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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió de la
comissió d'avui i, en primer lloc, demanaria si hi ha
substitucions. Sí, Sra. Ferrer?

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sra. Presidenta, la diputada Pilar Ferrer substitueix
Carles Cañellas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Alberola?

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, Carlota Alberola substitueix
Alejandro Pax.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. No n'hi ha més? No.

I.1) Proposició no de llei RGE núm 1097/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació del
Decret 17/1996, de 8 de febrer, sobre els criteris de distribució
de les subvencions als ajuntaments de la serra de Tramuntana.

Passam, idò, al debat del punt únic de l'ordre del dia que és
el de proposicions no de llei. Començarem per la 1097/96, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació
del Decret 17/1996, de 8 de febrer, sobre els criteris de
distribució de les subvencions als ajuntaments de la serra de
Tramuntana. 

Per defensar la Proposició no de llei, té la paraula el Sr.
Orfila, pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta; senyores i senyors diputats, el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
número 22, de 17 de febrer del 96, va publicar un decret de la
Presidència del Govern on es fixaven els criteris de distribució
de les subvencions als ajuntaments de la serra de Tramuntana.
A l'exposició de motius d'aquest decret s'especifiquen les
motivacions -i valgui la redundància- de l'establiment d'aquests
ajuts; diu, en aquest sentit, que determinades poblacions -i
citaré textualment- "que per la seva densitat demogràfica no
contenen un pressupost econòmic important han de suportar
unes despeses d'infraestructura que es deriven dels punts o
enclavaments turístics que es troben localitzats en el seu
municipi", arribant a la conclusió que, amb la finalitat d'obtenir
una distribució major de la riquesa, des de l'Administració
autonòmica s'han d'establir ajudes que contribueixin a sufragar
les despeses originades per les actuacions puntuals que, amb el
turisme com a objectiu, hagin de dur a terme aquests ens locals.
El Decret de la Presidència del Govern delimita, després, quins
requisits hauran de coincidir per fer possible l'accés a aquests
ajuts per part de l'Administració autonòmica, per tal que el
criteri de distribució no permeti una actuació discrecional des
de l'Executiu, i entre aquests requisits es comptarà el de ser
municipi de menys de 2.000 habitants i amb un pressupost
menor de 200 milions de pessetes, des d'una consideració que
es fa i amb la qual podem coincidir que són ajuntaments que
tenen dificultats per dur a terme determinades actuacions per

manca d'ingressos i que, en aquest sentit, necessiten
d'aquests ajuts de l'Administració.

El Decret, com es veu, pretén ajudar els ajuntaments de
municipis de menys de 2.000 habitants, que tenguin poc
pressupost, però comet l'error, per nosaltres lamentable, que
circumscriu aquests ajuts sols als ajuntaments de la serra de
Tramuntana de Mallorca, sense tenir en compte que tant a
l'illa de Mallorca com a la de Menorca hi ha altres
municipis en circumstàncies semblants que es veuen privats
de rebre aquests ajuts quan es fa ben clar que els necessiten
de la mateixa manera que els de la serra de Tramuntana que
sí es poden veure beneficiats per aquests ajuts. Per exemple,
a l'illa de Mallorca hi ha nou municipis de menys de 2.000
habitants, n'hi ha un, també, a l'illa de Menorca; tots ells
tenen un pressupost municipal molt petit, ínfim, i, per tant,
podrien englobar-se perfectament dins les condicions
exigides per aquest decret si aquest no fos excloent per
limitatiu i pel fet de circumscriure aquests ajuts sols als de
la serra de Tramuntana.

Nosaltres hem reclamat sempre, des del PSM, una
actitud de suport des del Govern de la Comunitat
Autònoma; entenem que aquesta actitud de suport no es pot
limitar a una única zona geogràfica, sinó que ha d'abastar la
totalitat del territori de les Illes Balears, que no hi ha
justificacions que permetin pensar que han de quedar fora
de l'àmbit dels ajuts de l'Administració comunitària els
ajuntaments petits i amb poc pressupost de tal manera que
només els d'una zona geogràfica concreta puguin rebre
aquests ajuts, i és per açò que presentam aquesta proposició
no de llei, que proposa que el Parlament insti el Govern a
modificar en el termini d'un mes el contingut del Decret
17/1996, de 8 de febrer, sobre els criteris de distribució de
les subvencions als ajuntaments de la serra de Tramuntana,
ampliant el seu abast a tots els ajuntaments de les Illes
Balears que comptin amb una situació semblant a aquella
que s'estableix al Decret, és a dir, un petit nombre
d'habitants i un pressupost municipal reduït, per tal d'evitar
qualsevol tipus de discriminació entre els municipis de les
Illes Balears i impedir que des de l'Administració
autonòmica es puguin dur a terme actuacions discrecionals.

Proposam igualment, en un segon punt, que el Govern
paralitzi la concessió dels ajuts a què es refereix aquest
decret fins que s'hagi modificat el seu contingut d'acord amb
el punt anterior.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que és d'una lògica i d'una
evidència indiscutible el que proposa el Grup del PSM; crec
que no té sentit i és absurd excloure deu municipis que podrien
ser beneficiaris d'aquest tipus d'ajuda com són aquests
esmentats nou a Mallorca i un a Menorca, per tant, des del Grup
Mixt es considera que tots els ajuntaments, que tots els
municipis petits haurien de ser beneficiaris d'aquest tipus
d'ajuda i, per tant, el Grup Mixt li donarà suport. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per anunciar
el vot favorable del nostre grup a aquesta proposta, no només
pels arguments fins ara exposats, sinó pel fet que donada la
configuració geogràfica, territorial, econòmica de les Illes, es
dóna una gran mobilitat interna entre cadascuna de les illes,
evidentment, que fa molt dificultós sostenir amb solvència que
es puguin plantejar ajuts d'aquesta naturalesa de caràcter
comarcal i que no tenguin un abast territorial generalitzat. Hi ha
massa interdependència, massa mobilitat econòmica, fins i tot
poblacional perquè això sigui sostenible i, en aquest sentit, ens
sembla molt més adequat un criteri de generalització dels ajuts,
en aquest cas, a municipis inferiors a 2.000 habitants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També per anunciar el vot
afirmatiu en relació en aquesta proposició no de llei, perquè
realment és així, que existeix tota una sèrie de municipis que
estan exactament en les mateixes circumstàncies que aquells
que el Decret preveu per donar-los subvencions i gairebé jo
m'atreviria a dir que n'hi ha que estan en pitjors circumstàncies,
com poden ser els municipis del Pla que, efectivament, si no
tenen tant de turisme com aquests municipis que poden ser
subvencionats, això a l'única cosa que du és que, precisament,
no hi hagi la generació de riquesa que hi ha en aquests
municipis i que, a més, tenen unes característiques que
aconsellarien que entrassin dins aquest tipus de decret donat el
seu despoblament, el seu baix nivell de vida i el gran
percentatge de gent major que hi ha a tots aquests municipis.
Per tant creim que seria de justícia que s'ampliàs a tots aquests
altres ajuntaments.

Per altra banda jo voldria dir que el dubte que tenim en
relació a aquest decret és a veure si en aquest decret també
hi poden entrar obres d'infraestructura, perquè si realment
n'hi poden entrar ens agradaria saber quines són les
diferències que hi ha amb el Pla Mirall, què és el que es pot
donar a través d'aquest decret i que no es pugui incloure
dins el Pla Mirall i, per altra banda, fer obres
d'infraestructura, el més normal per qüestions d'eficàcia, de
competència i de tractament equitatiu de tots els
ajuntaments és que part d'aquests doblers, aquells que vagin
destinats a crear infraestructures, passassin als consells
insulars perquè ells són els que els haurien d'administrar a
través del Pla d'obres i serveis. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La posició en relació a aquesta
proposició no de llei en aquest cas és molt senzilla i
concreta, el nostre grup no donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Tal volta del text de l'exposició de
motius del Decret es pot intentar interpretar un major abast,
que crec que és una mica el que ha fet el Sr. Orfila, com
poder solucionar tots els problemes en aquests municipis en
concret; no; és a dir, efectivament no és aquest l'objectiu
d'aquest decret. Jo record que el Diari de Sessions d'aquesta
casa innumerables vegades s'ha parlat i s'ha criticat
l'actuació del Govern no perquè es donassin aquests ajuts a
aquests municipis, sinó que es fes d'una manera no
discrecional, sinó d'una manera reglada, allà a on hi hagués
unes regles del joc delimitades. 

Tots els grups d'aquesta cambra, i en aquest cas record
els de la passada legislatura, ningú no va posar mai en
qüestió aquest especial esforç que s'havia de fer en aquests
municipis de muntanya per les seves característiques, ningú
no ho va posar mai en qüestió; l'única cosa que es posava en
qüestió és que es fes d'una manera discrecional. Una vegada
el Govern treu el Decret que estableix el sistema reglat pel
qual es concediran aquests ajuts generalitzats a tota la serra
de Tramuntana per unes característiques concretes,
bàsicament perquè són municipis que més que una activitat
turística concreta el que tenen és visita turística, són
municipis de muntanya, amb unes especials característiques,
també, pel que fa a les obres d'infraestructura a zones de
muntanya i, en fi, ens podria agradar a tots que l'Objectiu II
estàs a totes les Balears, que determinades actuacions fossin
de tot el conjunt de les Balears, que fins i tot mesures com
la de foment d'agricultura de muntanya poguessin ser per a
tot el conjunt de territori però, vulguem o no, determinats
objectius han de tenir un abast geogràfic limitat.
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No pretén aquest decret, no pretenen aquests tipus d'ajuts,
tant per la seva quantia com per la significació que tenen, ser
una espècie de fons de cooperació municipal. Indubtablement
els arguments que expressa el Sr. Orfila de municipis petits i de
municipis amb pocs recursos serien uns dels aspectes -tal volta
amb la inversa de la pressió fiscal, etc.- serien una sèrie
d'aspectes a tenir en compte en el que seria un fons de
cooperació municipal. Ara, en aquest cas aquest decret, aquest
tipus d'ajuts no pretén això, no és aquest el seu abast, no és
aquest el seu objectiu, sinó simplement establir una
compensació a unes zones a on dur a terme infraestructures és
més costós que la resta, per una part, és més costós que la resta
de Mallorca, Menorca, etc., i, per altra part, són una sèrie de
municipis que, vulguem o no, més que uns guanys directes en
relació del turisme el que tenen és un conjunt de visites, que
aquestes visites, aquesta afluència turística de gent que no
pernocta, de gent que simplement va de passeig a aquestes
zones, fa que les infraestructures hagin d'estar en condicions.

Creim que aquest és l'objectiu bàsic d'aquest decret, creim
que aquesta és la finalitat, una finalitat que, repetesc, no ha
estat objecte, des del meu punt de vista, de crítica mai per ser,
aquesta finalitat en concret; el que sí ha estat objecte de crítica
és que no es fes d'una manera reglada; des del moment que es
fa d'una manera reglada no crec que en aquests moments es
vagi a obrir totalment aquest objectiu amb aquest decret concret
o amb aquest pla d'actuació concret. Una altra cosa és que
puguem estar d'acord o no en la conveniència del fons de
cooperació municipal, ara bé, no a través d'aquesta qüestió
concreta que és una qüestió puntual. En determinats moments
es podran establir altres tipus d'ajut, tant sigui per municipis del
Pla com municipis d'altres illes, amb unes altres
característiques concretes, però en aquest cas parlam d'una
qüestió molt concreta, molt circumstancial i molt relacionada
amb el fet d'intentar ajudar a resoldre un problema d'unes
característiques que no es donen ni a la resta de Mallorca -crec
que en això hem de ser objectius- ni a les altres illes. 

En conseqüència, des d'aquest punt de vista, des d'aquesta
postura nosaltres no donarem suport a aquesta proposició no de
llei, i amb això no vol dir que tenguem un perjudici de cara a
municipis petits d'altres zones de la nostra comunitat autònoma.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel torn de rèplica del
grup autor de la Proposició no de llei té la paraula el Sr.
Orfila per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No l'utilitzaré sencer, supòs. No
és aquest, l'objectiu; jo crec que aquí hi ha, precisament,
l'equivocació. Mirin, tots els municipis de les Illes Balears,
en aquests moments, es poden considerar afectats per
l'activitat turística, estan tots relacionats, d'una manera o
l'altra, amb l'activitat turística, perquè els turistes no se
circumscriuen, sols, a les zones costaneres ni als municipis
on hi ha urbanitzacions o plans parcials desenvolupats; per
tant, tots reben aquest allau de visites turístiques que
implica la necessitat de comptar amb infraestructures no
només per als turistes, sinó també pels mateixos ciutadans
que viuen en aquestes zones, i açò és vàlid per Es Migjorn
Gran de l'illa de Menorca, per Costitx, per Ariany, per
Maria de la Salut, per Santa Eugènia, per Llubí..., municipis
que tenen problemes semblants als que tenen el de la serra
de Tramuntana, municipis menors de 2.000 habitants, tenen
tots ells uns pressuposts petits, entre altres coses perquè no
han estat municipis que comptassin amb zones urbanitzades
que implicassin ingressos importants, però que igualment
reben aquestes visites i que necessiten donar també uns
serveis, unes condicions, en aquest cas d'infraestructures
semblants, adequades a l'exigència.

Nosaltres precisament el que trobàvem era -i té raó el Sr.
Soler- no hem criticat en cap moment que es donassin ajuts
als municipis de la serra de Tramuntana; ho hem reclamat
de manera reiterada i constant, i hem criticat el Govern per
excessivament cric, avar, a l'hora d'atorgar determinats ajuts
a aquests municipis que tenen problemes seriosos per poder
dur a terme, per poder oferir als seus ciutadans els serveis
que necessiten, per tota una sèrie de circumstàncies. El que
nosaltres deim és que tots els ajuntaments que estan en una
situació semblant, pocs ingressos, poc nombre d'habitants,
haurien de tenir els mateixos drets que tenen aquests, els
mateixos avantatges, perquè tenen les mateixes dificultats
o molt semblants; un ajuntament que té poc pressupost té
sempre uns problemes determinats: no pot dur a terme
determinades qüestions, determinades activitats,
determinades actuacions, i aquest és un problema
generalitzat. 
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No són tants els ajuntament que reuneixen aquestes
característiques com per no ampliar el contingut d'aquest decret
amb una visió més ample donant cobertura a tots ells. Ja els dic,
a Menorca és un ajuntament, a Eivissa no n'hi ha cap, pels
comptes que nosaltres..., i a Mallorca, filant molt prim
arribaríem a vuit o nou; per tant no implica un augment tant
considerable de la despesa com perquè no es tingués una actitud
més generosa, més oberta, per part del Govern i, en aquest cas,
per part del Grup Popular que li dóna suport. Hem de lamentar
aquesta actitud perquè no hi ha, d'altra banda, una voluntat des
del Govern d'ajudar de forma suficient els municipis amb
problemes i aquesta és una reivindicació que el nostre grup
continuarà plantejant. Agraïm, en qualsevol cas, als altres grups
el suport que han manifestat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. En torn de contrarèplica dels
altres grups, per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

En aquest cas vull lamentar, a vegades, postures que des del
meu punt de vista s'entesten en no voler veure quina és la
realitat, ho dic amb tota sinceritat. Qualsevol persona, qualsevol
diputat o diputada que vagi a qualsevol municipi d'aquests de
la serra de Tramuntana qualsevol dia devers les onze del matí
o a partir de l'horabaixa podrà adonar-se'n que no és la mateixa
realitat la de qualsevol municipi d'aquests amb qualsevol
municipi del Pla de Mallorca, la realitat no és la mateixa i això
ho hem de tenir en compte i hem de partir tant de l'afluència
com de les característiques, etc., i hem de tenir en compte
aquest punt de partida que, des del meu punt de vista, és
importantíssim.

Per altra part també, Sr. Orfila, hi ha molts de municipis
dels que vostè a esmentat, sobretot a Menorca i a Eivissa, que
tots tenen la seva zona turística, la seva zona costanera, tots, a
Menorca tots i a Eivissa també tots, amb els seus guanys
directes en relació al sector turístic. En aquest cas de la serra de
Tramuntana tenim en compte també una situació totalment
distinta d'aquesta i jo crec que, en aquest cas, sobren els motius,
creim amb tota sinceritat que són motius de pes i creim -i ho
repetesc una vegada més- que aquesta qüestió, el fons de la
qüestió d'aquest tipus d'ajuts a aquests municipis per aquestes
característiques concretes, sempre havia estat objecte d'un cert
consens entre totes les forces polítiques; allò que en determinats
moments es podia discutir i es discutia, efectivament, era si
determinats ajuntaments, si determinats municipis hi entraven
o no hi entraven, i quan es feia d'una forma discrecional, tots ho
sabem, hi havia municipis que no hi entraven, de la mateixa
serra de Tramuntana. Avui hi entren tots, tots amb totes les
conseqüències. Creim, i ho deim amb tota serietat, que és una
passa important que s'ha donat, que és una passa que no té més
abast que aquest objectiu simple i concret, no hi ha altres
objectius més ambiciosos de cooperació municipal i, en
conseqüència, nosaltres mantenim la nostra postura. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació del text de
la Proposició no de llei número 1097/96.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n'hi ha.

Sr. Lletrat, resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta; el resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm 5397/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a retallada en el
nombre de treballadors de la companyia Trasmediterránea.

Passam al debat de la segona proposició no de llei que és
la número 5397/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retallada en el nombre de treballadors de la
companyia Trasmediterránea. Per defensa la Proposició no
de llei té la paraula el diputat Sr. Sampol, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
hem fet una exposició de motius que ja detalla a les clares
quin és el problema: l'anunci del president de la companyia
Trasmediterránea, el Sr. Trias de Bes, el passat dia 9
d'octubre al Congrés dels Diputats que va expressar la
voluntat d'iniciar el procés de privatització de la companyia
Trasmediterránea, i dins el pla estratègic de l'empresa
contemplava una important reducció en el nombre de
treballadors, fins i tot va parlar d'unes xifres de 300
treballadors, aproximadament el 15% del total. 

Aquest tema és evident que té una especial importància
per a les Illes Balears, segurament som la comunitat o el
territori més afectat. D'altra banda, també ens consta que
dins el percentatge de treballadors que quedaran exclosos en
aquest procés de privatització hi ha una part important de
residents a les Illes Balears, i també és de sentit comú
pensar que la gran majoria d'usuaris també són de les
nostres illes. No entenem, d'altra banda, que dins aquest
procés de privatització es contempli la privatització de les
línies que uneixen les Illes Balears amb la península per dos
motius: el primer perquè, segons fonts de l'empresa,
aquestes línies són les més rendibles, i en segon lloc perquè
és molt perillós que les comunicacions per un territori
insular quedin en mans de la iniciativa privada que,
lògicament, només cercarà la rendibilitat econòmica i,
aleshores, poden quedar hipotecades unes comunicacions o
uns trajectes, els que no siguin rendibles per a l'empresa. 
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Per tant aquí es plantegen dues qüestions: una, la defensa
dels llocs de treball d'uns treballadors, la majoria d'ells de les
Illes Balears, i una segona qüestió és la defensa de la qualitat
d'un servei públic estratègic per a un territori insular com són
les comunicacions marítimes. No volem pensam què pot
succeir, especialment en èpoques festives o de màxima
afluència turística, si algunes línies, alguns trajectes, alguns
horaris no són considerats rendibles des del punt de vista
econòmic i se suprimeixen; aleshores es produeix una pèrdua
de possibilitats de comunicació amb els territoris peninsulars i,
en definitiva, una degradació del servei.

Per tant, aquests motius han inspirat els tres punts de la
Proposició no de llei a la qual demanam un pronunciament del
Parlament de les Illes Balears com a representació de la
sobirania de les Illes Balears -poqueta, encara- demanant que
expressi la preocupació i fins i tot el desacord davant les
mesures anunciades pel president de Trasmediterránea referides
a una retallada del 15% del nombre de treballadors. El segon
punt insta el Govern central a renunciar a aquesta mesura; aquí
parlam només de la mesura de consisteix en retallar un 15% del
nombre de treballadors jo crec que d'una manera més explícita,
per tant acceptam qualsevol aportació en aquest sentit; hauríem
de fer referència a la privatització d'aquesta empresa. I
finalment demanam que en cas que es consumi aquest procés
de privatització s'introdueixin, entre les condicions de compra,
les garanties necessàries a fi de garantir als treballadors actuals
de l'empresa el manteniment dels llocs de feina. 

Pensam que l'únic beneficiari d'aquest procés, d'aquest pla
estratègic que s'ha iniciat serà l'empresa que adquirirà
Trasmediterránea, és a dir, no hi veim altres possibles
beneficiaris i, per tant, en defensa de l'interès públic que ha
d'estar per damunt de l'interès particular, hem presentat aquesta
proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. En torn de fixació de
posicions, per part del Grup Mixt té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. És obvi que si es concreta, es
materialitza aquesta retallada de personal, per a les nostres illes
pot tenir, crec, dues conseqüències nefastes; en primer lloc, el
fet objectiu que un bon grapat de treballadors quedaran al
carrer, per tant seran despatxats i, per tant, augmentarà l'atur i,
en segon lloc, una conseqüència indirecta per als residents de
les illes és que, molt probablement, es perdrà eficàcia i es
perdrà el bon servei que fins ara s'estava prestant per part de
Trasmediterránea. Per tant, pèrdua de llocs de feina i minva de
la qualitat del servei que pot prestar Trasmediterránea; per tant,
per aquestes raons el Grup Mixt anuncia el seu vot favorable a
aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Esquerra Unida
comparteix, bàsicament, els arguments exposats pels
portaveus que ens han precedit en l'ús de la paraula. És
evident que les comunicacions són un sector estratègic i que
a una comunitat com la nostra és un sector molt sensible.
Llavors, efectivament, nosaltres estam radicalment en
contra del fet que, per un problema de comptabilitat
nacional, es privatitzi una empresa que pugui posar en perill
les bones comunicacions de la nostra comunitat, i si això no
és previsible que passi d'una manera immediata s'ha de
preveure, és la nostra obligació, que pugui passar en unes
altres circumstàncies i en un altre moment i, per tant, creim
que és molt mala política avançar en la privatització de la
Trasmediterránea, és a dir, que no quedi cap companyia que
pugui dissenyar una política de comunicació marítima amb
la península amb altres criteris que no siguin el benefici
empresarial. És una mala notícia. Ens agradaria que aquesta
posició quedàs una mica més palesa en el contingut de la
Proposició no de llei perquè, la veritat, ha quedat palesa a la
intervenció del Sr. Sampol però no queda recollida en el
contingut de la Proposició, realment.

Segona qüestió. Efectivament els processos de
privatització moltes vegades van acompanyats
d'acomiadaments; aquí sembla que els poders públics
s'avancen i ja arreglen l'assumpte al possible comprador i li
lleven de damunt una part de la plantilla, plantilla que, per
altra banda, no és que sobri, en termes estrictes; això serà
cobert, naturalment, però serà cobert amb contractació
precària, i si no podrem examinar els comptes de la plantilla
de la Trasmediterránea ara i de la plantilla de la
Trasmediterránea d'aquí a un any i mig; el que haurà passat
és que contractes antics, contractes estables de quan les
coses funcionaven d'una altra manera en aquest país seran
substituïts per contractes de tres mesos, ad maiorem
beneficium del comprador de Trasmediterránea. 

Bé, això és una operació que té dos beneficiaris, el
comprador i, en termes estrictament comptables, la Hisenda
pública, i té dos grans perjudicats, aquesta comunitat
autònoma i els treballadors de Trasmediterránea, i per això
nosaltres donarem suport a la Proposició no de llei
presentada pel Grup Nacionalista. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista donarà suport
a aquesta iniciativa del Grup PSM i, bàsicament, encara que el
pla estratègic avui encara no estigui aprovat, que s'estigui
elaborant, és important conèixer l'opinió del Govern respecte
d'això i, per tant, creim oportuna la presentació, encara que no
existeixi encara avui aquest pla estratègic aprovat, però sí són
unes previsions i unes informacions que els mateixos portaveus
del Govern de l'Estat han assenyalat, per tant és important
conèixer l'opinió del Govern de la Comunitat Autònoma
perquè, bàsicament, el Govern de la Comunitat Autònoma, amb
tan àmplies voluntats competencials com ha anat manifestant
d'una manera reiterada, que serà competent i durà part en la
gestió dels ports de la nostra comunitat i també els d'interès
nacional, que molts dels serveis de terra que bàsicament seran
reduïts afectaran d'alguna manera en l'ordenació i funcions del
que són els serveis portuaris on el Govern hi tendrà una
participació directa, per tant és fonamental conèixer avui ja
l'opinió del Govern de la Comunitat Autònoma sobre per on
anirà la seva influència quan aquest pla estratègic estigui
elaborat i, per tant, hem de suposar que el Govern de la
Comunitat Autònoma tendrà prou influència política com per
saber garantir els serveis mínims, els serveis generals, els
serveis necessaris en tot el que fa referència no tan sols a línies
de transport sinó també en serveis en terra i en donar un bon
serveis des dels ports de les nostres illes.

Per tant, des del fet que la Comunitat Autònoma i el seu
govern ha manifestat d'una manera molt clara la voluntat
d'ampliació competencial pel que fa a ports, que serà un fet la
seva participació en la gestió també dels ports que no siguin de
la seva titularitat, és important i és fonamental conèixer del
Govern pel que fa a aquest problema i que vulgui assumir la
seva influència com a govern per tal que els resultats d'aquest
pla estratègic siguin el més beneficiosos possibles per als
interessos del transport a la nostra comunitat i, evidentment,
amb unes garanties de servei que estam convençuts que no
passen per les reduccions de personal que en aquest moment es
plantegen.

Per tant, perquè creim que per als ciutadans d'aquesta
comunitat és important conèixer les opinions del Govern sobre
temes en els quals el mateix govern podrà influir perquè
tenguin un o altre caire, val la pena que aquestes propostes es
presentin i, en tot cas, tenen el suport del Grup Socialista.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, en
primer lugar fijaré la postura y ya anuncio al Sr. Sampol que
votaremos favorablemente el tercer apartado de su
proposición no de ley, concretamente el que hace referencia
a instar al Gobierno central para que, en caso de proceder a
la privatización de la compañía Trasmediterránea,
introduzcan entre las condiciones de compra las garantías
necesarias a fin de que se garantice a los trabajadores
actuales de la empresa el mantenimiento de sus puestos de
trabajo.

Esta proposición no de ley se basa en unas declaraciones
del presidente de la compañía Trasmediterránea en el
Congreso de los Diputados. En esta comparecencia hubo
una serie de datos de importancia que no se concretaron. En
primer lugar, la forma de llevar a cabo la reducción de la
plantilla; en segundo lugar, el número de trabajadores
afectados y, por lo que yo tengo entendido, la cifra de 300
creo que no la dio el presidente de la compañía y, en tercer
lugar, las divisiones marítimas que se verían afectadas por
esta supuesta reducción. Según hemos podido averiguar, la
fórmula para reducir la plantilla, en el caso que ésta se
redujese, sería similar a la empleada, por ejemplo, con
Naviera Mallorquina, que creemos que es una regulación
modélica puesto que se persigue que no existe un trauma
entre los empleados. Esta regulación, entonces, contendría
una serie de aspectos importantes que serían, en primer
lugar, habría bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas y,
en tercer lugar, un ofrecimiento a los trabajadores afectados
para que sean ellos los que, mediante las fórmulas de
economía social, pudiesen gestionar esos servicios externos
de los que se desprendería o de los que se podría desprender
la compañía.

Creemos, por lo tanto, que hasta que no se concreten
claramente los tres aspectos que no quedaron claros en la
comparecencia en el Congreso de los Diputados y vistas las
intenciones de buscar una salida y solución a los problemas
que se pueden presentar a la hora de efectuar una supuesta
reducción de plantilla, votaríamos en contra de los dos
primeros puntos de la Proposición no de ley y, como ya le
he dicho antes, votaremos a favor del tercer punto porque,
independientemente de las negociaciones entre la compañía
y los trabajadores, que creemos que pueden ir por buen
camino, nos sumamos a la petición de que se garanticen los
puestos de trabajo en el caso de que la compañía pudiese ser
privatizada. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, pel part
del grup autor d'aquesta proposició no de llei, té la paraula
el Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el suport de tots els
grups, encara que a un li agraïm només un terç del seu suport,
el 33,33% del suport. En definitiva, però, ve a ser un 50% del
suport a una proposta, perquè fer arribar al Govern central la
preocupació del Parlament de les Illes Balears respecte al
manteniment de llocs de feina dels treballadors és un dels
aspectes que plantejàvem en aquesta proposició no de llei. El
segon aspecte jo admet que no queda prou clar, però de tota
manera ja imaginam que el vot contrari del Partit Popular als
dos punts primers també és un vot implícit a favor de la
privatització. Nosaltres plantejàvem aquestes dues qüestions: la
visió d'un sector estratègic per a un territori insular i les
condicions laborals. En part, el segon aspecte queda aprovat en
el punt tercer; per tant, ens hem de congratular i supòs que
alegrarà un poc les festes de Nadal als treballadors, si tenen
coneixement de l'acord d'aquest parlament. 

Ara, llavors el debat, evidentment, és molt més ample i fins
i tot escapa un poc de l'àmbit d'aquest parlament, encara que en
patirem les conseqüències, i és aquest procés de privatització
iniciat que, fins i tot, no té en compte un sector estratègic tan
important com és el de les comunicacions que uneixen les illes
i el continent. Lamentam que s'hagi iniciat aquesta carrera
desenfrenada de pèrdua de patrimoni de l'Estat i es veurà -això
el temps ens ho dirà- hi haurà una pèrdua en la qualitat dels
serveis públics, però si, en definitiva, aquest debat d'avui i els
acords serveixen per a mantenir alguns llocs de feina ja donam
el temps per aprofitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. En torn de contrarèplica, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar quiero dar las
gracias al Sr. Sampol por su tercio de agradecimiento; en
segundo lugar le diré que, independientemente de la concepción
-que yo creo que es distinta- que podamos tener sobre el sector
privado, hasta que no veamos claramente cómo se materializa
la idea que pueda tener el Gobierno sobre si privatiza o no
privatiza la Trasmediterránea, nosotros no nos pronunciaríamos
sobre ese tema y, además, creo que en ningún caso, con el voto
negativo a los dos primeros aspectos de la Proposición no de
ley, estamos apoyando, en ningún caso, la privatización en el
tema de la Trasmediterránea, simplemente estamos, de alguna
manera, pronunciándonos claramente, y yo creo que nuestro
voto afirmativo al tercer apartado lo deja muy claro, nos
pronunciamos claramente en el sentido de evitar que los
trabajadores de la compañía Trasmediterránea se viesen
perjudicados por una previsible regulación de empleo en la
compañía y, por ese motivo, damos apoyo a este punto que
creemos que es el que más transcendencia práctica puede tener,
que se tenga en cuenta, en el caso de que se proceda a esa
privatización, que se tenga en cuenta para las condiciones de
compra que se mantengan las garantías para mantener los
puestos de trabajo y, por supuesto, lo principal que nosotros nos
planteamos es eso, que no se produzca una merma considerable
de puestos de trabajo que afecte a los trabajadores y que afecte
al servicio de la compañía.

En el caso del tema de la privatización yo creo que
cuando se conozca claramente cuál es la posición del
Gobierno en este tema pues nosotros nos pronunciaríamos.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Abans d'entrar a la
votació, del debat es desprèn, crec jo, que podríem fer una
votació conjunta del primer punt i el segon i votació després
separada del punt tercer, si a tots els portaveus els va bé.

Passaríem, idò, a la votació del text d'aquesta proposició
no de llei i, en primer lloc, votaríem conjuntament el punt
primer i el punt segon.

Vots a favor del punt primer i el punt segon?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passaríem, idò, a votar el tercer punt de la
Proposició no de llei.

Vots a favor?

S'aprova per unanimitat, amb la qual cosa quedarien
rebutjats el punt primer i el punt segon i s'aprovaria per
unanimitat el punt tercer d'aquesta proposició no de llei.

I.3) Proposició no de llei RGE núm 5446/96, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a modificació de l'article 12 del
Decret 38/1985, de 16 de maig, de creació de la comissió
balear de medi ambient.

A continuació passam al debat de la tercera i darrera
proposició no de llei de l'ordre del dia d'avui, que és la
número 5446/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació de l'article 12 del Decret 38/1985, de 16 de
maig, de creació de la comissió balear de medi ambient. Per
defensar la Proposició no de llei té la paraula el diputat Sr.
Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, l'any 85 el Govern va dictar un
decret, el Decret 38, de 16 de maig, allà on es creava la
comissió balear de medi ambient. En principi els objectius
d'aquesta comissió balear de medi ambient, entre d'altres, eren
-i llegesc literalment- "tenir al seu càrrec l'elaboració de
propostes tendents a adoptar i desenvolupar una política
integrada de defensa, ordenació i millora del medi ambient dins
l'àmbit territorial de les Illes Balears amb la participació del
diferents organismes competents en la matèria". També, en el
seu article 3, es diu que el desenvolupament de les funcions que
té encomanades, que corresponen a aquesta comissió, és, entre
d'altres, recollir i analitzar les aspiracions socials i d'entitat
científica sobre temes de medi ambient i promoure la creació
d'una consciència pública en la matèria.

Aquest decret, entre d'altres, creava dos òrgans: un és el ple
i l'altre és la comissió permanent; en aquest ple figuren, a part
de diferents i amples representants del Govern, multitud de
directors generals a part de representants de col•legis
professionals, etc., i també de grups ecologistes. La realitat ha
estat que després d'uns anys d'estar funcionant aquesta comissió
el ple està absolutament buit de contingut, és una funció més
honorífica que real; de fet, segons les meves notícies, ara fa dos
anys que no es reuneix el ple de la comissió balear de medi
ambient i l'ùnic òrgan que realment funciona i que és allà on es
talla el bacallà, per entendre'ns, en termes de medi ambient és
la comissió permanent de la comissió balear de medi ambient,
d'on, curiosament, només en formen part representants del
Govern, bàsicament directors generals, i aquesta comissió
permanent, que es reuneix amb més assiduïtat, entre altres
coses estudia i fa informes sobre les avaluacions d'impacte
ambiental dels diferents projectes que es presenten a les nostres
illes; és l'òrgan que veu i que vigila aquests grans projectes
impactants que passen per les nostres illes, és aquell que ha de
vetllar per al compliment de la normativa ambiental, per tant i
en definitiva és l'únic òrgan d'aquesta comissió balear de medi
ambient que pren decisions respecte d'aquests grans projectes
que són impactants. 

Curiosament, com dic, en aquesta comissió permanent
només hi ha representants del Govern, no hi ha representants,
per exemple, dels col•lectius ecologistes i nosaltres pensam que
això és una incoherència perquè contradiu l'esperit de l'article
que he llegit abans que diu que la comissió balear de medi
ambient ha de recollir i analitzar les aspiracions socials i
d'entitat científica sobre temes de medi ambient i promoure la
creació d'una consciència pública. Nosaltres pensam que seria
lògic i obvi que el sector ecologista tengués uns representants
no només en el ple que es reuneix qualque vegada i, com dic,
ara ja fa pràcticament dos anys que no es reuneix i que no té
cap tasca executiva, sinó simplement aprovar una memòria del
que s'ha fet, per tant, com dic, summament buit de contingut,
sinó que s'hauria de donar participació a aquest sector
ecologista dins l'òrgan que, com dic, pren les decisions, allà a
on es talla el bacallà, en definitiva. 

Crec que el Govern i el Grup Popular no haurien de tenir
por que el ecologistes estiguessin allà a dins, que
s'assabentassin de quins són els projectes que es presenten,
conèixer exactament quins són els estudis d'avaluació
d'impacte ambiental i poder parlar, poder decidir en el dia
a dia d'aquesta comissió balear de medi ambient, no només
ser convocats cada any o cada dos anys. Per tant, jo crec que
amb l'esperit que el Govern balear ha transmès al llarg
d'aquests darrers dos anys per tal que diuen que el medi
ambient i la protecció del medi ambient és una de les seves
prioritats i es parla de desenvolupament sostenible, etc.,
pensam que no hi ha d'haver cap problema per tal de
permetre que alguns representants del moviment ecologista
siguin presents en aquesta comissió permanent i no
simplement en el ple, i esper que la resposta no sigui com
algunes respostes habituals que he sentit per part del Grup
Popular, com va passar fa poc a una comissió on es
proposava una cosa similar pel que fa al consell de caça on
es deia "per què hem de donar entrada als ecologistes i no
podem donar entrada a multitud d'altres col•lectius que
també estan interessats en el medi ambient?; si donam
entrada a uns també hauríem de donar entrada a altres, no
podem fer aquestes discriminacions". Bé, esper, com dic, no
haver de sentir aquest tipus d'excusa barata perquè ja l'he
sentit moltes vegades i crec que realment són excuses de
mal pagador i són excuses molt febles. 

Crec sincerament que ara és una oportunitat bona per tal
que els ecologistes en formin part, és l'oportunitat perquè el
Grup Popular demostri que no té por als ecologistes, que no
té por que els ecologistes s'assabentin del que passa i per tot
això el Grup Mixt i concretament Els Verds demanam que
es modifiqui, abans de tres mesos, la composició dels
membres integrants de la comissió permanent de la
comissió balear de medi ambient que està regulada a
l'article 12 del Decret 38/85, de 16 de maig, en el sentit
d'incloure-hi un representant de les associacions de
conservació de la naturalesa de les Illes Balears de
reconegut prestigi i declarades d'utilitat pública. Res més,
moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears té la paraula el Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La comissió balear de medi
ambient és un òrgan de coordinació interinstitucional, però és
també un òrgan de participació i així s'explicita a l'article tercer
quan es parla, efectivament, que vol recollir i analitzar les
aspiracions socials i d'entitats científiques, etc., etc. Com a
entitat que vol ser de coordinació entre institucions i, a la
vegada, de participació, el mecanisme de funcionament de
plenari cada any i comissió permanent cada mes vetada, jo crec,
als grups i a allò més sensible del que seria el moviment ciutadà
organitzat al voltant d'aquests temes, és un funcionament jo
diria que desequilibrat. 

En aquest sentit pens que la proposta és bastant assenyada.
Si jo fos del grup proposant admetria transaccionals en el sentit
que s'inclogués més gent, si es vol, dins la comissió permanent,
però el que no es pot fer és pretendre tenir un òrgan de
participació en matèria de medi ambient i excloure, en
definitiva, d'un òrgan que és el que du el pes de la comissió,
que és aquesta comissió permanent, excloure entitats
relacionades amb la conservació de la naturalesa. Jo crec que
això efectivament minva -i és un sentiment i una opinió
extraordinàriament generalitzada en tots els ambients
relacionats amb aquesta matèria- exclou realment, desvirtua i
fa pràcticament inexistent aquest caràcter de participació, és a
dir, la capacitat de la comissió de fer el que diu aquest article
tercer de recollir i analitzar les aspiracions socials en matèria
mediambiental.

Per tant, insistesc, ens sembla una posició assenyada,
votarem a favor i, en tot cas, és una proposta de modificació
mínima i puntual d'aquesta comissió; probablement arreglar-la
perquè fos una comissió útil per complir els seus objectius
exigiria més modificacions però, en tot cas, és una modificació
mínima que resulta interessant i extraordinàriament positiva i
que, en cas d'acceptar-se, milloraria molt des del punt de vista
qualitatiu el funcionament de la comissió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volem manifestar també que
donarem suport a aquesta proposició no de llei. Com ha dit el
grup proposant, el pes efectiu de la feina de la comissió és la
comissió permanent i és aquí on haurien de tenir presència
aquestes associacions de conservació de la naturalesa de les
Illes Balears de reconegut prestigi i declarades d'utilitat pública
que tothom sap quines són. La nostra reivindicació perquè
també hi siguin i, en aquest sentit, donarem un suport absolut
a la proposta.

En qualsevol cas, li vull fer una proposta de modificar una
mica la redacció perquè quedi més clara. Diu: "El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
modificar abans de tres mesos la composició dels membres
integrants", i jo no vull que es modifiqui la composició de cap
membre integrant, sinó la composició de la comissió, perquè si
havien de canviar la composició interna als membres integrants
podria ser una cosa més complicada. Per tant, amb aquesta
petita correcció d'estil, té el nostre suport absolut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a aquesta
modificació, una modificació molt puntual i petita que
l'única cosa que pretén, suposam, és intentar que la
participació sigui efectiva i ens veim obligats, i per açò li
donarem suport, al fet que una qüestió que no hauria de ser
qüestió de debat, que l'òrgan de la comissió balear de medi
ambient fos participatiu i que, aprofitant el reglament que
existeix, evidentment es podria donar tota la participació
que es volgués, i ens veim obligats a plantejar
modificacions concretes com per garantir una manca de
voluntat política del Govern perquè aquesta participació
sigui possible, és a dir, és una modificació via norma per
suplantar la manca de voluntat política de fer funcionar la
comissió balear de medi ambient com hauria de ser, perquè
evidentment existeixen moltes possibilitats: hi ha la
possibilitat de creació de comitès especialitzats que es
podrien anar creant, que podrien donar joc a l'estudi de
problemàtiques, seguiment de projectes, amb la participació
de membres diferents, i açò seria una possibilitat
interessantíssima que es plantejassin i no s'empra; es pot
convidar a la comissió permanent la gent que la presidència
vulgui i tampoc no es fa i, evidentment, es fa més la feina
de coordinació institucional oblidant-se del que és la
societat civil.

Qüestions com el medi ambient (...) institucions sense la
participació dels ciutadans, sense la participació de la gent
que treballa en el medi ambient també és, moltes vegades,
malgastar esforços, és a dir, si hi ha possibilitats de juntar
esforços amb formulació de programes conjunts societat-
institucions, evidentment sempre serien molt més rendibles
i profitosos.
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En açò la nostra postura és clara: el mecanisme que existeix
avui de la comissió balear de medi ambient (...) el Grup Popular
o el Govern de la Comunitat Autònoma, estableix mecanismes
de participació i, fins i tot, permet que no només sigui
coordinació institucional, sinó que se elaborin propostes, que es
plantegin programes, que es faci un treball molt més ample en
qüestió de medi ambient. Quin és el problema?, que no es fa,
que el medi ambient continua essent la "maria" d'aquest govern
de la Comunitat Autònoma, que serveix com una cosa totalment
a part i que es fa des de la mateixa institució oblidant qualsevol
tipus de participació ciutadana, de grups ecologistes i de
qualsevol idea que vertaderament pugui exigir al Govern una
actuació mediambiental. I amb açò el discurs del Govern que el
medi ambient és fonamental i totes aquestes qüestions, quan
arribam a la pràctica i a la política diària veim que la voluntat
política no existeix, l'actuació política no està d'acord amb el
discurs que el Govern fa de defensor del medi ambient, i molt
manco de participació; açò són els fets. Que es possible que des
del Parlament intentem fermar un poc més aquesta participació,
aquests mecanismes tenen el nostre suport i, evidentment,
l'única cosa que pregaríem al Partit Popular és que donàs
suport, com a grup parlamentari, a programes d'investidura amb
un fort component mediambiental, en el discurs, i que açò,
obligatòriament, ha de passar per una participació de la gent
que treballa amb el medi ambient en allò que és el seguiment de
la política, seguiment de la informació. Per tant, denunciam
aquesta manca d'actuació política d'acord amb els discursos que
es fan, aquest doble discurs i aquesta incoherència política
permanent i fet, a més, d'una manera calculada i d'una manera
constant i, a partir d'aquí, creim que és imprescindible que es
facin aquestes petites modificacions que poden donar lloc, amb
el temps, a intentar que les actituds canviïn i, per tant, esperam
i hem de suposar que tothom donarà el suport. Del Grup
Socialista evidentment el tenen. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo en primer lloc, i encara que la
sinceritat en política a vegades sigui més un defecte que una
virtut, he de reconèixer que quan vaig donar un primer cop d'ull
a la Proposició no de llei formulada pel Grup Parlamentari
Mixt, en aquest sentit la vaig veure favorable i positiva.
Evidentment en aquestes qüestions també el que és lògic és
parlar amb el conseller responsable de la matèria i veure quines
qüestions hi ha. Jo he de reconèixer, i li dic amb tota sinceritat
i el nostre grup d'això també n'és ben conscient, que el fet del
doble mecanisme de comissió permanent i plenari, una
comissió permanent que es reuneix cada mes i un ple que s'ha
de reunir -almanco sobre el paper- cada any, indubtablement
això fa que es reforci molt substancialment la posició de la
comissió permanent i es deteriori per dinàmica mateixa de
funcionament de la institució i es deteriori la del plenari, i això
és evident i nosaltres és una mancança de la quan som
conscients.

Ara bé, també hem de tenir en compte, i ha estat apuntat per
algun diputat en la seva intervenció, que la comissió balear de
medi ambient té dues tasques o dues funcions; una pot ser
recollir, analitzar, informar, (...), etc., i l'altra també compleix
una tasca de coordinació interinstitucional i una tasca de tutela
administrativa, i això és una qüestió evident. Aquesta tasca de
tutela administrativa i de coordinació interinstitucional entre
òrgans administratius la compleix, bàsicament per no dir al
100%, la comissió permanent. En conseqüència creim que
s'hauria de poder separar, hi hauria de poder haver aquesta
dualitat de la comissió balear de medi ambient en aquestes dues
tasques; no seria normal, a nosaltres ens sembla, com a mínim,

discutible, que hi hagués una participació dins el que és
aquesta funció de tutela administrativa. 

Estaríem d'acord, un poc, amb la línia apuntada per la
Sra. Barceló d'intentar potenciar, d'intentar dinamitzar més
la comissió balear de medi ambient; apuntava la via de les
comissions sectorials per fer estudis concrets; nosaltres, si
l'autor d'aquesta proposició no de llei cregués possible
canviar una mica el contingut per tal de potenciar aquestes
qüestions sectorial amb participació -com és lògic i
nosaltres amb això no ens caurà cap anell per dir-ho- del
moviment ecologista en aquest tipus de comissions
sectorials i reservar cada vegada més el que és la comissió
permanent pel que és la funció estricta de tutela
administrativa, nosaltres estaríem en condicions de donar
suport a una proposta en aquesta línia que, des del meu punt
de vista, coincideix una mica amb l'apuntada per la Sra.
Barceló: anem en primer lloc a intentar treure el suc que es
pugui treure a aquesta comissió tal com està creada, no
anem a donar la passa que dins unes funcions de tutela
administrativa hi participin directament òrgans al marge de
l'administració; dins aquest camp d'informació, de
conscienciació, de recollir parers, d'informació, no
simplement ha d'acabar en plenari, hi ha aquestes
possibilitats d'anar constituint aquestes comissions
sectorials i, en qualsevol cas, si hi hagués una possibilitat de
fer una transacció apuntant en aquesta via, el nostre grup
donaria suport a aquesta proposició no de llei. En els termes
en els quals està redactada estrictament, d'una participació
dins la comissió permanent, nosaltres no donarem suport a
aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyor diputat. I abans d'entrar en el torn
de rèplica, jo diria al Sr. Balanzat que hi ha dues ofertes de
transacció: una del Sr. Soler, del Grup Popular, i una, he
entès, del Sr. Orfila, i demanaria al Sr. Balanzat si hi ha
possibilitats d'arribar a un acord d'una transacció? Si fos
així, suspendríem la sessió per dos minuts.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, li pregaria que poguéssim fer un recés de dos minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Feim un recés de dos minuts per veure si s'arriba a una
transacció. Dos minuts, però.

Recomençam aquesta comissió i segons m'informen s'ha
arribat, en principi, a un acord de transacció. Passaria a
llegir-lo i diu: "Instar el Govern de la Comunitat Autònoma
perquè en un termini màxim de tres mesos es creïn comitès
especialitzats al si de la comissió balear de medi ambient
amb participació de les associacions de conservació de la
naturalesa declarades d'utilitat pública".

Hi ha assentiment per part de tots els grups
parlamentaris?
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EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, amb caràcter previ és "comitè", en singular,
o "comitès" en plural?

LA SRA. PRESIDENTA:

En plural, "comitès".

Es pot donar per aprovada per unanimitat? D'acord.

Moltíssimes gràcies i acaba la sessió.
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