i després es citen
totes les illes de Canàries. És un error en l’exposició de motius
que després no veim tampoc reflectida en la proposta d’acord,
parla només de Balears, ens sembla bé, també s’hi hauria
d’afegir lògicament Canàries si hi estan en la nostra mateixa
situació.
I poca cosa més. Dir que és una reivindicació absolutament
justa, però que supòs a Madrid és més difícil que ho entenguin.
Jo sé que sempre tenim dificultats perquè a Madrid entenguin
el fet insular i mirin si deu ser complicat que en 8 anys del
Govern anterior no vàrem aconseguir que ho entenguessin.
Esperem que a partir d’ara ho entenguin i es solucioni aquest
problema per als majors de 65 anys per als viatges de
l’IMSERSO de tots els ciutadans illencs que no són de l’illa
major, que no són de la capital i que no hagin de pagar
quantitats suplementàries per poder fer els viatges.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Riudavets Florit.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui ens
pertoca debatre en aquesta cambra aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Popular i que fa referència, una altra
vegada més, a una problemàtica endèmica ja de la nostra terra,
em referesc naturalment al cost afegit de la insularitat, de la
doble insularitat en aquest cas. Que els habitants de les illes
patim greuges comparatius respecte els peninsulars és un fet
evident, que per reiterat no deixa de ser real. És una injustícia
contínua que es veu seriosament agreujada a les illes menors.
Per al nostre grup la solució definitiva passa, a part de
solucions puntuals, com la que planteja la proposició, passa per
l’assumpció a les Illes Balears d’un màxim competencial i de
la implantació d’un sistema de finançament, pacte econòmic
l’hem anomenat, que ens permeti solucionar a nosaltres
mateixos els problemes de la insularitat sense dependre del visti-plau de Madrid. Però bé, estam encara a l’època de les
solucions puntuals a problemes concrets. Avui parlem idò dels
viatges de l’IM SERSO. És absolutament cert que com diu
l’exposició de motius de la proposició, el fet insular i
especialment la denominada doble insularitat, conformen unes
característiques diferenciades en comparació amb les
condicions de la península. És absolutament cert i absolutament
evident, tal vegada però no prou evident per alguns partits com
per fer-los exigir la gestió directe de les competències de
l’IMSERSO des de les Illes Balears. Ja veurem a la ponència de
l’Estatut ens retratarem tots, en aquest i en altres temes.
Però bé, aquesta solució parcial que demana el Grup
Popular hi estam d’acord, hi votarem a favor, i estam d’acord
perquè no es pot consentir que la gent gran de M enorca, Eivissa
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i Formentera hagin d’afegir a la despesa inicial del viatge, 120
euros, 20.000 pessetes per persona que gràcies..., per cert a la
desgraciada declaració del servei públic que el Partit Popular
va posar en marxa, a costa i a més dels 60 euros si han de fer
nit aquí. Però hi votarem també a favor per pura lògica. Si
tenim en compte que en el Consell Insular de M enorca una
proposta pràcticament idèntica s’ha votat 2 vegades i el PSM
hi ha votat a favor, a part de proposar-la. La primera vegada
per cert, el 18 de desembre del 2000, quan a Madrid per cert hi
governava el Sr. Aznar i si no ho tenc malentès, el Sr. Matas
n’era ministre. I és que la proposta no és nova, allò que és nou
és que ho proposi el Partit Popular i és nou perquè açò se
referia a Madrid. I deixi’m dir-los senyores i senyors diputats
del Partit Popular una frase que vostès empren molt en (...).
Senyores i senyors del Partit Popular si això se referia a Madrid
per què no ho varen fer vostès quan governaven?
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Gràcies, Sr. President. Únicament agrair el suport de tots els
grups. Estam realment d’enhorabona perquè en polítiques allà
on..., jo crec que nosaltres mateixos d’aquí uns no tants d’anys
i altres un parell més d’anys, ens podrem beneficiar també
d’aquesta mesura que realment és injusta i l’únic que estam
demanant és que Madrid faci justícia. Simplement agrair una
fita històrica com aquesta d’aconseguir la unanimitat de tots els
grups.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Carme Feliu.
Senyores i senyores diputats, aquesta presidència entén que
se pot aprovar per assentiment?

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Gascón i Mir.
EL SR. GASCÓN I MIR:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup donarà suport a aquesta proposició no de llei que presenta
el Grup Parlamentari Popular perquè estam absolutament
d’acord en tot allò que ha dit la Sra. Feliu sobre el cost dels
residents a Menorca i Eivissa cap a Mallorca abans de prendre
la destinació cap a la península. Volem dir que aquesta
proposta que és exactament la mateixa que es va presentar en
el Congrés dels Diputats, fins i tot la resolució que presenta
vostè Sra. Feliu és la resolució que es va aprovar en el Congrés
dels Diputats per tots els partits per unanimitat i que és per al
curs 2005-2006. Per tant, si és per al curs 2005-2006 encara no
s’ha pogut posar en marxa. De totes maneres bo és que des de
Balears també ho demanem perquè com ha dit fa un moment el
representant del PSM , el Consell Insular de M enorca ho va
demanar en el seu dia i no només això, és va denegar per part
del sots-director de plans (...).
Per tant, esperem que aquesta vegada, entre que Madrid el
va aprovar i que ara el demanem nosaltres, entre tots
efectivament el curs 2005-2006 s’aprovi aquesta quantitat i
aquest greuge important que pateixen els ciutadans de
Menorca, Eivissa i Formentera i també els de les illes petites de
Canàries pugui ser solucionat.
Gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Gascón. Té la paraula la Sra. Carme
Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Idò aquesta proposició no de llei queda aprovada per
assentiment. Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments)
V. Adopció d'acord sobre la proposta de la M esa
d'aplicar el procediment de tramitació directa i per lectura
única al Projecte de llei RGE núm. 1254/05, de reforma de
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de
les Illes Balears.
Seguidament passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a l’adopció d’acords sobre la proposta de la M esa,
oïda la Junta de Portaveus, de tramitació directe i amb lectura
única del projecte de llei RGE núm. 1254/05 de reforma de la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les
Illes Balears. Abans de debatre aquest projecte de llei
procedeix el pronunciament del Ple de la cambra sobre la
proposta de la Mesa de tramitació directe i amb lectura única.
Algun grup vol intervenir? Per tant, podem considerar
aprovada aquesta tramitació per assentiment.
VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei
RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.
Tot seguit passam al debat i votació pel procediment de
tramitació directe i amb lectura única del projecte de llei RGE
núm. 1254/05 de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre de patrimoni històric de les Illes Balears. Per fixar la
posició per un espai de 5 minuts el Grup Parlamentari Mixt té
la paraula.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina donarà suport a aquesta llei presentada pel Govern
de les Illes Balears perquè suposa donar solució a un problema
que tenen avui la majoria dels ajuntaments de les nostres illes.
Efectivament la Llei de patrimoni històric en el seu dia va
donar un termini de dos anys perquè tots els ajuntaments fessin
el seu catàleg de protecció del patrimoni. Aquest termini de dos
anys va resultar insuficient i a l’any 2002 se va haver de donar
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un altre termini de dos anys per a aquesta adaptació, termini
que ha resultat absolutament insuficient. A l’illa de Mallorca
dels 53 ajuntaments, només 14 en aquests moments tenen
tramitat avui el seu catàleg.
Per part d’Unió Mallorquina pensam que és important
ampliar aquest termini que hauríem de fugir d’aquesta fórmula
que de vegades hem emprat en aquest Parlament d’establir
terminis curts, massa breus, massa poc realistes i amb
obligacions, no només d’adaptació a la primera modificació,
sinó sense permetre cap tipus d’excepció. Nosaltres des d’Unió
Mallorquina som més partidaris en redaccions del tipus de la
Llei 14/2000, és a dir, la Llei d’Ordenació del Territori que
preveu en casos d’interès general, que preveu per a un centre
sanitari, que preveu per a una escola, la possibilitat de poder
fer...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci per favor, si són tan amables. Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Que preveu la possibilitat en
determinats casos de fer excepcions i que se puguin tramitar.
La redacció de la llei que avui ampliam el seu termini és una
redacció molt inflexible, és una redacció que no preveu cap
tipus d’excepció i fa que ajuntaments molt petits, com pugui ser
Mancor, ajuntaments que no tenen mitjans, que estan fent el
catàleg però no el tenen acabat, no puguin tramitar cap tipus de
modificació de planejament. I si tenen una necessitat d’un
centre sanitari, d’un equipament públic, d’una ampliació de
l’escola, no la poden tramitar.
Per això nosaltres donarem suport..., l’ampliació del termini
només és d’un any i això hauria de servir perquè tots els
ajuntaments se posin les piles i acabessin aquesta ampliació.
Pensam que problemes com aquest se donen, la Llei de museus
també estableix terminis molt curts, o la Llei de ports de
l’Estat, de la qual vàrem xerrar en aquesta cambra la setmana
passada, que estableixen terminis per realitzar lleis que són
molt breus, poc realistes. No es tracta en aquest cas d’impedir,
o no facilitar que se modifiquin o que no se facin aquests
catàlegs, des d’Unió M allorquina pensam que és
importantíssim que se facin, que se realitzin aquests catàlegs,
però hem de ser realistes i si bé a la redacció en el seu dia de la
llei no preveia aquestes excepcions, almanco donar un termini
d’un any perquè aquests ajuntaments puguin acabar de fer els
seus catàlegs, puguin fer la tramitació que jo crec que la
majoria d’ells ja tenen en fase molt avançada, puguin presentarlo i aprovar-lo i no sigui necessari donar un nou termini per a
l’aprovació d’aquesta llei.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt senzillament per manifestar que donarem suport a aquesta
proposta de modificació de la llei, que consideram necessària
tenint en compte la quantitat d’ajuntaments que encara tenen els
deures per fer. Jo en nom del meu grup don suport a aquesta
proposta, però amb una música un tan diferent al diputat que
m’ha precedit, em sap greu no tenir aquest esperit tan liberal
com té ell.
Jo crec que aquí el que hauríem de lamentar és que, en una
terra on el patrimoni històric ha estat profundament depredat les
darreres dècades, en aquests moments encara haguem de
teoritzar que fa falta flexibilitzar més les coses. El que fa falta
és que tothom es posi les piles perquè ja està bé, ja està bé, i jo
parl per un municipi, per exemple on jo visc, que és dels
grossos, que no té els deures fets, que té coves prehistòriques
abandonades, que té moltes coses. Per tant jo crec que aquí el
que hauríem de fer seria que aquesta aprovació, que esper que
sigui per unanimitat, servís per fer una crida, des dels mitjans
de comunicació, a l’opinió pública perquè les institucions es
prenguin seriosament que el patrimoni històric forma part de la
cultura d’un poble i és un element fonamental i essencial per
anar amb la cara alta pel món i no haver d’estar empegueïts
d’haver tirat en terra part de la nostra història.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
M oltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista té la paraula el Sr. Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
vull deixar en primer lloc clar el vot afirmatiu del PSM-Entesa
Nacionalista en aquesta llei, i serà afirmatiu perquè la realitat
és evident i també ho és la necessitat de molts ajuntaments
d’aquest ajornament de terminis. Però en aquest torn de fixació
de posicions no està de més fer una reflexió respecte d’això.
Aquesta és la segona pròrroga legislativa que s’estableix i
el tercer termini que es fixa. En conjunt molts d’ajuntaments
porten un retard de quatre anys en l’aprovació del seu catàleg
de patrimoni i, de ben segur, si no es prenen mesures, a més a
més de prorrogar, a final de legislatura votarem una altra
pròrroga i així ad infinitum. Perquè en definitiva no basta
ajornar els terminis, s’ha de donar suport als ajuntaments i
alhora, a la vegada, també exigir-los, però donar-los suport és
fonament i absolutament necessari per a ajuntaments més petits,
amb recursos més migrats, i en aquest sentit aprofit per
discrepar, ni que sigui perquè almenys consti en acta, discrepar
del text de l’informe de la directora general de Cultura inclòs
a l’expedient de tramitació quan parla textualment de “l’oblit o
indiferència de totes les administracions públiques durant el
període 2001-2003". Vull recordar que en aquest període des
dels consells insulars, administracions més que directament
implicades, es va donar un gran suport als ajuntaments. Per no
referir-me sempre a Menorca, que ho faig sempre, posaré
l’exemple del Consell Insular de Mallorca, que des del
departament de Cultura va posar en marxa equips
multidisciplinars de catalogació que, a més del suport econòmic
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que es donava als ajuntaments, els varen ajudar moltíssim en la
confecció del seu catàleg. Per cert, i sigui dit de passada, és en
aquesta legislatura quan s’han desfet aquests equips tan
necessaris com eficaços. Que també consti en acta.
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aquest projecte de reforma de la llei i d’aquesta manera poder
contribuir tots a defensar això que tots estimam tant que és el
nostre patrimoni històric.
Gràcies, Sr. President.

Estam a favor d’allargar els terminis, el nostre vot serà
positiu però açò no basta. Suport als ajuntaments, però també
voluntat política de complir i fer complir la llei, i quan s’acabi
el nou termini que no s’aprovi cap modificació de planejament
per petita que sigui si no té el catàleg de patrimoni aprovat.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sr. President. Molt breument, tan sols per anunciar
el vot favorable del Grup Parlamentari Socialista a la proposta.
Això sí, reconeixen la importància, per un costat, del catàleg
del qual aquí estam parlant i, al mateix temps, la dificultat amb
què s’han trobat els ajuntaments per poder complir en el termini
que ja s’ha posat altres vegades per a la redacció d’aquest
catàleg però, com dic, i com que no és la primera vegada que
es fa una ampliació del termini perquè els ajuntaments puguin
complir, sí desitjam i esperam des del nostre grup que aqueixa
sigui realment la darrera ampliació i per tant el definitiu
termini, i que els ajuntaments facin efectiva l’obligació que
tenen de redacció d’aquest catàleg i, en qualsevol cas, per
avançat demanar que si no es compleix per part dels
ajuntaments aquest darrer termini que es marca que no parlem
de nous terminis, i que el punt 2 de la disposició transitòria que
avui aprovam es faci efectiu i es posi en marxa, i que realment
no haguem de tornar parlar de nous ajornaments de terminis.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Oliver.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. Evidentment el vot del Partit
Popular, del Grup Parlamentari Popular, serà afirmatiu a aquest
projecte de llei de la reforma de la Llei 12/1998, i ho serà
perquè el que es pretén amb aquesta reforma és fixar un nou
termini d’un any però es fa modificant la pròpia llei, introduint
perquè pareix que és més adient dins el mateix text de la llei el
text de la reforma, introduint idò una disposició transitòria, la
disposició transitòria tercera, que estava derogada, i d’aquesta
manera amb aquest nou termini, a més, es diu que si
s’exhaureix aquest termini per als ajuntaments aquests no
podran aprovar cap modificació ni revisió de planejament, o no
ser que es tramiti conjuntament amb l’aprovació del catàleg de
protecció del patrimoni històric.
No dic res més idò si no animar des d’aquí tots els
ajuntaments que no han fet encara els seus deures, que els facin,
que a ser possible no exhaureixin aquest termini que els dóna

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Oliver.
Aquesta presidència entén que es pot aprovar per
assentiment? Idò dit això aquesta presidència també proclama
l’aprovació de la Llei de la reforma de la Llei 12/1998, de 21
de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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