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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats i presents a la sala, els pregaria
en primer lloc, si és possible, que hi hagi una mica de silenci.

En primer lloc, hi ha substitucions, per favor?

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Andreu Avel•lí Casasnovas substitueix Manuel Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí, Sr. Pax?

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Alejandro Pax sustituye a Carlota Alberola.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Eberhard Grosske substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 7439/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
vaixell per a la Casa Reial.

Començarem el debat del punt únic de l'ordre del dia, relatiu
a proposicions no de llei. Començarem per la número de
registre 7439/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, sobre vaixell per a la Casa Reial. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició va en línia
d'una altra que va ser presentada pel nostre grup al Consell
Insular de Menorca, i que va ser precisament aprovada per
aquesta institució, com així esperam que s'aprovi la que avui
sotmetem a consideració d'aquesta comissió.

Aquesta proposició no de llei sorgeix a arrel de la
participació del Govern autònom dins l'anomenada Fundació
Turística Cultural de les Illes Balears, que té com a objectiu, jo
diria que pràcticament exclusiu, malgrat que teòricament
estigui recollit als seus estatuts la possibilitat de dur endavant
altres tipus d'actuacions, té com a objectiu, deia, la compra d'un
iot per a la Casa Reial, valorat, segons s'ha expressat
públicament a través dels mitjans de comunicació, en 3.000
milions de pessetes. A la vegada també ha motivat la
presentació d'aquesta proposició els anuncis per part del
portaveu del Govern, del Sr. Ferrer, en el sentit que el Govern
podria plantejar-se, a més de participar dins aquesta fundació,
subvencionar la compra d'aquest vaixell directament o a través
-i llegesc literalment les seves declaracions de premsa- de les
associacions de foment del turisme.

Aquesta iniciativa del Govern balear va tenir
precisament seguiment en altres institucions, principalment
el Consell Insular de Menorca, que sí efectivament va
tramitar una subvenció a través del Foment del Turisme
amb aquesta finalitat, i fins i tot hi ha hagut ajuntaments a
l'illa de Mallorca que també s'hi han sumat, com és el cas de
l'Ajuntament de Montuïri.

Des d'Esquerra Unida hem vist amb preocupació
globalment la iniciativa, i de forma molt particular que es
pogués establir una espècie de cursa institucional entre
entitats locals i el propi Govern autònom, relativa a la
participació dins aquesta iniciativa. Ho hem vist amb
preocupació perquè des del nostre punt de vista el debat si
per exercir les funcions que li són pròpies institucionalment
la Casa Reial necessita o no necessita un iot, i quin tipus de
iot necessita, en cas que s'arribi a la conclusió, en principi
dubtosa per a nosaltres, que efectivament ho necessiti, és un
debat que han de fer les Corts Generals quan debaten en els
seus pressuposts el programa relatiu al sosteniment de la
Casa Reial, i és definitiva amb càrrec a aquests pressuposts
generals on eventualment hauria d'anar inequívocament
carregada la despesa corresponent a la compra d'aquest
vaixell.

Des del nostre punt de vista és inadequat que des d'altres
institucions s'interfereixi en el procés, que és rigorós, que és
transparent, que és necessari implementar i mantenir, que
totes les despeses de sosteniment de la Casa Reial vagin en
el marc del pressupost general de l'Estat i en funció d'un
debat polític que es plantegi en el Congrés dels Diputats. És
inconvenient, no és rigorós, i a més planteja polèmiques i
situacions no desitjables i en absolut necessàries. Des del
nostre punt de vista ja la pròpia iniciativa des del punt de
vista privat seria de dubtosa conveniència, per raons de
fons, perquè pensam que des de la iniciativa privada no és
bo que s'escometin regals d'aquesta quantitat -perquè
naturalment no parlam d'una bacina de plata, parlam d'un
vaixell de 3.000 milions de pessetes- a cap tipus d'institució
representativa, o cap tipus de persona que ocupi un lloc
rellevant dins la trama institucional o dins el joc de
representació política de l'Estat. No és convenient des del
punt de vista ètic, i fins i tot no és oportú des del punt de
vista com es va argumentar per part d'aquests bàsicament
empresaris privats que varen iniciar aquesta idea, en la
mesura que ha aconseguit convertir en polèmica a nivell
d'Estat un fet que fins ara s'havia acceptat d'una manera
natural, que era l'estada de la Casa Reial a Mallorca per les
seves vacacions, estada que es justificava per raons de
tradició, de gust personal i de seguretat, com diu la
proposició no de llei a la seva part expositiva, i que
efectivament en la mesura que pugui dependre o que pugui
estar relacionada amb determinats beneficis suplementaris
que pugui rebre la Casa Reial per mor d'iniciatives de
caràcter empresarial i privat, lògicament convida des d'altres
comunitats autònomes i des d'altres instàncies a qüestionar
si aquest argument que empren aquests promotors de la idea
a les Illes Balears, no seria també bo que fossin aplicats a la
seva pròpia comunitat, i que precisament les seves
comunitats tal vegada tenen indústries turístiques menys
desenvolupades i més necessitades de promoció que la
indústria turística de les Illes Balears.
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De fet tota aquesta polèmica es va encetar en el seu
moment, i precisament jo crec que un cert bon criteri per part
dels promotors de la iniciativa d'esmorteïr el projecte és el que
ha evitat que això vagi més envant, i de fet des d'una
presentació una mica cridanera que es va fer fa uns mesos fins
ara, jo crec que hem assistit a una progressiu esmorteïment,
discretament deixar una mica de banda qualsevol iniciativa
relacionada amb aquesta qüestió.

De tota manera vull dir que la proposició no de llei en la
seva part dispositiva de cap manera entra a jutjar aquesta
iniciativa privada. He volgut manifestar la nostra opinió, perquè
em sembla políticament honest fer-ho en aquesta ocasió, però
lògicament no ens semblaria correcte ni ens semblaria oportú
que aquesta comissió i que el Parlament de les Illes Balears
entràs a fer consideracions sobre iniciatives privades, fins i tot
si aquestes afecten una institució de l'Estat com és la
Monarquia, o fins i tot si pot tenir repercussions des del punt de
vista de la promoció turística de les Illes Balears.

La proposició no de llei se centra exclusivament en el paper
del Govern en tota aquesta qüestió, i el que li demana és
senzillament que surti de la Fundació, que surti de la iniciativa
en definitiva, i que renunciï -en el seu segon punt- a
subvencionar aquest tema. Així mantendrem aquest criteri
segons el qual qualsevol recurs públic que hagi d'anar al
sosteniment de la Casa Reial ha de sortir del pressupost general
de l'Estat eventualment, i d'un debat polític que tengui lloc a la
seu del Congrés dels Diputats, mantendrem aquest criteri,
llevarem polèmiques innecessàries al voltant d'aquesta qüestió,
per exemple si els doblers públics d'aquesta comunitat no
podrien tenir finalitats més oportunes i més adequades d'acord
amb les necessitats dels nostres ciutadans; i en tercer lloc
perquè nosaltres pensam que no és bo -i això ho vàrem redactar
fa uns mesos- que el Govern balear estigui de soci minoritari en
iniciatives empresarials, ni de fundacions, ni de cap
característica; quan el Govern balear posa el nom de les Illes
Balears, el nom de la representació que ostenta de la voluntat
popular dels ciutadans de les Illes Balears dins una fundació o
dins una empresa, ha de ser amb les garanties pròpies d'un soci
majoritari, amb garanties pròpies que dirigirà la dinàmica
d'aquella empresa i d'aquella iniciativa. Vàrem redactar això,
evidentment, quan encara no havia passat allò d'Isba ni de Pla
de 8, malgrat que ja havien passat altres coses, però ens sembla
un criteri molt higiènic que el Govern balear no es fiqui en
coses que no pot controlar, i molt manco en fundacions
d'aquestes característiques, que entre d'altres tenen, com tothom
sap, la de produir beneficis fiscals als seus participants.

Per tant aquesta és la proposició en definitiva, aquestes són
les motivacions, i aquesta és l'argumentació que la sustenta.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. No sent present el Grup
Parlamentari Mixt, per fixar la posició per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Estam davant una proposició no de llei amb dos punts, que
hem de dir que des del Grup Nacionalista-PSM donarem
suport a aquests dos punts. Crec que s'han donat ja les
argumentacions suficients per poder donar el suport a
aquesta proposició. Per tant, fora entrar tampoc en més
debat, just el nostre vot favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sansó. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar també amb brevetat
la nostra posició favorable a aquesta proposició, dir que
correspon a l'Estat, entenem que no als particulars, dotar la
Corona i la Casa Reial dels instruments personals i materials
per a l'exercici de les seves funcions representatives; que la
comunitat autònoma de les Illes Balears també contribueix
d'una manera important a aquest paper de dotació
d'instruments personals i materials, ja que degut al fet que
les Illes Balears són el lloc de segona residència de la
Família Reial, la comunitat autònoma es fa càrrec de la
construcció i del manteniment, i del bon funcionament del
que podríem dir el recinte reial de Marivent i de Son Vent;
i que per altra part he de coincidir amb unes observacions
que ha fet el Sr. Grosske, en el sentit que la mescla
d'interessos o d'iniciatives privades amb participacions
minoritàries dels poders públics, sigui a través de
fundacions, sigui a través de societats de tots tipus, sempre
resulta inconvenient i polèmica, degut a aquesta
impossibilitat de prendre les decisions i ser a la vegada
corresponsable de les decisions que es prenguin, i que en
aquest cas concret jo crec que aquesta participació
minoritària no és favorable ni pre als interessos de la
primera institució ni per als interessos de les institucions de
les Illes Balears, i que en aquest cas concret, amb el tema
que tractam, resulta realment de molt difícil comprensió per
als ciutadans aquestes iniciatives que es duen a terme.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Si em permeten, primerament he de dir que ja aquest tema
també es va debatre al Consell Insular de Mallorca, no només
al de Menorca; i dir que en certa manera personalment em
sorprèn un poc aquesta preocupació que té Esquerra Unida cap
a la Casa Reial, el fet que possibles donacions li puguin afectar
personalment, així ho diu a l'exposició de motius de la seva
proposició, diu "polèmica innecessària de la qual la Família
Reial n'és la primera perjudicada". Jo crec que si aquí es pogués
crear polèmica, a qui realment pot preocupar en tot cas seria a
la Casa Reial, i no crec que jo que això és un poc una
exageració, el fet que es consideri que això pot afectar la Casa
Reial, si no, supòs que la seva postura seria d'una altra manera.

Quant a regals, crec que també és un poc exagerat parlar de
regals. Si jo no tenc mal entès, perquè tampoc desconec molt
aquesta qüestió, no m'ha preocupat molt personalment, si he de
ser franca, crec que no es tractava d'un regal, es tractava més
bé, es deia, d'una donació que es faria i que s'incorporaria al
Patrimoni Nacional. Crec que no és aquesta una novetat; si
tampoc no vaig equivocada Marivent, per exemple, va ser una
donació d'un particular que es va incorporar al Patrimoni. Per
tant, no seria tampoc un novetat.

Però no crec que tampoc sigui aquest el tema, perquè la
proposició està un poc embullada, si li he de dir la veritat,
perquè aquí embulla la iniciativa privada, la Casa Reial, els
pressuposts. És un poc difícil saber exactament què persegueix
Esquerra Unida amb aquesta proposició.

Així i tot també he de dir que no compartesc, per exemple,
que vostè n'ha fet menció aquí i també ho diu a la seva
exposició, aquest recel per part d'altres comunitats autònomes
o d'altres institucions cap a aquest possible regal o donació, que
es farà als Reis perquè això suposaria una promoció turística de
Balears. Jo crec que si la Casa Reial no hagués vengut mai a les
nostres illes i ara se li fes un regal o una donació, i això
implicàs que a partir d'aquest moment es veiessen en l'obligació
de venir, sí que supòs que això podria crear un cert recel a les
altres comunitats o institucions. Però de fet la Casa Reial ve des
de fa molts d'anys, va decidir establir aquí la seva residència
durant la temporada d'estiu, amb la qual cosa no crec que això
sotmeti a cap tipus de pressió per part de la Casa Reial, ni crec
que hagi de crear cap recel a les altres comunitats autònomes.
Jo crec que la Casa Reial farà el que ha fet sempre. Per tant,
tampoc no existeix aquest recel que diu Esquerra Unida a la
seva proposició, i que també ha manifestat aquí.

Tampoc no compartim, i així ho ha dit, i també ho
expressa a l'exposició, que aquesta fundació que s'hagi
creada sigui una fundació ad hoc. Entenc jo com ad hoc com
una fundació destinada, i així també ho ha deixat entredit,
únicament i exclusiva a la compra d'un vaixell. Jo crec que
en els objectius d'aquesta fundació ni es fa menció de res
d'aquest tema, i es diu clarament que els seus objectius són
dur a terme tota una sèrie d'activitats culturals, entre d'altres,
i sobretot de promoció turística de les nostres illes. Llavors,
sent aquí l'objectiu bàsic i fonamental d'aquesta fundació,
per part del Partit Popular no li pareix descabellat, tot el
contrari, és que el Govern balear, com a patró, participi en
aquesta fundació. Jo crec que tot pot ser males
interpretacions, o recels, que sí supòs que té Esquerra
Unida, però que nosaltres no considerem que sigui
descabellada la participació.

Pel que han dit els membres també dels altres grups,
llavors aquí, quin és el problema? Que es participa en
aquesta fundació, o que la participació del Govern sigui
minoritària o majoritària? No ho he acabat d'entendre, vull
dir, aquí un poc el tema era aquest: els pareix bé, no els
pareix bé, o ha de ser el tema de la seva participació?
Tampoc no crec que sigui cert que aquesta fundació s'hagi
creat per obtenir desgravacions fiscals. Si jo no vaig
equivocada, i hi puc anar, jo crec que les desgravacions
fiscals que tenen les fundacions són les que estableix la llei;
hi ha una llei de fundacions i una llei de beneficis fiscals,
però no que s'hagi creat una fundació ad hoc, la finalitat de
la qual sigui comprar un vaixell i tenir desgravacions
fiscals. Puc anar equivocada, però em sembla que no és així.

Com que nosaltres no consideram que la participació del
Govern en aquesta fundació impliqui o suposi tantes de
coses rares com han volgut suposar aquí el grup proposant,
així com també he pogut veure els altres grups, nosaltres no
li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel torn de rèplica té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President.  Primer per agrair el suport del
Grup Parlamentari Socialista i del PSM a aquesta proposta;
i en segon lloc per contestar la representant del Partit
Popular, vull dir-li en primer lloc que la veritat és que
aquesta proposició no està gens ni mica embullada. Un pot
estar-hi d'acord o no, però embullada no ho està, perquè
precisament hi ha un esforç bastant important de caràcter
explicatiu sobre les seves motivacions, i pel que fa a la seva
part dispositiva és d'una claredat inequívoca. Jo crec que la
que està una mica embullada en tot cas és la representant
del Partit Popular, però també ella ens ho ha explicat, és el
fet que no s'ha mirat massa bé la proposició ni el tema, i en
aquest sentit és perfectament explicable, i jo la disculp sense
cap tipus de problema.
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El fet que això sigui una fundació ad hoc, i que s'hagi
escollit aquest sistema de fundació per obtenir desgravacions
fiscals, no ho diuen els estatuts de la fundació, però tampoc és
que ho digui només Esquerra Unida, això són declaracions de
patrons d'aquesta fundació, que públicament han explicat així
la iniciativa. Han explicat que la millor manera de dur endavant
aquesta iniciativa que han trobat és la constitució d'una
fundació, que a més podria dur a terme altres tipus d'activitat,
i que a més donaria desgravacions fiscals. Això està a les
hemeroteques, i si vostè naturalment s'hagués preparat una mica
més bé aquest tema ho hagués trobat.

Que la polèmica perjudica la Casa Reial jo crec que és
absolutament evident, i que el tema és polèmic a d'altres
comunitats autònomes és també una evidència. També
m'agradaria remetre-la als mitjans de comunicació del moment
en què tot això surt a la llum, i vostè comprovaria que
efectivament aquesta iniciativa va resultar globalment polèmica
al conjunt de l'Estat, i que lògicament aquesta polèmica si
qualque resultat va tenir, evidentment no va ser beneficiar la
Monarquia, això jo li puc assegurar. Consti que el nostre
objectiu polític com a Esquerra Unida no és reforçar la
Monarquia, perquè som, com tothom sap, republicans; però sí
ens agrada denunciar una mica aquest papanatisme que s'ha
instaurat en aquesta comunitat autònoma, pel qual a costa o
amb l'objectiu una mica de fer la pilota -si se'm permet
l'expressió una mica col•loquial- a la Casa Reial, es tendeix a
ficar-la en berenjenals que jo crec que no li convenen en
absolut. 

I la prova de tot això que li dic, Sra. Ferrando, perquè vegi
que tampoc no és que m'ho inventi, és: què ha passat d'ençà que
tot això va sortir? Doncs que no hem tornat a sentir parlar
d'aquesta fundació, no s'ha tornat a organitzar cap tipus
d'activitat, i la pròpia gent que la va promoure la té al ralentí en
aquests moments, amb molt bon criteri, des del nostre punt de
vista, i els volem felicitar. Però això lògicament prové d'una
sensibilitat, de la qual el seu grup evidentment està mancat,
respecte de la polèmica que aquest tema va generar; perquè,
naturalment, quan es diu "no, això no té per què despertar recels
de les altres comunitats autònomes, perquè tanmateix els reis
vénen aquí ja abans a fer les vacances, per tant no té res a veure
una cosa amb l'altra", això es torna a contradir -i per això seria
bo venir aquí havent-se llegit els retalls de premsa
corresponents- amb la mateixa argumentació reiterada que
avala la iniciativa.

Per què es fa aquesta iniciativa? S'explica: perquè és
molt important que els Reis venguin a Mallorca a estiuejar,
això és molt bo per al nostre turisme, per tant això és una
iniciativa excel•lent per a la nostra comunitat. I això que
aparentment és una iniciativa de granar per ca nostra, es
converteix ràpidament en un bumerang que cau a damunt
els nostres caps, perquè naturalment des d'altres comunitats
autònomes diverses instàncies empresarials i públiques es
fan el raonament: "home, idò si el Rei és tan bo que vagi a
una comunitat autònoma a passar vacances, perquè això és
molt bo per a la seva indústria turística, i si això està
pendent de iots i de coses així, doncs ho podem negociar";
aquí tenim un palauet, aquí tenim no sé què, i ràpidament
s'organitza.

No s'ha anat a més perquè hi ha hagut sensibilitat per
part dels promotors d'aquesta iniciativa. Jo l'únic que deman
ja a aquestes altures amb aquesta proposició no de llei, és
que aquesta sensibilitat sigui rematada pel propi Govern de
la comunitat autònoma, sortint d'aquesta qüestió, i deixant-
la naturalment a la iniciativa dels patrons privats, des del
convenciment que el sentit comú s'imposarà al final.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Pel torn de contrarèplica té
la paraula la Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Grosske, jo no
he dit que no m'hagués mirat el tema. Si m'escolta, li he dit
que no em preocupava, és a dir dins les meves prioritats de
preocupacions no hi ha aquest tema, una cosa molt diferent
al que vostè ha interpretat. No he dit que no m'ho hagués
llegit o que no m'ho hagués preparat. No confongui.

En segon lloc, no vulgui que aquest tema no és embullat.
Tots els que han intervengut aquí han dit que no volien fer
una crítica de la iniciativa privada. Vostè no ha fet res més
que parlar de la iniciativa privada. Com quedam? Vol fer o
no vol fer la crítica la iniciativa privada? Què duim aquí?
Un tema. Qui ha estat que ho ha duit? Vostè diu "no volem
criticar la iniciativa privada". No m'ha fet res més fins ara
que parlar de la iniciativa privada. No em digui que això no
sigui embullat.
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Què pretenen exactament? Jo crec que no ho tenen clar ni
vostè; el que per ventura no s'ho ha preparat o ho du embullat
és vostè, no som jo. En segon lloc, primer, anar amb el tema del
privat o no privat; després amb el tema si es convenient o no es
convenient comprar un vaixell; no ho diu, no ho aclareix,
perquè diu que si ho és, ho haurà de ser a través del pressupost
general de l'Estat, però després diu que hem d'analitzar a veure
si és necessari que aquest doblers es destinin a coses més
prioritàries. Surti d'on surti, sortirien dels doblers de l'Estat, si
són d'aquesta comunitat on són dels altres. És o no; es defineixi
si volen o no el vaixell, això és el tema; però per no definir-se
cap dels grups concretament amb la qüestió, fan voltes sobre un
tema, "no sabem si això privat o no privat", parlam de sortir de
la fundació, després si ha de ser soci majoritari o ha de ser
minoritari... Jo exactament, és que m'han desbaratat tant les
coses, que no sé què persegueixen exactament amb aquest
tema.

Per tant, no em digui que la cosa no estigui complicada. I li
continuu insistint, la Fundació...,  i vostè tal vegada també
convendria que quan escrivís les coses se les preparàs millor,
vostè a l'escrit posa "fundació ad hoc per obtenir desgravacions
fiscals. Jo, el que hagin dit els membres m'és igual; vostè ho
escriu, és a dir, es fa ressò del que diu la iniciativa privada, però
el que no pot escriure és "una fundació ad hoc, quan dins els
papers..., el que diguin ells no ho sé, els papers no diuen que
sigui una fundació ad hoc. I en segon lloc, per molt que ells
diguin, les desgravacions fiscals seran les que la Llei estableix.
Jo li puc cantar missa, Sr. Grosske, aquí fora, però vostè em
creurà? Ho durà al Parlament, si el que jo dic és cert o no és
cert, o té una coherència? Vostè ho escriu, ho reprodueix. Per
tant, no em digui que som jo la que no em prepar, sinó que per
ventura el que duu és una empanada mental.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta..., perdó, Sra. Diputada.

(Rialles)

A part d'empanades i "ad hoc", el que procedeix ara mateix
és la votació del text de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 1005/98, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compra d'immobles
militars desafectats.

Continuam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1005/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre
la compra d'immobles militars desafectats. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Des de fa un temps el Ministeri
de Defensa està procedint a la desafectació de propietats del
propi ministeri. Ja vàrem veure una proposició no de llei
similar, que naturalment no va tenir el suport del Grup
Popular, però sí que ha passat que alguna de les propietats
a l'illa de Mallorca han estat adquirides, i a part d'això,
també és ver que hi ha una tradició, bé, no sé si tradició és
la paraula, però sí que s'han produït algunes compres
d'immobles per part de l Govern a l'illa de Mallorca. Ben al
contrari, a Menorca, Eivissa i Formentera hi ha un nombre
proporcionalment molt inferior d'adquisicions d'immobles
per part del Govern balear.

És per aquest motiu que en aquest cas feim una
proposició per a l'adquisició d'immobles desafectats pel
Ministeri de Defensa, però circumscrita únicament a les
illes de Menorca i Eivissa, perquè entenem que es produeix
un cert greuge comparatiu. A Menorca concretament en
aquest moment hi ha 16 propietats, o desafectades ja
algunes d'elles, o en període de desafectació, que van des de
l'Hospital de Maó, el quarter des Mercadal, el de Santiago,
el de l'Esplanada de Maó, la Comandància Militar de
Marina de Maó i de Ciutadella, etcètera. Són propietats,
algunes d'elles d'un valor patrimonial important, però que en
tot cas podrien servir, ja sigui als interessos del propi
Govern balear, però també, perquè no?, dels ajuntaments
dels municipis respectius o dels consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera. 

És per aquest motiu que presentam aquesta proposició
no de llei instant el Govern a gestionar l'adquisició d'alguns
d'aquests immobles, ja desafectats o en període de
desafectació pel Ministeri de Defensa, ubicats a les illes de
Menorca i d'Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. En torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT.

Gràcies, Sr. President. Només per dir que donarem
suport a aquesta proposició no de llei que presenta el PSM
i que creim que és bo i seria una bona línia que el Govern
fes aquestes adquisicions de tots aquests llocs que ha
nomenat el portaveu del PSM i, sobretot, tots els que
tenguin algun valor històric o artístic. Bé, i també ja per
afegir qualque cosa, crec que no seria dolent que fins i tot es
tenguessin en compte també totes les illes i que la
proposició no fos només per a Menorca i Eivissa; però, com
he dit abans, li donarem suport. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument diré el següent:
és evident que les necessitats de defensa per raons de caràcter
tècnic han canviat respecte als decennis passats, que això
significa que un enorme patrimoni de terreny urbà i de terreny
rústic, i de terreny en sòl rústic està, en aquests moments,
afectat a uns usos que ja no els són propis i, per tant, jo crec que
tant l'Administració autonòmica com l'Administració local han
d'estar extraordinàriament atentes a aquest procés per tal de
recuperar aquest patrimoni i per utilitzar-lo de la manera més
adequada possible a les necessitats de la població. 

Nosaltres en el Consell de Menorca vàrem presentar i es va
aprovar, també, una moció per crear precisament una comissió
que estudiàs aquest tema a Menorca i que iniciàs les
negociacions pertinents amb el Ministeri de Defensa, comissió
que pensam que aquestes altures encara no s'ha constituït
malgrat que l'aprovació d'aquesta moció es va produir ja fa uns
quants mesos. 

Efectivament, és cert que des del nostre punt de vista és clar
que la nostra visió de la qüestió engloba totes les illes i que, per
tant, el Govern ha de tenir una posició activa referida al
patrimoni de Defensa tant a Mallorca, com a Menorca, com a
Eivissa, i també és cert el que diu aquesta proposició en el
sentit que, efectivament, el Govern de les Illes Balears ja ha
anunciat, com a mínim, la seva disposició de compra d'alguns
d'aquests immobles a Mallorca, que aquest és, bàsicament, el
territori on opera amb aquest tipus de qüestions en un 95% dins
l'exposició de motius, i que no està de més que es faci una
proposició d'aquestes característiques que nosaltres,
evidentment, li donarem suport, malgrat que -insistesc- des del
nostre punt de vista a la proposició no hagués estat de més
tampoc que hagués enfocat el tema cap a totes les illes,
independentment del fet que s'hagués fet un especial esment de
les illes de Menorca i d'Eivissa per les raons que abans ha
expressat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES.

Gràcies, Sr. President. És evident que per una mala
planificació urbanística, sobretot per una manca de previsió,
especialment a Eivissa, que és allà on més conec, però
segurament també (...) aquesta mancança és més palesa, els
ajuntaments es troben amb un dèficit important de sòl públic
o d'immobles ubicats dins el casc urbà que siguin fàcilment
accessibles a la població i adequats per a la prestació de
serveis i d'usos de caràcter social. Aquest és un fet que crec
que es dóna majoritàriament a les nostres ciutats i també,
per una altra banda, com diu la moció que es proposa, ens
trobam amb el fet que el Ministeri de Defensa disposa,
precisament, de propietats, especialment immobles, que en
el decurs del temps han quedat estratègicament situats dins
els cascs urbans de les principals ciutats i que amb el temps,
com dic, han perdut l'interès per a la defensa, i és
precisament per això que el Govern de l'Estat ha manifestat
la seva voluntat de desfer-se d'aquest patrimoni.

Bé, idò, amb aquests antecedents i en aquest procés de
desafectació de patrimoni de l'Estat, en aquests moment en
mans del Ministeri de Defensa, correm el perill que passi,
amb aquest procés que segurament serà curt en el temps, a
més, passi aquest patrimoni important majoritàriament a
mans privades i que, per tant, es perdi una bona oportunitat
de dotar les nostres ciutats d'aquest patrimoni que, com
vèiem abans, és necessari per a la prestació dels serveis als
ciutadans.

Sabem que els ajuntaments estan interessats en aquest
procés, sabem que els ajuntaments negocien i intenten
adquirir part d'aquest patrimoni, però sempre els problemes
amb què es topen són les mateixos, els problemes
pressupostaris perquè això sigui possible. Ens consta que
l'Ajuntament d'Eivissa està negociant firmar un conveni per
a l'adquisició dels pavellons militars del Portal Nou i del
puig dels Molins; precisament el Grup Socialista de
l'ajuntament ha proposat que s'inclogui també dins aquesta
negociació l'edifici de Comandància, també situat al puig
dels Molins, i evidentment el problema amb què topa
sempre l'ajuntament és el mateix, el problema pressupostari
o de les dificultats pressupostàries que tenen els ajuntaments
en aquest sentit. Sabem que passa el mateix a Menorca. 

A Mallorca s'han firmat alguns convenis o s'ha adquirit
patrimoni ja per part dels ajuntaments, però, en qualsevol
cas, crec que es podria fer molt més, que és el que pretén
aquesta moció, especialment amb l'objectiu -que és el que
més compartim nosaltres- que, per part del Govern balear,
es doni suport als ajuntaments o es col•labori amb els
ajuntaments del conjunt de les Illes, perquè és cert el que
diu la moció, que a Mallorca ja s'han fet algunes iniciatives;
a Menorca i a Eivissa encara no i creim que és bo, també,
que se'n facin com proposa el Govern, però havent-hi, com
hi ha, la voluntat dels ajuntaments en adquirir part d'aquest
patrimoni, havent-hi com hi ha les dificultats
pressupostàries amb què topen els ajuntaments, idò que
sigui el Govern el que entri, en certa manera, per facilitar la
possibilitat perquè part d'aquestes instal•lacions que seran
desafectades per part del Patrimoni de l'Estat no passin a
mans privades sinó que quedin a disposició dels ciutadans
de les principals ciutats -i valgui la redundància- de les
nostres illes.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l'Hble. Sr. Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup creu que és..., és important l'adquisició d'aquestes
propietats desafectades pel Ministeri de Defensa. Com diu
l'exposició de motius, sembla que aquí a Mallorca diu un 95%
i jo crec que és més, perquè a Eivissa i a Formentera i a
Menorca no tenim coneixement que, per part del Govern s'hagi
adquirit cap immoble. Vertaderament, moltes d'aquestes
propietats són propietats importants; a Menorca algunes
d'aquestes propietats són emblemàtiques; hi ha una quantitat
d'immobles desafectats considerable i creim que seria molt
important que això no passàs a propietats privades. 

A Eivissa, sense anar més lluny, en aquest moment no hi ha
propietats desafectades, però en tràmit de desafectació sí. Com
ha dit el Sr. Tur, hi ha converses per part de l'Ajuntament
d'Eivissa per fer una permuta per a l'adquisició dels pavellons
militars del Portal Nou, però tràmits efectius, no n'hi ha i,
sobretot, per part del Govern no n'hi ha. Sí que hi havia hagut
converses amb el Consell i el Ministeri de Defensa per a
l'adquisició de la unitat de Parcs i Tallers; la quantitat que
demanaven era elevada i, en aquest moment, tenim notícies que
aquest immoble ha estat cedit al Ministeri de Cultura. Per tant,
a allò que és a les institucions de les Illes no hi ha res.

Tenim notícies i sobretot sabem de la sensibilitat del Govern
per a l'adquisició d'aquestes propietats en la mesura de la seva
disposició pressupostària d'adquirir-los; de fet, en aquest
moment hi ha negociacions per a dos immobles a l'illa de
Mallorca i un a l'illa de Menorca, que és el destacament naval
de Fornells, el que era l'ajundantia de Marina. No obstant això,
encara que sabem de la disposició del Govern per adquirir
aquests immobles en la mesura de les seves possibilitats
pressupostàries, el nostre grup darà suport a aquesta proposició
no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Bé, en tot cas, en torn de rèplica té
la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, més que replicar, Sr. President, vull agrair el suport a
tots els grups. Efectivament, aquesta iniciativa en un principi ja
va ser més ampla, va fer referència a la compra d'aquests
immobles desafectats a totes les illes; no va prosperar, però,
atès que teníem coneixement que s'estava negociant l'adquisició
d'alguns immobles a Mallorca, hem presentat aquesta
proposició no de llei circumscrita únicament a les illes de
Menorca i d'Eivissa.

Sr. Marí, no sé si allò adquirit a Mallorca és el 95, el 94
o el 96. A Menorca sí que hi ha hagut una adquisició fins
ara per part del Govern, que ha estat la finca d'es Torretó,
cèlebre en anteriors debats parlamentaris; ara, en tot cas
esperam que aquesta iniciativa que presentam avui i que
s'aprova serveixi per estimular el Govern a adquirir amb
bones condicions aquestes finques, ja sigui perquè siguin
gestionades directament pel propi govern o cedint el seu ús
als consells insulars o als ajuntaments respectius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Vol fer ús del torn de
contrarèplica? No cal. 

M'agradaria, si és possible..., hi ha hagut una
suggerència en el sentit que s'afegís, a les illes de Menorca
i Eivissa, Mallorca, en aquesta proposició no de llei. Si
tothom hi està d'acord...

EL SR. MARÍ I BONET:

A l'illa de Mallorca...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, un moment, per favor. Si volen, suspenem
per un parell de minuts i s'afegeix o no. O un minut, just ara
mateix. Se suspèn la sessió per un minut.

Tornam a començar la sessió. Sembla que hi ha hagut
acord. Agrairia al Sr. Lletrat si vol fer lectura de l'acord de
la proposta per sotmetre-la a votació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Es modificarà en aquest sentit:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè gestioni l'adquisició d'alguns immobles
que ha desafectat o desafectarà el Ministeri de Defensa
ubicats a les Illes Balears, i preferentment a les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera".

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Cal votació o ho podem
donar per aprovat per assentiment? 

Moltes gràcies.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 1042/98, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a recepció de les
emissions televisives a les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la tercera i darrera
proposició no de llei, que és la número de registre 1042/98,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre la recepció
de les emissions televisives a les Illes Balears. Per defensar
la proposició no de llei té la paraula el diputat Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. Es dóna la circumstància a les Illes Balears
que alguns petits nuclis de població -petits relativament, perquè
en alguns casos estan al voltant dels 1.000 habitants- no reben
un senyal adequat de televisió, senyal que subministra en aquest
moment l'empresa Retevisión participada amb capital públic.
En alguns casos pràcticament la recepció és nul•la. 

Coneixem, perquè hi ha un acord plenari de l'Ajuntament de
Puigpunyent, que va sol•licitar a Retevisión la instal•lació d'un
repetidor que fes possible la recepció dels senyals de les
distintes televisions. Retevisión va contestar que no podia
assumir el cost de la instal•lació de repetidors a nuclis de
població inferiors a 1.000 habitants. En aquest cas, a l'illa de
Mallorca coneixem que afecta el municipi de Puigpunyent, el
municipi de Mancor, sabem que hi ha algunes zones d'Eivissa
que també tenen dificultats i, clar, això significa que els
ajuntaments, si volen que els ciutadans del municipi rebin el
senyal televisiu, hagin de fer una despesa important instal•lant
un repetidor propi. Naturalment, el pressupost d'aquests petits
ajuntaments fa inviable aquesta instal•lació a no ser hipotecant
uns recursos econòmics que són indispensables per fer altres
tipus d'inversions o de serveis més prioritaris per a la població.

És per aquest motiu que proposam al Parlament que insti el
Govern de l'Estat a emprendre les iniciatives normatives
necessàries i/o a fer les gestions pertinents perquè Retevisión
garanteixi l'òptima recepció de les emissions televisives a la
totalitat dels nuclis urbans de les Illes Balears. Vull fer constar,
també, que per exemple en el cas de Puigpunyent és cert que el
nucli urbà, els dos nuclis urbans de Puigpunyent no arriben als
1.000 habitants, però el nucli de Puigpunyent, pròpiament dit,
té 966 habitants, i a pocs centenars de metres de distància hi ha
un altre nucli que és Galilea que són 214 habitants; per tant,
podríem considerar que, realment, aferrar-se a aquest número
de 1.000 habitants en el cas de Puigpunyent és voler cercar
excuses per no fer la despesa que possibiliti la recepció del
senyal de televisió.

La proposició també consta d'un punt número 2 en el sentit
d'instar el Govern a executar, dins l'any 98, totes les inversions
necessàries per garantir la recepció de senyals de televisió en
condicions adequades a tots els nuclis de població de les Illes
Balears, entès això com una bestreta mentre el Govern de
l'Estat, mitjançant Retevisión, no rescabali aquesta inversió, és
a dir, que per una part proposam instar el Govern de l'Estat a fer
les gestions davant Retevisión, fins i tot a dictar -si és
necessari- les normes que obliguin a Retevisión a fer aquestes
inversions; i segon, mentrestant, i creim que no és una despesa
massa important, instam el Govern balear a cobrir aquestes
despeses econòmiques mentre es negocia entre el Govern de
l'Estat i Retevisión el rescabalament d'aquestes inversions
avançades per part del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament jo crec que,
malgrat que això afecti un grup quantitativament minoritari
de persones, la veritat és que a unes illes com les nostres
parlar de zones d'ombra en la recepció de senyals televisius
és una mica tercermundista i dóna una impressió bastant
penosa, a part del perjudici objectiu que reben aquestes
persones que viuen en aquests nuclis. Des d'aquest punt de
vista, lògicament, no podem més que afegir-nos a aquesta
proposició no de llei. 

Pensam que, efectivament, el segon punt, tal com està
plantejat, és de difícil aplicació, no el fet que el Govern es
pugui implicar econòmicament en aquest tema i que no ho
hagi de fer si l'Estat no ho fa, sinó que efectivament seria
difícil la recuperació d'aquests doblers, però fins i tot hi
podria haver fórmules intermèdies de cofinançament, etc.,
però que, en qualsevol cas, l'important és el següent:
l'important és que el Parlament s'impliqui, que el Govern
autònom s'impliqui i que, en definitiva, estiguem disposats
a fer l'esforç econòmic necessari des d'aquesta comunitat
autònoma per superar una situació que, realment, els
ciutadans afectats no poden comprendre de cap de les
maneres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vull
manifestar també el suport favorable a aquesta proposició
no de llei i posar de manifest que és cert i encara es
produeixen a alguns municipis grans zones on tenen
dificultat per rebre el senyal de televisió. A mi aquesta
situació em recorda -i ara el portaveu d'Esquerra Unida ho
posava una mica de manifest- que fa possiblement 20 anys
que allò que es rebien a determinades zones eren els moros,
es veien els moros amb neveta i això, en un moment on
l'avanç tecnològic i, sobretot, en una situació, amb un
negoci tan pròsper com és el de les telecomunicacions, no
sembla de rebut que es puguin encara produir aquestes
situacions, que ja no és que es vegin els moros, és que no es
veu res.
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Retevisión, com a responsable l'emetre el senyal, idò jo crec
que se l'hauria d'exigir -possiblement a la proposició no de llei
estigui ben plantejat manifestant que sigui a través d'un
desenvolupament legislatiu- el que en mallorquí es diu, hi ha
una dita que jo crec que és molt aplicable en aquest cas quant
a Retevisión, quan diu que no li és rendible posar un repetidor
als nuclis de població inferior a 1.000 habitants, que és que qui
se'n du la popa se n'ha de dur l'os. Jo crec que en aquest cas sí
que se l'hauria d'obligar i, per tant, nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei per tal de corregir i garantir la
correcta i homogènia recepció dels senyals de televisió. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. El Grupo Popular apoyará el primer
punto de esta moción y votará en contra del segundo punto. En
primer lugar estamos totalmente de acuerdo en el hecho de que
la cobertura de televisión, tanto sean televisiones públicas como
televisiones privadas, debe garantizarse al máximo y, por lo
tanto, vamos a apoyar este primer punto de la proposición no de
ley, en el que se insta al Gobierno del Estado a tomar aquellas
iniciativas normativas o gestiones que sean necesarias para que
esta cobertura se pueda garantizar de la manera más correcta.

En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley,
vamos a votar en contra porque creemos que no es competencia
del Gobierno de esta comunidad autónoma tener que cubrir
gastos o tener que pagar inversiones que corresponden a otras
administraciones o que corresponden a otros entes, como pueda
ser Retevisión y por este motivo no daremos apoyo a este
segundo punto, a pesar de que se pueda hablar en este momento
de adelantos o de inversiones que puedan ser recuperadas y que
en estos momentos no hay ninguna seguridad de que una
inversión de estas características pueda ser recuperada en algún
momento, y por eso apoyaremos ese primer punto, para hacer
todas aquellas gestiones pertinentes y instar a que se hagan para
que esta recepción de las ondas de televisión se haga con la
mayor cobertura, y no daremos apoyo al segundo punto, que
pide al Gobierno balear que haga unas inversiones para las que
no tiene competencias. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, vull agrair el suport als dos grups i mig, perquè n'hi ha
un que ha donat mig suport, encara que crec que la part
substancial s'aprova, que és instar el Govern de l'Estat a intentar
resoldre aquesta situació. Naturalment, jo vull confessar que no
som massa partidaris de cobrir les espatlles o cobrir les
butxaques del Govern de l'Estat; ara, en aquest cas també es
dóna una situació d'una injustícia, d'un greuge comparatiu entre
uns ciutadans de les Illes Balears que, perquè viuen en uns
nuclis de població petits, en aquest moment tenen aquesta
discriminació. El tema era complicat; naturalment nosaltres
pensam que el Govern balear podria fer alguna gestió però, en
definitiva, si el resultat de l'aprovació del primer punt d'aquesta
proposició serveix per corregir aquesta situació, ja ens donarem
per satisfets. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Entenc, després del debat,
que hauríem de fer dues votacions; per tant, el primer punt
de la proposició no de llei, per favor, vots a favor?

Unanimitat. S'aprova per unanimitat.

El segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, per favor?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant queda aprovada la primera part
d'aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats, una vegada exhaurit l'ordre
del dia, aixecam la sessió, i els recordam que avui capvespre
hi ha una nova convocatòria d'aquesta comissió
d'Assumptes Institucionals a les 16,30. Gràcies a tots.
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