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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària baix l'ordre del dia prefixat per la Mesa, escoltada
la Junta de Portaveus.

I.1) Pregunta RGE núm. 2247/95, de l'Hble Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a interessos no abonats dels deutes dels organismes
autònoms i de les empreses públiques avalats per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Primer punt, preguntes. Primera pregunta, que formula
el diputat Hble. Sr. Francesc Quetglas, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a interessos no abonats dels
deutes d'organismes autònoms i empreses públiques avalats
per la Comunitat Autònoma. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a quina quantitat
ascendeixen els interessos no abonats del deute de cadascun dels
organismes autònoms i empreses públiques avalats per la
Comunitat Autònoma a 30 de juny de 1995? Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller
Jaume Matas.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Bon dia, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Quetglas, els interessos no abonats del deute en el dia d'avui són
zero pessetes, tant d'organismes autònoms com d'empreses
públiques, i a 30 de juny de l'any 1995 només hi havia 3.242.187
pessetes de l'empresa Fires i Congressos, que varen ser aplicats
dia 4 de juliol del 1995. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar fer ús de la paraula?

I.2) Pregunta RGE núm. 2266/95, de l'Hble Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractes blindats a les empreses o altres ens públics de la
comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta, del diputat Sr. Damià Pons i
Pons, del Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat per
formular la pregunta.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Com vostès saben,
una pràctica nefasta de la contractació en aquests temps passats,
ha estat el contracte blindat, o contracte amb clàusula de
blindatge, que consistia en una clàusula -ho vàrem veure amb un
germà d'un conseller que en aquest moment no és dins aquesta
sala- que consistia a part de contractar-lo pels seus servicis,
garantir a través d'una clàusula que li donava dret en cas de
rescissió de contracte a 24 mesos, equivalents a 12 milions de
pessetes. Això tenia com a finalitat protegir el contractat de
possibles canvis interns dins el mateix partit, si cessen la
contractació s'ha de pagar, i garantir en tot cas davant un canvi
polític que haguessin de prescindir dels serveis d'aquesta
persona, la nova majoria política hauria de pagar aquesta
clàusula de blindatge.

Voldríem saber si el Govern -que, com sap, ja s'han fet
disposicions legals en contra d'aquests contractes blindats- té
encara qualque residu d'aquests temps passats, i a les empreses
o altres ens públics de la Comunitat encara existeixen contractes
blindats. Existeixen o no existeixen? Ens agradaria que ens ho
aclarissin.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar té la paraula la vice-
presidenta, Hble. Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, d'aquests contractes que
vostè parla, de 24 mesos, només en queda un, i quan expiri
el termini no es tornarà renovar. Per tant, no se'n farà mai
cap en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí, molt breument, Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sr. President. Sra. Estaràs, prenem nota, i ens
agradaria que el que vostè ens ha dit fos absolutament cert,
i que estiguéssim, per tant, extingint una etapa passada. Si
no és així tornarem debatre el tema en aquest parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vice-presidenta, per tancar la qüestió.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Així serà, i si no, per això estarà
l'oposició, per controlar l'acció de Govern. Però sí que li
record que el Govern del seu color, el Govern central, el
ministre de Sanitat, el Sr. García Valverde va cobrar el seu
contracte blindat quan era president de Renfe, per 100
milions de pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2268/95, de l'Hble Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza. del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències per legislar en matèria de
fundacions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 3, formulada pel diputat
Sr. Andreu Crespí, del Grup Socialista, relativa a legislar en
matèria de fundacions. Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta ve arrel d'unes
presumptes declaracions de la vice-presidenta del Govern, fetes
presumptament quan se celebraren unes jornades sobre la Llei de
fundacions i incentius fiscals, organitzada per La Caixa, on
diferents mitjans de comunicació diuen que la vice-presidenta va
manifestar que quan tenguéssim facultats legislatives legislarien
sobre fundacions, i unes altres diuen que ara que ja els acaba de
tenir, legislarà. Per tant la meva pregunta, dirigida a la vice-
presidenta és aclarir aquesta contradicció si es tenen o es tendran.
Per tant la meva pregunta és si ja les tenen o encara les han de
tenir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar té la paraula la Sra. Vice-
presidenta.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, jo lament que vostè no hi
fos el dia que feia aquesta conferència, perquè segurament no
s'hauria produït aquesta pregunta, però sí, encantada li
contestaré. En la matèria de fundacions, la negociació del traspàs
de fundacions està tancat, amb acord amb el Ministeri. Estam
pendents d'una celebració de la Comissió mixta; i en aquest
moment feim feina en el que serà el proper marc jurídic per al
tema de fundacions, que pensam des del Govern balear que haurà
de ser una llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar fer ús de la paraula? Té vostè la
paraula, Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Insistiria jo en la pregunta, perquè crec que no ha quedat clar
si aquestes competències es tenen o es tendran. El Grup
Parlamentari considera que, aprovada la Llei orgànica 9/1992, de
23 de desembre, és a dir a finals del 92, la Comunitat Autònoma
tenia ja capacitat per legislar sobre aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar fer-ne ús? Té vostè la paraula, Sra.
Vice-presidenta.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que sí, que li contestat. En
qualsevol cas el seu representant de la Comissió mixta el podria
haver informat tan bé com jo. Vull dir-li que feim feina en la llei
que serà de fundacions, de manera que quan rebem aquestes
competències en matèria de fundacions, que pensam en un
termini molt curt. Per tant, ja tendrem el marc jurídic, que serà
una llei; i amb això feim feina. Crec que amb això contest la seva
pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2270/95, de l'Hble Sra.
Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a per què no ha subvencionat les
assegurances agràries dins el programa d'"agroseguros".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 4, que formula la diputada
Sra. Mercè Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a assegurances agràries.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Per
què el Govern de la Comunitat no ha subvencionat les
assegurances agràries dins el programa d'agroseguros?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Agricultura, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell)

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Govern
balear ha subvencionat les assegurances agràries a través de
l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 4 de febrer de
1991, perquè es varen aprovar unes subvencions
complementàries a les assegurances agràries combinades,
així com a traves de l'Ordre del conseller també
d'Agricultura i Pesca, de 14 de febrer del 91, que establia
una línia dirigida específicament al bestiar boví lleter.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies. Sr. Conseller, en concret era pel tema
d'agroseguros. Pensam que no podem des de les institucions
públiques transmetre mai un desànim al sector agrari.
Nosaltres ens alegram d'aquest programa que vostès han
duit; però creim que s'han d'aprofitar, i és important aquest
tema, que arribin les subvencions, i s'incentivi d'aquesta
manera els pagesos. Aquest incentiu provoca sense dubte
certesa de cara al futur, i no suposa a efectes pressupostaris
de la Comunitat una quantitat excessivament grossa. És per
això que creim necessari motivar en aquest sentit els
pagesos amb un cost relativament petit. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell)

Sí, Sr. President. Ja li he comentat que la Comunitat
Autònoma a través d'aquestes ordres citades ha donat unes
subvencions complementàries a assegurances agràries
precisament a través d'agroseguro. Vull dir que la pregunta està
contestada. Precisament s'ha fet a través d'aquesta línia. A l'any
95 aquesta línia es va pagar, i es va derogar aquesta línia a través
d'un ordre del conseller d'Agricultura de març del 95. Però jo li
puc dir també que en el projecte de pressuposts de la Comunitat
Autònoma per al 96 hi ha un línia de subvencions
complementàries a assegurances agràries i ramaderes, amb una
dotació en principi prevista de 8 milions de pessetes per tornar
implantar aquesta línia d'ajudes, atès que la d'enguany, per falta
de disponibilitats pressupostàries, quan es varen acabar els
doblers es va tancar aquesta línia. El que intentarem és que l'any
que ve estigui millor dotada, a efectes que no s'hagi de tancar a
meitat d'exercici. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 2267/95, de l'Hble Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançar el dèficit que ha produït a l'empreas Emaya
la no aplicació de les tarifes aprovades per l'Ajuntament de
Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la següent pregunta té la paraula el diputat Sr.
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, en torn a
aplicació de les tarifes aprovades per l'Ajuntament de Palma de
l'empresa Emaya.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Pensa el Govern de la Comunitat
Autònoma finançar el dèficit que ha produït a l'Empresa
Municipal d'Aigües i Clavegueram de Palma la no aplicació de
les tarifes aprovades per l'Ajuntament? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar té la paraula el conseller Sr.
Bartomeu Reus.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, sí, efectivament, tant a Emaya
com a Calvià 2000 el Govern balear complementarà en certa
forma el dèficit provocat per la demora en l'aplicació de les
tarifes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. Ens preocupa, i no entenem el
criteri amb el qual el Govern balear acudeix a finançar un
dèficit que l'Ajuntament de Palma es va provocar a ell
mateix fent una modificació de tarifes ja modificades, pel
fet que la qualitat de l'aigua havia hagut de baixar. Nosaltres
comprenem que el Sr. Batle de Palma pugui estar
compromès per les seves paraules electorals donades, però
no comprenem que a aquests compromisos electorals hi
hagi d'acudir la Comunitat Autònoma amb els seus fons per
salvar les situacions financerament difícils del Sr. Fageda.

Com podrem des de la Comunitat Autònoma dir als
distints ajuntaments que tenguin dèficits per qualsevol
problema de gestió, per qualsevol reconsideració que facin
en qualsevol de les tarifes que manegin que els provoqui un
problema financer, com podrem des de la Comunitat
Autònoma dir que no a aquests ajuntaments, si a
l'Ajuntament de Palma, l'ajuntament financerament més
important de la Comunitat Autònoma, el Govern acudeix a
finançar un dèficit tarifari produït per una reconsideració,
que en el millor dels casos al Govern no li va ni li ve?
Hauria de ser en qualsevol cas dins el si de l'Ajuntament de
Palma que s'hauria de resoldre. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la
paraula el conseller d'Obres Públiques, Sr. Reus.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. No afecta Palma, afecta també
Calvià, Calvià 2000, i és un tema a considerar dins la
política del Consorci de badia de Palma. És a dir, no serà
una aportació monetària a ajuntament, sinó que serà a nivell
del Consorci de badia de Palma. El Govern balear dóna
suport a ajuntaments d'una manera o l'altre en aquest tema,
i de fet un impacte pressupostari important en els comptes
de resultats d'aquestes empreses públiques pot ser
significatiu i pot crear dificultats a la política global de la
badia de Palma. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2269/95, de l'Hble Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a data per legislar en matèria de fundacions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, que demana
data per legislar en matèria de fundacions. Té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, ja que aquesta qüestió
ha estat tocada a la resposta anterior, però voldríem saber si el
Govern pensa legislar sobre aquesta matèria o mantenir-se
subsidiari de la legislació general, i en quina data ho pensa fer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Vice-
presidenta.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Tenim pensat legislar, per tant hi haurà
una llei; en aquesta llei feim feina, la durem al Parlament un cop
haguem rebut les transferències en matèria de fundacions, i que
serà d'acord i en la mateixa línia que la resta de comunitats
autònomes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula?

I.7) Pregunta RGE núm. 2272/95, de l'Hble Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a gestions que s'han duit a terme per aconseguir la
revalorització del solar d'Agama.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Mercè Amer, del Grup Socialista, en torn a revalorització
del solar d'Agama.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Quines gestions ha duit a terme el Govern de la Comunitat
per aconseguir la revalorització del solar d'Agama? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula el conseller d'Agricultura, Sr.
Marià Socias.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell)

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Que
jo sàpiga, el Govern balear no ha fet cap gestió per
aconseguir la revalorització del solar d'Agama. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Volt tornar a fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Entenem que els ciutadans de les
Illes Balears es mereixen una explicació, després de ressò
que s'ha fet a través dels mitjans de comunicació del tema
Agama. Veuen com una important quantitat de doblers
públics es col•loquen a Agama, i que no se solucionen els
problemes del sector lleter, més aviat s'agreugen. Per
acabar, el Govern sembla decidit a la reprivatització
d'aquesta empresa pública, i ens trobam dins el nou Pla
General d'Ordenació Urbana de Palma una nova
classificació dels terrenys, que passarien de ser rústics a
urbans, quedarien inclosos dins un polígon industrial i de
serveis. Les conseqüències són un fort augment del valor
dels terrenys, 44.000 metres quadrats. Així s'expressen els
mitjans de comunicació, 20 de setembre, traduesc: "El
Govern va pressionar per a la reforma del Pla General de
Palma per tal de revaloritzar el solar d'Agama. El major
valor dels terrenys facilitarà la venda de la central lletera".
Suposava aquest mateix mitjà que es multiplicàs per 20.

21 de setembre, l'endemà. Traduesc del mateix mitjà de
comunicació: "El valor del solar d'Agama...

EL SR. PRESIDENT:

Li pregaria que per favor concreti.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, ja acab. "El valor del solar d'Agama es dispara de 12
a 300 milions per la requalificació del Pla General
d'Ordenació Urbana. L'augment permetrà que el Govern
pugui vendre la central lletera. La requalificació dels
terrenys fou negociada entre Agama, el Govern balear i
l'Ajuntament de Palma, amb l'objectiu de facilitar la
reprivatització de la central". No desmentit pel Govern. I
després surt un canvi de criteris aquests dies...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, li record que està en un torn de pregunta, i que
per tant el Reglament és claríssim quan diu que s'ha de formular
la pregunta de manera concreta, i vostè entra en un
posicionament més propi d'una interpel•lació que d'una pregunta.
Per tant, jo concedesc la paraula al conseller perquè tanqui
aquesta qüestió, que sobrepassa el temps fixat pel Reglament.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula si vol replicar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell)

Gràcies, Sr. President. Sra. Amer, he contestat la pregunta:
que jo sàpiga, no s'ha fet cap gestió pel solar d'Agama. Per altre
costat només li he de dir que les seves informacions no són de tot
correctes. La reclassificació és de sòl no urbanitzable a sòl
urbanitzable programat, no sòl urbà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2271/95, de l'Hble Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aval al crèdit concedit per la Societat Balear de
Capital Risc a l'empresa Bon Sossec, S.A.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Quetglas, relativa a aval al crèdit concedit per la
Societat Balear de Capital Risc a l'empresa Bon Sossec, S.A. Sr.
Diputat, té vostè la paraula,

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. ha concedit el Govern de la Comunitat
Autònoma, o algun dels seus organismes o empreses, algun aval
al crèdit concedit per la Societat Balear de Capital Risc a
l'empresa Bon Sossec, S.A.?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo,
Sr. Quetglas, francament creia que tendria l'ètica de retirar
la pregunta, perquè aquesta pregunta li vaig contestar a la
comissió parlamentària que vàrem tenir l'altra setmana. Però
per si a vostè no li va quedar clar, li torn a contestar que no.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Perdoni, tenc perfecta memòria.
No crec que tengui res a veure amb l'ètica, això; però vostè
va dir que no se sentia capaç d'assegurar que Isba, a
preguntes concretes del Sr. Sampol, havia o no avalat aquest
crèdit de la Societat Balear de Capital Risc a Bon Sossec.
Constarà al Diari de Sessions. En qualsevol és un problema
de memòria, no d'ètica.

La pregunta, de totes maneres, continua en l'aire.
Prèviament a la campanya electoral la Societat Balear de
Capital Risc va concedir un préstec a Bon Sossec per 360
milions de pessetes. Aquest préstec va ser primer ocultat,
perquè no va ser donat a conèixer a l'opinió pública, va ser
un mitjà de comunicació que ho va fer públic una vegada
passada la campanya. I a més sorgeixen unes quantes
preguntes: Per què es va concedir aquest préstec? Per què en
plena campanya electoral? És evident que no tenia altra
finalitat que actuar d'una manera immediata i urgent per
impedir una declaració de suspensió de pagaments durant la
campanya, que tanmateix no va poder ser impedida
posteriorment. Però a més hi ha una altra pregunta: Amb
quin suport legal va donar la Societat Balear de Capital Risc
aquest crèdit a Bon Sossec. Les societats de capital risc, Sr.
Conseller, com vostè sap perfectament, estan constituïdes
amb objecte exclusiu -subratll bé: exclusiu- la promoció o
foment de societats no financeres mitjançant la participació
temporal en el seu capital. La participació en el capital, no
els préstecs. Per tant, amb quin suport legal va donar la
Societat Balear de Capital Risc aquest préstec-auxili durant
campanya electoral a Bon Sossec? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió té la paraula
el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Quetglas, vostè
reconeix que la pregunta que fa estava contestada, per això la
canvia i en fa una altra. Jo li prec que si vol fer una altra
pregunta faci ús del procediment reglamentari establert. Però així
i tot li contestaré a les dues: Miri, "ha concedit ha concedit el
Govern de la Comunitat Autònoma, o algun dels seus organismes
o empreses, algun aval al crèdit concedit per la Societat Balear
de Capital Risc a l'empresa Bon Sossec, S.A.? Li torn a repetir,
igual que en la comissió: No

En segon lloc, a l'al•lusió que vostè feia a la pregunta del
Partit Socialista de Mallorca, no era en referència a aquest crèdit
de 325 milions de pessetes, sinó a qualsevol altre tipus
d'operació. Jo a la Comissió vaig assegurar que no s'havia donat
cap aval, i vaig dir que podia ser -avui ja estic en condicions de
dir que no- que hi hagués qualque tipus d'operació ordinària, que
dins la Societat de Garantia Recíproca s'hagués pogut produir,
però que tampoc no s'ha produït. Per tant la resposta a la seva
pregunta del 325 milions torna ser "no". Insistesc que està
contestada aquesta i l'anterior que vostè fa dins comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 2273/95, de l'Hble Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures preses pel Govern de la Comunitat per garantir que
la seva actuació dins Agama no incorri en competència deslleial.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Mercè Amer, relativa també a noves actuacions dins Agama. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Quines
mesures ha pres el Govern de la Comunitat Autònoma per
garantir que la seva actuació dins Agama no incorri en
competència deslleial? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Agricultura, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell)

Sr. President, senyores i senyors diputats. En contestació a la
pregunta formulada per la diputada Sra. Amer, vull dir-li que les
mesures preses pel Govern per garantir que la seva actuació dins
Agama no incorri en competència deslleial, són bàsicament
respectar la normativa autonòmica, estatal i comunitària, per no
incórrer en conductes prohibides. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. La Unió Europea, Sr. Conseller,
limita i vigila la intervenció dels poders públics a les
empreses privades, per tal que no es produeixin situacions
de distorsions de competències. Recordem Ibèria, drassanes,
en menor dimensió però amb la mateixa filosofia. Els ajuts
directes podrien entrar en competència amb els propis
ramaders o altres centrals lleteres, amb els conseqüents
efectes negatius per al sector: tancament d'explotacions o
forts desacords entre centrals. A la memòria explicativa del
pressupost de Semilla S.A. per al 1995 i dins els objectius
diu, talment: "Seguir gestionant les intervencions
estratègiques ja iniciades i no finalitzades, Agama i CAP,
amb l'objectiu que les intervencions no s'executin per salvar
una empresa, sinó per tal d'evitar la caiguda de tot un
sector". Més greu com a competència deslleial seria en tot
cas ajudes indirectes com la revalorització dels terrenys a
través d'aquesta requalificació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, si vol vostè tancar la
qüestió.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell)

Sí, Sr. President. Bàsicament el que ha intentat la
Comunitat Autònoma, ja li he dit, era no incórrer en
conductes prohibides, bàsicament des de dos punts de vista
distints: En primer lloc, evitar l'abús de posició dominant en
el mercat; i en segon lloc evitar l'atorgament de subvencions
o ajudes que no estiguin expressament autoritzades per la
Unió Europea; i creim que les dues accions que es volien
intentar limitat s'han aconseguit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 2274/95, de l'Hble Sra.
Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a import dels ajuts d'Agama.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que també formula la Sra.
Diputada Mercè Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a import dels ajuts a Agama. Té vostè la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Quin és
l'import de les ajudes directes o avalades pel Govern de la
Comunitat o les seves empreses públiques a l'empresa Agama?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell)

Moltes gràcies, Sr. President. En contestació a la pregunta,
Sra. Amer, llevat d'errada o omissió, l'import de les ajudes
directes o avalades pel Govern balear o les seves empreses
públiques a Agama són les següents: a 1991, 6.278.458 pessetes;
en el 92, 4.114.304; en el 93, 3.516.375; en el 94,
17.475.811,més un aval de la Comunitat Autònoma en un préstec
de 500 milions de pessetes donat per La Caixa; a l'any 95,
5.913.894, més una subvenció de 100 milions de pessetes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula?

LA SRA. AMER I RIERA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En prenem nota, farem una
valoració política a nivell de grup. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2275/95, de l'Hble Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a crèdits blans o sense interès per a la sequera.

EL SR. PRESIDENT:

Tancada aquesta qüestió, passam a la següent pregunta, de la
Sra. Diputada Mercè i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a crèdits blans o sense interès per a la sequera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller, ja per acabar, pensa el Govern de la Comunitat
Autònoma posar en pràctica crèdits blans o sense interès per
a la sequera? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar, Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell)

Sí, Sr. President. En contestació a la pregunta, Sra.
Amer, li he de dir que el Govern ja ha regulat les ajudes a
les explotacions afectades per la sequera. Ho ha regulat
mitjançant una ordre del conseller d'Agricultura i Pesca, de
26 de setembre de 1995. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies. Sr. Conseller, ens alegra aquesta rectificació de
la política anterior. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2241/95, de l'Hble Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a funcions del conseller sense cartera.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta, que formula en aquest cas
el diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a les funcions del conseller
sense cartera. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors del Govern.
Deia Sant Agustí que sols la fe pot explicar misteris, com és
el de la Santíssima Trinitat; i utilitzava l'exemple del pou fet
a la platja per un fillet per dir que seria molt més fàcil
buidar la mar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, faci la pregunta així com marca el
Reglament. Vostè mateix ja em va reconèixer que una
vegada ho pot fer, dues no, perquè la Cambra es mereix un
altre respecte. Formuli la pregunta concreta, serà contestada
pel Govern, i vostè tornarà a tenir un altre torn. Gràcies.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Ens passarem a Sant Tomàs, i intentarem posar el dit dins la
llaga de forma directa. Per tant, intentant demanar una explicació
racional, fora de la fe: Quines són, senyores i senyors del
Govern, les funcions del conseller sense cartera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la paraula el
conseller sense cartera.

EL SR. CONSELLER SENSE CARTERA (Lluc Prats i
Ribas):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Orfila, intentaré
no ser tan místic com vostè. Com a membre del Govern, el
conseller sense cartera participa amb tots els altres consellers
amb veu i vot a la política executiva de la Comunitat, plantejant
i deliberant tot el que concerneix a les competències que té
l'executiu. En general s'encarrega de totes aquelles feines que li
encarrega el president, i en especial d'aquelles relacionades amb
les anomenades illes menors d'Eivissa i Formentera, que si bé ho
són per raons geogràfiques òbvies, no per això són menys
importants per al nostre govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré no ser tan místic.
Forçosament he de relacionar-lo amb Sant Agustí, Sr. Conseller,
i amb els misteris de la fe. I m'ha de perdonar, Sr. President, però
els meus orígens, la meva infància supòs que pesa en tot això.
Aquell símil que utilitza Sant Agustí per dir que no es pot
accedir a entendre certes qüestions com és el misteri de la
Santíssima Trinitat, i com ho compara amb aquell fillet que fa un
pou a l'arena i intentar buidar tota l'aigua de la mar, i li diu "és
més fàcil que buidi aquest fillet tota l'aigua de la mar, que
entendre els misteris de la fe". Idò, Sr. Conseller, ens succeeix el
mateix respecte de vostè, ens costa entendre què fa dins el
Govern. És membre del Govern, ens ha dit que té veu i fins i tot
que té vot. Ens ha semblat interessant, ja és un avanç. És membre
del Govern però no compleix funcions de Govern. Sembla que
assessora el president en temes relacionats amb Eivissa i
Formentera, però tampoc no té l'status d'assessor, de tal manera
que fins i tot l'anterior president del Govern va arribar a utilitzar
un símil, parlant del seu antecessor també com a conseller sense
cartera -curiosament també d'Eivissa-, menys enginyós que el de
Sant Agustí, per explicar el caràcter de la seva naturalesa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vostè és conscient que està abusant en
aquest moment de la Presidència i del Reglament. Per tant,
li llev la paraula, i el conseller si vol tornar contestar té la
paraula.

EL SR. CONSELLER SENSE CARTERA (Lluc Prats
i Ribas):

Gràcies, Sr. President. No hi ha res més per contestar. Jo
crec que està suficientment explicat, i és un tema que es du
a cada període de sessions i de manera cíclica i reiterativa
a aquesta cambra; i jo crec que tan pels meus tres
antecessors, que s'han vist obligats a contestar preguntes
similars, està ben explicat i ben aclarit. És facultat del
president compondre el seu govern, i crec que les funcions
estan clares i ben definides.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 2065/95, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política
del Govern en matèria de pedreres.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 2139/95, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla director
sectorial de pedreres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a interpel•lacions, i d'acord amb l'article 162 del
Reglament hi ha dues interpel•lacions, en aquest cas la 2065
i la 2139, que fan referència a un mateix tema, i per tant
seran debatudes conjuntament. En primer lloc es veurà la
interpel•lació formulada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que tindrà una intervenció de deu
minuts. Després veurem la interpel•lació del Grup
Parlamentari Socialista, i després entrarà a debat el Govern.

Per tant, per defensar la Interpel•lació número 2065 té
vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
D'entrada el Grup Nacionalista-PSM es congratula que a la
fi, set anys després que el Ple d'aquest parlament en declaràs
la urgència, en sessió de dia 15 d'abril de 1988, la Comissió
de coordinació de política territorial hagi aprovat
inicialment el Pla director sectorial de pedreres de les Illes
Balears per regular el sector, un sector certament
imprescindible i important per a la nostra economia, però
crec que s'ha desenvolupat -i crec que en això tots hi
convindrem- de manera caòtica i mancat a hores d'ara del
suficient control, en relació especialment a la restauració i
reutilització de les pedreres, i a l'impacte ambiental que
inevitablement produeixen les explotacions, especialment
les situades en Anei, limitant el dret a gaudir del medi
ambient que tenim tots els ciutadans.
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És palès que de les 650 pedreres que relaciona el Pla, gairebé
totes tenen problemes jurídics, per dir-ho d'una manera suau.
Això no obstant, el nostre grup, a més de congratular-se, ha
detectat nombroses i importants mancances al Pla per garantir les
finalitats que es proposa, incoherències internes, i manca de
fidelitat als criteris que va marcar el Parlament en sessió de dia
8 de novembre de 1989, que òbviament vinculen el redactor del
Pla. És per això que creim que és interessant veure'n alguns punts
concrets.

D'entrada, el pla pretén emparar les explotacions existents i
no ordenar el sector. Per al nostre grup, l'incompliment dels
criteris del Parlament ja comença amb la mateixa exposició de
motius, on se'ns adverteix que un dels seus objectius és: "En base
a la existencia de numerosas explotaciones fuera de ordenación,
regular las condiciones para completar su legitimación". Aquesta
finalitat no figura en els criteris del Parlament. Ans els criteris
pretenen, tal com declara el seu objectiu segon, "aconseguir la
idoneïtat de la ubicació de les noves pedreres, partint d'uns
criteris que respectin els factors mediambientals", i a un altre
apartat, "que, amb la ponderació d'aquests factors, el pla
realitzarà una avaluació d'impacte ambiental -s'entén de les
pedreres existents-, el resultat de la qual permetrà excloure'n les
explotacions en aquelles zones on l'impacte sigui més negatiu".
El pla, de fet, presenta un estudi de incidencia en el medio
ambiente, i descobreix tres pedreres que superen entre un 100%
i un 200% la mitjana dels impactes negatius, però aquesta
contestació, com moltes d'altres de la memòria, no té cap
conseqüència ni una en les disposicions normatives del pla ni en
l'adopció de cap mesura. Les actuals disposicions transitòries tan
sols marquen una sèrie de requisits documentals que hauran
d'aportar-hi les explotacions per regular la seva situació, però no
s'hi inclou un estudi d'avaluació d'impacte ambiental ni es
contemplen enlloc les conseqüències d'incomplir el requeriment.

Entenem que el Parlament volia anar més enllà i que volia
que el pla establís una sèrie de condicions per a les pedreres
existents i per a les futures. "Per a les pedreres existents, una
anàlisi dels impactes mediambientals de cada una d'elles i
imposar les mesures correctores escaients per paliar-ne els
negatius", així ho establia expressament en els criteris del
Parlament el seu objectiu tercer. La conseqüència última que el
pla hauria d'arbitar, si els cas ho requerís, és la desautorització
expressa de les ampliacions de l'explotació o, en casos
excepcionalment greus, la clausura de l'explotació, amb el
gradualisme o amb les compensacions que calguin, establertes de
manera taxativa amb valentes disposicions transitòries. Un segon
punt: "Delimitar amb total precisió l'abast de l'autorització,
ateses les conseqüències que lliguen aquesta delimitació i la
declaració com a àrees d'ubicació de pedreres a las que
corresponden a las canteras activas relacionadas en los anexos 1
y 2"; per això, resulta imprescindible una fitxa individual de cada
una de les pedreres on constin de manera exhaustiva els límits de
les autoritzacions existents, superfícies màximes, on s'explicitin
les finques concrets afectades o l'abast de la quadrícula minera,
producció màxima autoritzada, termini de l'explotacio etc. Tots
aquests extrems han de figurar necessàriament en l'autorització
o concessió, però si per qualsevol circumstància no hi figurassin
amb el suficient detall, caldrà que el pla els marqui
indefectiblement. Aquestes fitxes caldrà que es publiquin com
una part integrant del pla. És inconcebible que en la relació
actual en figurin fins i tot en la casella d'alta en blanc i que totes
ells se situï amb els nom genèrics de les finques. El pla ha de fer
palès que, en assolir-se els límits de l'autorització, les sol•licituds
de pròrroga de les explotacions tendran el tractament de noves
pedreres a tots els efectes definits en el pla. Tres, en aquesta fitxa
també s'hi hauria de fer constar si compta o no amb llicència
municipal d'activitats, en quina data i si l'abast d'aquest és idèntic
o no al de l'autorització minera. El Pla hauria d'establir un altre
criteri de distinció entre les actives, el de les pedreres
clandestines, aquelles que no compten amb llicència municipal
d'activitats i regular-ne les conseqüències; d'entrada, no

reconèixer-los cap dret retroactiu, sinó l'adaptació completa
als requisits que estableixi el pla.

En concret, sobre les pedreres existents en àrees
d'especial protecció, segons la Len. Aquesta delimitació
exhaustiva que sol•licitam és especialment necessària a
totes les situades en àrees d'especial protecció, no sols en
aneis. L'article 22 de la Llei d'espais naturals es refereix a
àrees d'especial protecció. En aquest cas, el pla, a l'article 4,
sí que ho reconeix íntegrament de manera expressa, a
l'apartat primer dels altres criteris aprovats pel Parlament, i
diu que "no es podran autoritzar noves pedreres ni
extraccions d'arenes, ni mantenir les existents en l'àmbit
d'àrees naturals d'especial interès declarades per llei del
Parlament". Evidentment, això es contradiu amb l'article 3,
pel que fa a les àrees d'ubicació d'activitats extractives, que
legalitza totes les existents i les equipara a les de règim
normal. mentre, la Llei d'espais naturals, posterior als
criteris del Parlament, remet al Pla director les limitacions
en l'explotació de les pedreres en el moment d'entrada en
vigor de la llei. La transcendència de l'abast de l'autorització
és, per tant, cabdal, i ens fa insistir que caldrà que els límits
temporals i geogràfics figurin explicitats en el pla director
i s'hauran de calcular, en tot cas, les previsions de la
disposició transitòria cinquena, això és, el límit màxim que
es pot prorrogar l'explotació, però això d'una manera
precisa, numèrica i no tan sols "indiciària".

En concret, respecte de l'extracció d'arenes, trobam
clares contradiccions en el pla, n'hi ha fins tres referències.
En aquest cas, cal un respecte escrupolós als criteris del
Parlament i prohibir totes les extraccions d'arenes en els
sistemes dunars, incloses les existents, i eliminar on calgui
la referència a la Demarcació de costes, la qual no té
competències per delimitar sistemes dunars, sinó zones de
domini públic o altres previstes en la Llei de costes. Hem de
recordar que tots els sistemes dunars, sense distincions, són
aneis del més alt nivell de protecció, segons l'article 11 de
la Len.
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En les pedreres futures, cal garantir-ne la idoneïtat de la
situació en establir un règim de distàncies, sobretot respecte de
nuclis de població. Cal que la justificació de l'explotació, en
virtut de la demanda existent, prohibeixi que se superi l'abast de
l'autoproveïment.

Sobre la impossibilitat o inconveniència de reobrir altres
pedreres, seria molt més senzill avaluar-ho si s'hagués fet un
estudi amb rigor, com l'exigia el Parlament, sobre les
possibilitats de reexplotació de cada una d'elles, i no tal com ha
quedat. No sabem en aquest moment com un promotor
demostrarà aquest requisit. Però és que, a més, els criteris del
Parlament establien dos motius de denegació que no figuraran en
el pla: Quan un recurs no (..)bable estigui en perill d'esgotament
i quan l'impacte ambiental que l'extracció pugui provocar suposi
un cost social superior al benefici que la societat balear
n'obtengui. Per fiscalitzar aquest segon aspecte, per a nosaltres,
fonamental, caldrà la presentació de l'estudi d'avaluació
d'impacte ambiental abans d'atorgar la concessió. En efecte, i ho
hem anat repetint, perquè és un dels leit motiv de la nostra
argumentació, el document cabdal a fi de poder informar sobre
les activitats extractives inviables en funció de l'impacte
ambiental és l'estudi d'avaluació d'impacte ambiental que estudia
els factors socials i la relació cost-benefici. L'estud haurà de ser
sotmès a un tràmit d'informació pública i inclourà, com plec de
mesures correctores de l'impacte, el pla de restauració o
reutilització.

Sobre les pedreres futures en aneis, el pla director sectorial de
bell nou defuig de pronunciar-s'hi amb concreció i, excedint-se
de les seves potestats, marca uns criteris genèrics perquè així els
resol per actes administratius puntuals i obvia altra vegada els
tràmits d'informació pública o les al•legacions dels ajuntaments
afectats i del consell insular. La Llei d'espais naturals, és cert,
remet al Pla director de pedreres perquè hi prevegi excepcions,
però especifica que "en un indret determinat". És el pla, doncs,
i només el pla qui pot delimitar la situació permesa en un indret
determinat.

El segon aspecte a què volíem fer referència és la usurpació
de competències urbanístiques als consells insulars, respecte
sobretot de la declaració d'utilitat pública. Aquestes
autoritzacions urbanístiques són, amb comptadíssimes
excepcions, competència exclusiva de la Comissió insular
d'urbanisme des de l'entrada en vigor de la Llei 9/90. Així les
coses, si acceptam la dubtosa vigència de l'article 25 de la Llei
d'ordenació territorial, haurem d'admetre que el pla director, com
a norma reglamentària d'ordenació territorial, pot declarar
d'utilitat pública explotacions, si s'hi han previstes de manera
concreta, però tan sols aquestes, les que s'hi prevegin de manera
concreta, mai de manera genèrica. En aquests casos, sempre la
concreció hauria d'estar a l'abast, en mans, dels consells insulars,
d'urbanisme; però també, sobre la modificació de planejaments
municipals, la comissió de coordinació de política territorial
oblida que les competències urbanístiques que permeten ordenar
la modificació dels planejaments generals corresponen
únicament i exclusiva al Consell Insular de Mallorca, de totes
maneres, suposant la pervivència de la Llei d'ordenació del
territori, en aquest punt també exigeix que els plans directors que
impliquin l'adapatació dels planejaments municipals ho
assenyalin de manera expressa i concreta; en aquest cas, l'article
14.5 del pla s'extralimita molt en permetre que un simple acte
administratiu suposi una modificació del planejament municipal
que afecti fins i tot sòl urbà i el desclassifiqui.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor; n'ha excedit el
temps.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Moltes gràcies, Sr. President.

...sense ni tan sols amb audiència a l'ajuntament afectat.

Un altre incompliment flagrant és sobre la conciliació de
les diverses administracions actuants. En aquest cas, no
s'establiex un procediment únic, municipal i de la Direcció
general d'Indústria sobre la llicència d'activitats i la llicència
d'explotació, així com la llicència d'obres o llicència d'ús del
sòl, que també serà municipal.

Ens queden molts de temes sobre el consorci i el
finançament de les restauracions, sobre un cànon
d'explotació que s'ha establert d'una manera estranya,
entenem, dins una disposició transitòria, sobre una protecció
de pedreres de caràcter etnològic, de la qual només es parla
a la memòria però a la qual el pla no es compromet, i en
concret, només volíem fer esment d'uan de concreta, és el
cas de sa Garrigueta Rassa, perquè, així com el pla exigeix
que tots aquelles que tenguin obligació de tancar per
sentència judicial siguin delirades inactives, paradoxalment
continua en la relació d'actives a l'annex del pla director.

Per últim, i per acabar, Sr. President, tan sols li recordaré
que aquest pla director només té una versió lingüística, que
és la castellana, entenem que la redacció en llengua catalana
del Pla director sectorial de pedreres és una norma que
s'hauria de complir sense haver-la de demanar. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Per defensar la Interpel•lació número 2139/95, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla director sectorial de
pedreres, té la paraula el Sr. Francesc Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els
criteris aprovats pel Parlament l'any 1989 per a la redacció del
Pla director sectorial de pedreres perseguien tres objectius
bàsics: autoproveïment prioritari de cada una de les illes i, en la
mesura del possible, de les comarques; idoneïtat de la situació de
les noves pedreres, a partir d'uns criteris que respectassin els
factors mediambientals i adequada explotació, d'acord amb el
medi ambient, i adequada restauració i recuperació de les
pedreres.

Per assolir aquests objectius, tal com deia, el Parlament
necessita d'un estudi exhaustiu dels recursos existents, de cada
tipus de mineral, amb qualitat i amb quantitat, el grau
d'explotació, és fonamental saber-ne la situació i assenyalar
aquells que s'exploten en l'actualitat i els ritmes d'explotació
anuals, quantificació de reserves, etc. És necessari conèixer
detalladament de quins permisos o llicències gaudeix cada
explotació, quins límits d'explotació fixen aquestes, producció
màxima autoritzada, termini d'explotació, finques que ocupen,
etc. El que és cert és que, dels documents trets a informació
pública, no se'n pot deduir un informe tan exhaustiu com el que
demanava el Parlament ni tampoc existeix una fitxa
suficientment detallada de cada una de les pedreres. Per altra
banda, en la memòria del pla es diu que l'estudi de la situació
actual es va realitzar per una entitat, previ conveni amb la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori; seria
interessant saber si l'estudi fet, si l'estudi realitzat, avui correspon
a la realitat actual, si en els annexos que s'hi acompanyen es
preveuen labors caducades com actives, si hi ha permisos
d'investigació que tenen el tractament de pedreres actives, si hi
figuren totes les explotacions actives, si realment la base sobre
la que se sustenta el pla és correcta i coincideix, per exemple,
amb els arxius actuals de la Conselleria d'Indústria.

Nosaltres pensam que sense una situació real, correcta i una
fitxa detallada de cada una de les pedreres difícilment es poden
treure bones conclusions per assolir els objectius que abans hem
citat. Per altra banda, com hem dit, un dels objectius per
aconseguir una adequada explotació de les pedreres, de manera
que disminueixin les agressions mediambientals. En explicar
aquest objectiu es deia també que com a criteri bàsic es
considerava menys impactant continuar amb l'explotació de les
pedreres existents que plantejar-ne el tancament i provocar
d'altres pedreres noves amb nous impactes. La memòria del pla
preveu 509 pedrers abandonades, de les quals 21 podrien
explotar-se immediatament, 114 tenen grans possibilitats de
reexplotació. Si això és  així, com es tendran en compte aquests
recursos a l'hora d'autoritzar l'obertura de noves pedreres?, es
coneix quin aprofitament es pot aconseguir de les pedreres
abandonades? Nosaltres pensam, a més, que per aconseguir la
idoneïtat de la situació de les noves pedreres i respectar el medi
ambient és necessari, en primer lloc, com dèiem, partir d'una
situació real correcta i detallada, i després comptar amb una
avaluació d'impacte ambiental de cada una de les pedreres per tal
de poder treure conseqüències per fixar terminis, per eliminar les
més impactants; però, a més, serà necessari que algú aclareixi
com s'interpreta l'article 3.1 del pla en relació amb els apartats 3
i 4 de l'article 4, així com la contradicció del paràgraf 2 de
l'article 4 amb el paràgraf de 4 del mateix article. L'article 3.1
assenyala que són àrees de situació d'activitats extractives les que
corresponen a les pedreres actives relaciones en els annexos 1 i
2, i en aquest s'hi inclouen explotacions dins aneis i explotacions

d'arenes; en canvi, l'article 4, paràgraf 3 i 4, diu que no es
permetran explotacions d'arenes dels sistemes dunars
litorals delimitats per la Llei de costes i que no es podran
autoritzar noves pedreres ni extraccions d'arenes, ni
mantenir les existents, a l'àmbit de les àrees naturals
d'especial interès, declarades per llei del Parlament, cosa
que, a més, està en contradicció clara amb la regulació
establerta en el paràgraf segon de l'article 4, que fixa un
procediment per autoritzar noves pedreres per causa
d'interès públic dins aneis. Donades les greus incoherències
i contradiccions, algú hauria d'explicar com s'interpeta això.

Quant al tema d'interès públic o d'utilitat pública,
l'article 4, paràgraf segon, preveu un procediment que obvia
per complet les comissions insulars d'urbanisme i que
incompleix la regulació establerta a l'article 1 de la Llei
1/1991, sobre atribució de competències als consells
insulars, que no es pot modificar per un pla director. A més,
es legitima la continuïtat de totes les pedreres actives a
l'article 14, paràgraf tercer, ja que se'ls atribueix de forma
generalitzada la utilitat pública derivada del propi pla,
s'incompleix així el criteri final cinquè del Parlament i es
legitimen explotacions a zones on en cap cas no haurien
d'existir. Es dóna la utilitat pública generalitzada a les
pedreres actives sense tenir una fitxa detallada de cada una
d'elles, tal com explicava al principi, i, per tant, sense que el
pla reguli concretament l'explotació, circumstàncies,
permisos, etc. de cada una de les pedreres, incompleix
d'aquesta manera l'article 25 de la Llei d'ordenació
territorial 8/1987, que només admet aquesta declaració
derivada del pla quan aquest faci una regulació concreta i
detallada, com que aquesta no existeix, haurien de ser les
comissions insulars d'urbanisme les encarregades de donar
la utilitat pública. Ens agradaria saber l'argumentació que es
dóna a aquesta manera d'obrar.

Per altra banda, pensam que el termini que dóna el pla
d'un any als ajuntaments per adaptar-hi els seus
planejaments és molt curt i que, a més, de qualque manera,
s'interfereix en les competències municipals quan es diu
que, de no fer-ho, de no adequar-los-hi en el termini que
estableix d'un any, no podran fer cap modificació de
planejament, cap modificació pròpia que hi vulguin fer els
ajuntaments. Creim també que en el consorci que es crea per
a la restauració o rehabilitació de les pedreres hi hauria de
participar el consell insular, donades les importants
competències en urbanisme que posseeix, donat que molt
aviat exercirà també importants competències en matèria
d'activitats classificades i donat que, a més, també treballa
en tema de gestió de residus urbans, important per al tema
de la restauració quant a deixalles i escombraries de la
construcció.
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Creim també que el pla hauria de ser més explícit quant a
planificar l'ús de les escombraries de la construcció en adequar
aquestes actuacions a les normatives europees, quant a possible
toxicitat, i explicar més clarament si es pensen posar en marxa
plantes per al reciclatge d'aquest tipus d'escombraria.

També pensam que el pla hauria de ser més explícit en
l'estudi econòmic i financer, per saber qui aportarà els doblers
per a la restauració, com, en quins terminis i de quina manera.
Pensam que les pedreres etnològiques necessiten d'una major
protecció, sobretot en el tema de desenvolupar plans de gestió
d'aquesta protecció.

També pensam, com ho ha explicat el representant del PSM,
que no és raonable fixar a una disposició transitòria temes de
cànons.

Creim, en definitiva, que el pla hauria de millorar en molts
d'aspectes, aspectes importants que obligaran a fer-ne una nova
exposició pública. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Grups que vulguin intervenir per fixar la
seva posició? Perdó, té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estic satisfet
perquè en aquest debat hi ha una qüestió que es deixa clara. Així
com a nivell d'al•legacions hem vist que cap ajuntament i cap
entitat veïnal vol tenir una pedrera en el seu terme municipal,
crec que a nivell de grups polítics hi ha un clar consens en el
sentit que una pedrera sempre perjudica el paisatge, i que a la
millor perjudica el medi ambient, és necessari, és necessari quant
a economia de cost, és necessari quant a desenvolupament de
tipologia constructiva, això és important.

En faré un resum ràpid, una exposició molt sintètica per
explicar les coses d'una forma molt raonable. Hem de saber que
avui en dia, de pedreres actives, n'hi ha a les Balears 191, de les
quals n'hi ha 67 dins aneis i 124 a fora; d'aqueixes 191,
exclusivament n'hi ha 10 legalitzades per complet, n'hi ha 181 a
les quals falta la llicència d'activitats. Ens trobam després amb
un nombre de pedreres inactives, que són 476 més 58 de caràcter
etnològic.

El Pla de pedreres té una definició bàsica, que és dir:
Intentem no fer-hi més pedreres, intentem partir d'una
premissa bàsica que és saber que fa falta mantenir-hi
l'activitat, per la qual cosa, intentem legalitzar les pedreres
que avui en dia estan en marxa per no haver de fer-hi més
forats. Això és tot. És un resum molt comprensible. A partir
d'aqueixa estructura, un item jurídic, discutim a la millor
amb punts de vista molts contradictoris, però amb una
voluntat política ben clara. Sabent que impacten, intentem
no fer més forats.

A partir d'aqueixa forma, i amb aquest punt de vista,
hem de dir que cream uns regles fixes ben clares. No volem
deixar fer pedreres noves. Per començar, per fer una pedrera
nova a una Anei ho dificultam moltíssim, partint de la base
que s'han de justificar moltes coses: primer, necessitat de
material; segon, que no existeixi un material similar que
pugui donar cobertura a aqueixa demanda, i a partir d'aquí,
avaluació d'impacte ambiental, que duu motivada una
exposició pública, etc., per arribar el Consell de Govern a
aprovar una figura nova, nova i diferenciada, que és una
figura d'interès públic, distinta d'allò que pugui ser una
menció en mans del consell insular o d'altres
administracions públiques. L'interès públic és una figura ex
novo que crea l'article 22 de la Llei d'espais naturals. No és
que el Govern vulgui fer una política monopolista de tipus
competencial, és que és una formulació jurídica distinta. És
a dir, quedam que pedreres noves, no; a dins aneis, molt
difícils, i on no hi hagi aneis, s'hi creen restriccions que
impliquen dificultats, que acaben sempre en una avaluació
d'impacte ambiental i amb una exposició pública, de tal
forma que els interessants hi poden fer al•legacions i també
així podem tenir una base informativa suficient que ens
ajudi a comprendre allò que realment faci falta per dir que
sí o dir que no a aqueixa activitat.

Ara anem a allò que és el substrat important d'aqueixa
qüestió, que són les pedreres en actiu, que són les 181
pedreres que avui en dia actuen sense llicència d'activitats.
Ens trobam que hi ha una polèmica constant entre
ajuntaments o interessats i aqueixes pedreres; de fet, ja hi ha
hagut unes sentències fermes que determinen el tancament
d'una pedrera ara en actiu.

El que feim nosaltres amb el pla és intentar possibilitar
la solució que determini que el pedrer pugui continuar amb
l'activitat, sempre que aqueixa pedrera passi per uns tràmits
molt determinats que siguin: evidentment, avaluació
d'impacte ambiental, quan faci falta segons estiguin en Anei
o no, i també, sobretot, un contrast, una confirmació de la
voluntat irrevocable per part del pedrer de contribuir amb un
esforç econòmic a finançar la rehabilitació de les pedreres
abandonades. En aquest moment, tenim 554 pedreres
abandonades. Pensam que per rehabilitar-les fa falta una
aportació de 700 milions de pessetes. Imposam a les
pedreres en actiu que aportin un volum de finançament que
representi el 0,73% del seu volum d'explotació anual durant
un període de 10 anys, això pot ser una xifra en doblers, en
pessetes nominals, l'any 95, de 350 milions de pessetes. El
Govern balear està disposats a complementar-los amb el
50%, i confiam que a nivell de programes comunitaris, com
pugui ser el Picma, etc., puguem complementar aportacions
per fer-ne una política de restauració definitiva.
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El Pla de pedreres és un document que..., el que surti a
exposició pública és molt sintètic, és complet en contingut, però
no hi aporta tota la documentació. Vostès entenguin que
existeixen fitxes informatives pedrera a pedrera, explotació a
explotació. Per altra banda, a dins el procés de legalització, hi fa
falta que cada pedrera aporti una actualització de cartografia. El
temor que expressen els senyors diputats sobre que en falti
informació jo el comprenc, vull respectar-lo, però entengui que
l'Administració no hem de ser tampoc tan didàctics, és a dir,
nosaltres feim feina de cara a l'exterior tenint elements interns de
judici. Ens posam a la disposició dels grups parlamentaris per
poder demostrar l'existència de fitxes i l'existència de voluntat
quant a control.

Un element important del pla és la creació d'una figura de
compensació intermunicipal. Ens trobam que avui en dia a
Balears molta activitat extractiva es concentra en municipis
determinats que són exportadors de material i, això no obstant,
reben l'impacte d'una actuació a vegades molt impactant. Es
parla dins el pla de crear una fórmula financera que pugui
significar detreure cada any un 30% del volum del consorci
operatiu respecte d'actuacions en aquests termes municipals, que
són, a títol d'exemple, Alaró, Algaida, Porreres, Montuïri, Petra,
Alaior, Ciutadella, Eivissa (capital), Sant Josep i Santa Eulària.

A partir d'aquí, hem de recordar tots nosaltres que aquest pla
s'ah de complementar amb regulacions estatals vigents, com
pugui ser la Llei de mines, que determina allò que són usos
d'extracció, autoritzacions i concessions; és a dir, hem de saber
que el pla no és un document que tengui un contingut únic, sinó
que ha d'estar impregnat i completament consensuat en la seva
aplicació respecte d'altres normes jurídiques. També he de dir
respecte del pla que s'ha d'entendre que allò que serà un poquet
la seva pròpia experiència de rodatge serà allò que ens ajudi a
entendre si realment hi ha temes a modificar o no. Avui en dia
s'ha definit un pla molt consensuat amb el sector de pedreres i
amb ajuntaments, sempre partint de la base que els ajuntaments
no volen en absolut afavorir el seguiment o la implantació de
noves pedreres. El fet que el Govern balear vulgui actuar de
forma supletòria als ajuntaments respecte de la modificació de
planejament (article 14) ve únicament donada per un
pronunciament que jo vaig sentir dir en el consell insular, a un
dels consells insulars, respecte que no s'entenia que el Govern
imposàs constantment càrregues de feina als consells insulars. Si
els consells insulars tenen la voluntat de desenvolupar aqueixa
tasca, per nosaltres, encantats. Rectificar aqueixa menció... un
dia per l'altre.

S'ha de recordar exclusivament això, que, de pedreres a
aneis, voldríem que no se n'hi fessin de noves, que les que
hi ha es veuen molt limitades respecte de capacitat
extractiva, que es veuen obligades a passar per uns filtres
extractius, que han de passar cada deu anys una avaluació
d'impacte ambiental, la qual pot determinar el seguiment o
no, i en aquest sentit -per favor-, es posa de manifest una
voluntat de defensa ambiental d'aquest govern, la qual es
veu limitada pel fet que hem de mantenir entre tots una
activitat extractiva, que mai no és bona, però que és
necessària. Això és tot. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
Pla de pedreres redactat per la Conselleria d'Obres
Públiques i recentment sotmès a exposició pública permetrà
la legalització de pedreres il•legals que han causat i causen
nombroses molèsties i perjudicis, com és la d'Establiments,
la de son Ferragut, a sa Pobla, la de Penyarotja, a Son
Servera, o Santa Bàrbara, a Eivissa.

Serà suficient amb presentar un pla de restauració que
contempla subvencions amb diners públics i que es gestiona
per un consorci poc plural per legalitzar aquestes pedreres.
Igualment, el Pla de pedreres permetrà que se'n creïn de
noves a espais naturals a través de l'ambigüa fórmula
d'interès públic, sense justificar suficientment la seva
necessitat, en funció del model urbanístic encara per definir.
Aquests són alguns dels aspectes més preocupants del pla de
pedreres del Govern que van ser motiu d'al•legacions de Els
Verds; un pla de pedreres que preveu l'obertura de noves
pedreres sense justificar la seva necessitat, fins i tot, com
deia, en espais naturals protegits, i no contempla
mecanismes per tancar les il•legals o les situades en aquests
espais naturals protegits; un pla de pedreres que contempla
uns plans de restauració necessaris per legalitzar pedreres
que permetran nous usos perjudicials per al medi ambient,
com són abocadors per a les cendres tòxiques produïdes a la
incineradora de son Reus i que, a més, seran
subvencionades amb diners públics.

El consorci que controlarà la restauració de pedreres,
d'acord amb els plans de restauració, no contempla la
participació dels consells insulars ni de tots els ajuntaments,
i no diguem ja de la representació ecologista o ciutadana.
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Per aquests motius, els diputats del Grup Mixt demanam la
retirada de l'actual Pla de pedreres i demanam l'elaboració d'un
nou pla basta en la prohibició d'obertura de noves pedreres, la
clausura definitiva de les inactives existents, la finalitat
estrictament ambiental i el finançament privat dels plans de
restauració i la pluralitat en el consorci que els controla. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Després
de sentir els grups que han presentat la interpel•lació i el Sr.
Conseller d'Obres Públiques, una primera dada a constatar és
evidentment la importància del tema que estam tractant. Ho
diuen clarament les xifres facilitades pel Sr. Conseller, 191
pedreres en explotació, 476 pedreres inactives.

Jo crec que el Sr. Conseller ha expressat bé l'esperit del Pla
de pedreres quan diu: No més pedreres. Això s'hauria de matisar.
I, a les pedreres que estan marxa, els diu: No us preocupeu, jo us
arreglaré això vostre. Aquest és, efectivament, l'esperit del Pla de
pedreres, però no és, de cap manera, l'esperit de les directrius
aprovades pel Parlament autònom el 8 de novembre de 1989.

Per mor d'aquesta asintonia entre objectius, entra en col•lisió
reiteradament amb aquestes directrius aprovades pel Parlament
en aquesta data de novembre del 89; per això, entre d'altres
coses, el Pla de pedreres no facilita un plànol de zones on no
sigui possible situar pedreres, com preveien les directrius. No hi
ha limitacions a les explotacions de cada una de les pedreres. Hi
ha confusió, com s'ha explicat aquí, en determinats articles
(article 4.2 i 4.4). S'envaeixen competències dels consells
insulars. S'atribueix una declaració d'utilitat pública de manera
generalitzada a les pedreres actives, sense mirar-les  i es dóna un
tractament igual a situacions administratives desiguals que, com
molt bé ha explicat el Sr. Reus, són irregulars en bona mesura.
I no hi ha una regulació concreta de l'explotació que justificàs
aquesta declaració d'utilitat pública.

En definitiva, ens trobam amb una diferència de criteri entre
unes directrius marcades pel Parlament que bàsicament posaven
l'èmfasi en el tema mediambiental, en el tema de l'impacte de les
pedreres, i, en aquest sentit, regulava els llocs on es podien
situar; preveien que es regulassin els llocs on no es podien situar
i s'establien una sèrie de limitacions i de requisits a les ja
existent, i, efectivament, un pla fet a la mesura dels propietaris
de les pedreres, en el sentit de donar un llum verd generalitzat,
indiscriminat, independentment de l'impactre ambiental de les
explotacions, a totes les explotacions que en aquest moment hi
ha en marxa, i a més, òbviament, no cal remarcar-ho, però bé, tal
volta hi faci falta, és un pla de pedreres que converteix en norma
allò que en la Llei d'ordenació territorial era una excepció, és a
dir, l'aprovació de plans directors sense unes directrius
d'ordenació territorial.

En aquest sentit, i per no fer-me reiteratiu respecte
d'arguments que ja s'han plantejat des d'aquesta tribuna, allò
que planteja Esquerra Unida és que s'introdueixin
modificacions en aquest pla de pedreres d'acord amb els
criteris que aquí s'han exposat, d'acord amb els criteris que
ha expressat una institució de tanta rellevància política com
és el Consell Insular de Mallorca, que aquests criteris siguin
recollits en el Pla de pedreres, no d'aquí a quatre anys, no
d'aquí a cinc anys, no d'aquí a sis anys, sinó amb una certa
urgència, i que el fruit d'aquestes modificacions, aquests
criteris i aquestes modificacions, que, en definitiva, podrien
resumir-se en el fet de posar per damunt els interessos
públics als privats  -per variar-,  fossin sotmeses a una nova
informació pública. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. SR.
Conseller, jo crec que estam davant d'un pla sectorial de
pedreres correcte i bo. Certament, el Consell Insular de
Mallorca va analitzar aquests darrers dies aqueix pla i es
possible que en certs punts s'hagin d'escometre certes
modificacions, com, per exemple, creim que seria encertat
que en el consorci, aquest consorci que crea aquest pla
director sectorial, hi siguin els consells insulars, no crec que
això sigui dolent, és lògic que hi siguin, com també altres
temes que es qüestionen, però que s'han de matisar; per
exemple, no és cert que no hi hagi cap lloc on no es pugui
situar cap pedrera, la Llei d'espais naturals ho defineix
perfectament i, per consegüent, la mateixa llei ja diu que a
certes zones no es podrà de cap manera obrir una nova
pedrera.

 Pel que fa a un altre punt que també ha estat motiu de
discussió, jo crec que és bo que hagi sortit aquí, la
diferència entre utilitat pública i interès públic. L'interès
públic també es defineix a la Llei d'espais naturals. Com
que crec que és una figura que apareix a la Llei de
carreteres, precisament per definir certes capacitats de
l'Administració, la que sigui, per poder dur a terme obres
que moltes vegades serien dificultades per altres
administracions, no crec que després de l'explicació que se
n'ha donat aquí, vulgui sostreure's la competència dels
consells insulars en matèria de declaració d'utiltat pública,
perquè aquesta no és la figura que s'hi aplica, sinó que és
una nova figura, la d'utilitat pública. De totes maneres, crec
que és bo que ho matisem i com que després d'una
interpel•lació sempre sol venir una moció, veurem què passa
en aquest cas.
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De totes maneres, el que sí que creim nosaltres és que no fa
falta ni molt manco una nova exposició pública, sinó que és
possible que certes matisacions es puguin recollir en aquell pla
director i posar-lo en marxa com més aviat millor, perquè això
sí que fa falta d'una vegada per totes. I tornam a repetir que
nosaltres creim que és un bon pla director sectorial de pedreres
i felicitam al Govern per la seva redacció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat. Per part dels grups interpel•lants,
si volen tornar a fer ús de la paraula per replicar al Govern... Té
la paraula, idò, el diputat Sr. Alorda, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Moltes gràcies, Sr. President. Respecte de la contestació que
ens ha donat el Sr. Reus, realment, les paraules han estat:
"Intentam legalitzar". No és la impressió que a nosaltres ens fa,
sinó que es legalitzen. Ja ens aniria bé intentar legalitzar allò
legalitzable, sempre que s'establís què és allò legalitzable i què
és allò que no l'és. D'entrada, els únic requisits són una espècie
de documents on no hi ha una avaluació d'impacte ambiental, i
no es preveu cap conseqüència per al fet que no s'elaborin, no es
presentin o es presentin incorrectament. El pla no estableix cap
mesura correctora, malgrat els criteris l'exigien, però no n'hi ha
cap ni una, i fins i tot ens sorprèn que, malgrat, per exemple, hi
hagi sentències judicials fermes, com és el cas de sa Garriga
(...)rassa, i d'altres, i que fins i tot el mateix pla diu que estaran
amb les inactives, tornin a figurar entre les actives i quedin
legalitzades i declarades d'utiltat pública, segons els mecanismes
(article 3.1, etc.) del pla. Creim que, com a  mínim, això s'hauria
de pensar.

Sobre les fitxes informatives, nosaltres no és que no vulguem
que les tengui la conselleria o que estiguin més o manco dins
qualque calaix, sinó que, sobretot si el pla pretén declarar la
utilitat pública, quedin concretades en l'exposició al públic,
perquè és evident que qualsevol utilitat pública que tramitam en
la Comissió insular d'urbanisme concreta on es vol declarar
aquella zona d'utilitat pública o d'interès social, cosa que en un
tema tan important com és la pedrera, que fins i tot implicarà
canvi de planejament, no ho sabem.

Respecte de les àrees d'especial protecció, i repetesc, àrees
d'especial protecció i no aneis, perquè l'article 22 es refereix a
totes, ens interessa especialment veure'n els límits i que ens
creguem els límits de l'explotació que posa la disposició
transitòria cinquena. Ens agradaria que, ja que tenen vostès
aquestes dades, per exemple, el pla de treballs de l'any 94, de
l'any 93, (..) de referència, s'estableixin aquests límits concrets,
els veurem i ens els creurem o, com a mínim, els podrem
controlar millor.

Sobre les noves, aquest no que vostè diu, que en principi
serà que no, no el veiem prou explícit enlloc; de fet, algun
dels motius que hi ha als criteris perquè siguin denegades,
el pla l'obvia, en comptes de posar-lo apart, i vostè ens
perdonarà, però les motivacions són molt obertes i la
confiança respecte del seguiment i de la sensibilitat
mediambiental que puguem tenir en aquest parlament
respecte del Govern, perdoni'ns, convendria que se la
guanyin. De moment, demanaríem que els articles fossin
més clars.

Respecte d'aneis. És la Llei d'espais naturals qui diu que
el pla declararà l'interès públic, no diu que el pla dirà com
és que es declara l'interès públic, diu que el pla declararà
l'interès públic. A nosaltres ja ens va bé que ho faci el pla
director i ja ens va bé que ho faci el pla de l'àrea, el pla
especial o el pla d'actuació de l'àrea, però no un acord
puntual del Govern balear. Efectivament, en aquest, com
que hi ha avaluació d'impacte ambiental, és de l'únic que hi
haurà informació pública. Ho trobam especialment
insuficient. Nosaltres volem que la informació pública de
qualsevol nova pedrera s'obri abans..., perquè pensi que
estam establint una possibilitat de canvi de planejament,
sense haver obert encara l'exposició pública.

Respecte dels consells insulars, jo estic convençut que
tendran interès en exercir les seves competències, com a
mínim, per la part que ens toca, però, de totes maneres,
facin-ho obertament, facin la consulta i estic convençut que
ho voldran fer.

Sobre la utilitat pública, que és la primera usurpació, no
n'ha parlat. Se'ns ha dit que l'interès públic, no la utilitat
pública..., em pareix que nosaltres no havíem confús en cap
moment els dos conceptes. Senzillament, la utilitat pública
és una competència exclusiva del consell insular, llevat que
afecti diverses illes, aleshores, demanam que naturalment
se'ns respecti aquesta competència o que es respecti -perdó-
aquesta competència als consells insulars.

Respecte del tema de planejament, és evident que volem
les competències, però unes competències raonables, vull
dir que poder declarar avui una zona urbana perquè forma
part d'una quadrícula minera, que està muntada a través de
paral•lels i meridians, sense que cerqui la racionalitat d'allò
que hi ha, és a dir, declarar una zona urbana com sòl no
urbanitzable sense tràmit d'informació pública i sense
audiència als ajuntaments, senzillament, així no ens la
donin, aquesta competència, perquè farà molt mal exercir-
la, no crec que els consells insulars -per esquizofrènia- la
vulguin establir amb aquestes condicions.

Sobre el cànon, crec que valdria la pena fer un altre
debat. és un preu públic i no entenem de cap manera com és
que s'ha establert en una disposició transitòria i que no
s'argumenti, ni que en el document de la memòria, que
estava a exposició pública, se'n parli, i llavors comparegui
a una disposició transitòria. Francament, no acabam de
veure com s'ha articulat aquesta figura jurídica. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup interpel•lant, té
la paraula el Sr. Francesc Antich, del Grup Socialista.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, nosaltres també pensam que és raonable intentar
entrar en les pedreres existens i no obrir-ne de noves, però,
malgrat això sigui ver i sigui un bon principi de partida, nosaltres
pensam que fermar la delimitació de les àrees d'ubicació de
pedreres i la declaració d'utilitat pública generalitzada a les
pedreres actives relaciones en els annexos 1 i 2 obliga, com a
mínim, amb anterioritat a estudiar amb detall, de forma concreta,
cada una d'elles, analitzar-ne la situació, territoris, impactes,
límits de llicències i autoritzacions, etc., fixar delimitacions en
el temps i en els espais que acotin de qualque manera els
impactes de tot tipus que poden produir. Per això, és
imprescindible, de cada una d'aquestes pedreres, tenir-ne un
estudi exhaustiu, tenir una avaluació d'impacte ambiental. Hem
de tenir en compte que moltes d'aquests pedreres estan situades
dins aneis i, a més, tenen molts diferents tipus de llicències;
algunes, molt poques llicències.

Nosaltres continuam pensant que s'hauria de revisar si la
documentació acompanyada és actual o està desfasada, si des que
es va fer l'estudi de la situació actual no han passat moltes de
coses, si el que realment avui existeix en tema de pedreres és el
que detallen els estudis del pla i, per tant, si les conclusions que
la normativa del pla ens exposa són conclusions encertades
perquè parteixen d'una base raonable.

Sense arreglar tot això, si això no és així, és molt difícil poder
treure conclusions correctes, és molt difícil planificar el futur, és
molt difícil complir els objectius i criteris fixats pel Parlament.

Volem insistir que existeixen greus contradiccions entre
l'article 3 i el 4, paràgrafs 3 i 4, i entre el procediment establert
a l'article 4.2 i els paràgrafs 3 i 4 de l'article 4, contradiccions
que s'han d'aclarir, tenint en compte els criteris del Parlament,
que ren ben clars quan deien que "no es podran autoritzar noves
pedreres ni extraccions d'arenes ni mantenir les existents a
l'àmbit de les àrees d'especial interès declarades per llei del
Parlament". Per tant, ha de quedar ben aclarida la situació de les
pedreres dins les aneis, així com també han de quedar ben
aclarides les zones on en cap cas, com deia també el Parlament,
es podran situar pedreres, i quines pedreres s'han d'eliminar per
ser molt impactants.

Volem insistir també que és important que el pla reguli el
compliment de les normatives europees en matèria de residus;
hauria d'especificar-se més, en relació amb la restauració, tot el
tema del reciclatge d'escombraries provinents de la construcció,
per fer aquestes restauracions, ja que, com sabem, en segons
quins casos, poden resultar tòxics. Per això, s'hauria de definir
més clarament el tema de possibles plantes de reciclatge d'aquest
tipus de residus.

Volem insistir que creim que, a més, s'hauria de rectificar,
com hem dit, tot allò que implica obviar les competències
dels consells insulars quant a la declaració d'utilitat pública
i obrir la participació dels consells insulars en el consorci
nou que es vol crear.

També s'hauria de rectificar el paper que dóna als
ajuntaments, quant a donar-los més intervenció en
assenyalar prioritats de restauració, audiències públiques,
informes previs per a la declaració d'utilitat pública i,
sobretot, no minvar les seves competències quant a capacitat
per modificar els seus plans. En definitiva, donar-los més
joc i menys limitacions. També s'hauria d'establir a càrrec
de qui corre el cost de l'adequació dels planejaments
municipals al pla.

Quant a les pedreres etnològiques, ja hem dit que era
insuficient la protecció que se'ls dóna. Protegir és també
gestionar, mantenir i, per a això, fan falta recursos. Hi
manca un pla d'actuació i prioritats, en aquest tipus de
pedreres.

Volem insistir en el tema del cànon. No és lògic posar el
tema del cànon, regular-l'hi, en una disposició transitòria.

També ja havíem dit abans que un dels temes que queda
poc definit és el tema de l'estudi econòmic i financer. Amb
quins recursos es pretén finançar el pla?, quina serà
l'aportació de la Comunitat autònoma cada un dels anys?,
quina serà l'aportació dels ajuntaments, si n'hi ha d'haver?,
quins recursos provindran dels particulars?

En definitiva, la manca de limitacions a l'explotació de
les pedreres actives per evitar impactes, la manca de criteris
suficients amb l'objectiu de limitar noves explotacions per
a cada àrea i litotipus; la manca de detall de les pedreres
inactives juntament amb les argumentacions que hem donat
fins ara, ens fan concloure que el pla necessita una
important rectificació, i aquesta rectificació ha de dur a una
nova informació pública. Si no es fa així, mala solució
donarem al tema de les pedreres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest torn
d'intervencions a la interpel•lació, té la paraula el Sr.
Conseller d'Obres Públiques Bartomeu Reus.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, senyors diputats. Veig que, al pla, li falta un
element didàctic, perquè hi ha qüestions que es plantegen, com
aqueixes, que jo pens que estan ben resoltes. No obstant això,
comprenc que a vegades és dificultós arribar a entendre el
contingut del pla. Quan he comentat que el pla intenta
legalitzar..., així ho he dit i així és. És a dir, no és una regla fixa
que se'n puguin legalitzar el cent per cent, perquè hem de
considerar que, per arribar a aqueixa fase, hi fan falta moltes
passes. Una passa és sempre, estigui en zona Len o no estigui en
zona Len, i excepte aquelles pedreres que tenen aprovat un pla
de restauració, passar per una avaluació d'impacte ambiental, la
qual motiva una informació pública prèvia, i a partir d'aquí hi ha
molt a considerar realment. També tenguin en compte que aquest
cànon de què es parla, que no és un cànon, no és un preu públic,
és una fórmula obligacional de dret privat, on l'Administració
(...) d'igualtat pacta condicions, és una condició sine qua non per
poder arribar a legalitzar pedreres. És a dir, possiblement, el que
jo veig és que ha fet falta investigar un poc més en el contingut
del pla; voldria que veiessin que, excepte aquelles pedreres que
compten amb un pla aprovat d'acord amb la regulació de l'any
82, un pla de restauració, totes les altres hauran de passar per
avaluació d'impacte ambiental, no en tenguin cap dubte. És a dir,
el pla no les legalitza d'una forma directa, en absolut, fa falta que
s'hi donin certes passes, i una passa important és que
l'ajuntament, a la vista que són condicions objectives, que estan
taxades en el pla, pugui començar a fer feina en aquest sentit, i
allò que és la sortida, la dóna el Govern en aprovar un conveni
obligacional on el sector, cada un dels explotadors, s'obliga a
aportar-hi cada any uns recursos, dels quals el Govern haurà de
demanar garanties a cada explotador, perquè són obligacions a
deu anys.

Per favor reconsiderin que el pla marca sempre facultats a
l'Administració i elements de judici d'aquests generals, en el
sentit que hi ha informacions públiques cada vegada, excepte de
molt poques pedreres, que són aquelles que realment tenen un
pla de restauració aprovat.

Quant a noves pedreres, vostès pensin que, si llegeixen amb
intensitat l'article 3.1, hi veuran que definim les zones extractives
exclusivament com aquelles que avui en dia apareixen
consolidades per explotacions actives, legals o no, amb la qual
cosa tancam el mapa d'una forma clara. Per altra banda. la Len
ja determina zones on és impossible actuar.

Veig que és un tema on, tal vegada, ens hauria fet falta, a
nivell de comissió, debatre un poc això en un sentit una mica
més tècnic, però una realitat clara és que el pla no les legalitza
d'una forma automàtica, sinó que obre un camí per legalitzar-les,
sempre que s'hi donin unes condicions objectives molt clares i
sempre que passin unes premisses d'informació pública. Per altra
banda si els consells insulars tenen la voluntat i el desig de
participar en els consorcis i volen també, per altra banda, ser qui
se subroguin en defecte d'activitat municipal, com a govern,
encantadíssims.

Dit això, res més. Dic que és un pal que, per desgràcia,
no soluciona un problema d'impacte, això és evident, però
que aquí hem d'intentar conjugar dos elements que hi ha en
lliça: defensa ambiental pacífica amb necessitat de mantenir
el sector extractiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.3) Interpel•lació RGE núm. 2085/95, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política hidràulica.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent interpel•lació, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política hidràulica. Per
defensar-la, té la paraula la Sra. Diputada Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyors diputades i senyors diputats.
Malauradament, un altre cop aquest estiu el problema
d'aigua ha estat motiu de preocupació per als ciutadans
d'aquestes illes, queden enfora les frases tranquil•litzadores
del conseller pronunciades el passat mes de març, quan
assenyalava que la situació estava sota control. Excepte
explicar-nos els alts nivells d'inversió en tràmit
d'aconseguir, dels quals hem de dir que celebram, sols la
resta, paraules tranquil•litzadores, i entre d'altres, que mai
no es donaria a Balears el debat entre aigua urbana-aigua
del camp. Només paraules tranquil•litzadores, mentre es
rebutjaven propostes raonades dels diferents grups de
l'oposició, mesures no d'alta tecnologia, com l'avioneta amb
un làser per detectar l'aigua dolça que anava a la mar, que
tenia un cost de 80 milions i que havia d'haver funcionat
aquest estiu -per cert, li haurem de demanar com ha
funcionat-, sinó propostes fonamentades en qüestions que el
Govern crèiem que havia oblidat al costat de les grans
infraestructures, propostes fonamentades en el control dels
recursos, en la prioritat dels usos i en l'estalvi.

Manifestava el conseller que era important arribar a
acords tècnics, i se'ns va oferir aquesta possibilitat d'acord,
que després no va anar més enllà, però potser avui són
importants els acords polítics, als quals, així ho entenem,
pot ser difícil arribar-hi, perquè partim de conceptes ben
diferents respecte d'allò que ha de ser la gestió hidràulica, i
entre altres, són qüestions que ja haurien de quedar ben
aclarides: l'aigua, és un factor limitador de creixement? qui
ha de pagar els costos d'aquesta política expansionista? Tots
els ciutadans?, quin paper juga la planificació per al
conseller en la gestió de recursos?, creu o no creu en
l'estalvi?, quines són les mesures anunciades que havien de
ser aprovades en el primer consell de govern per fer front al
problema de l'aigua?, se sent el Sr. Conseller encara incapaç
de resoldre el dèficit d'aigua de la badia de Palma?
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La primera pregunta l'ha contestada, l'ha ratificada, el
president del nou govern, no nou en els aspectes de gestió
hidràulica, però sí en responsabilitats. El president assenyalava
d'una manera ben clara que l'aigua no limitarà el creixement de
Balears, la tecnologia, la tècnica, supleixen aquesta limitació de
l'aigua com un recurs escàs. Tot es redueix, en definitiva, a
pagar; per tant, queda reduït el problema, per al Govern, a
problema de cost. Fa el Govern així una primera elecció, que a
qualsevol preu podem fabricar, o la hi podem importar, aigua,
oblidant un primer concepte que la Llei d'aigües estableix com
fonamental, que és que l'aigua s'ha de subministrar a un preu just
i que el treball dels bons governs no és aconseguir les coses a
qualsevol preu, sinó abastar la població d'aigua al millor preu, no
al més car. Per açò, hem de demanar si s'han esgotat les vies
d'estalvi d'aigua al camp ajudant amb inversions els pagesos, i
també amb tècnica, i aquí hem d'assenyalar que ni les n'han
començades, i saben que és possible el 20% d'estalvi al camp,
com ha fet Múrcia, com ha fet Canàries, com ha fet València, i
que amb açò, només amb l'estalvi al camp, estalviaríem 40
hectòmetres cúbics per any en aquestes illes a un cost,
evidentment, amb ajuda tècnica i amb ajuda econòmica
d'adaptació dels sistemes de reguiu molt més barats que allò que
pagam per l'operació Vaixell (2.100 milions anuals), a més
d'ajudar que el cost d'explotació, per rebaixa de cost de preu
d'electricitat, sigui més barat per a la gent del camp.

Però abans d'ajudar en l'estalvi, suposadament obligats
sempre per la improvisació, intentaren fins i tot optar per la
compra de l'aigua als pagesos, és més ràpid i, total, hi tenien
pressa. Ho hem vist aquí aquest estiu, a Mallorca, i ho hem vist
a Eivissa, on la protesta dels eivissencs ha fet modificar allò que
aquí, en aquest Parlament, li vam demanar un dia, que
assenyalessin que la prioritat de l'aigua per al camp passés per
sobre dels usos lúdics. Al marge que hagin donat la raó,
teòricament, a la gent del camp d'Eivissa, hem denunciat aquí
que continuen mantenint una actuació fonamentada en la prioritat
de l'ús lúdic, perquè si ja tenen mitjans per actuar-hi, i la llei així
ho preveu des de 1995, tenen manera d'actuar donant prioritat a
llevar l'aigua bona amb què es reguen avui els camps de golf
d'aquestes illes i que sigui immediatament substituïda per aigües
depurades. Aquesta actuació suposa un metre cúbic d'estalvi
d'aigua a l'any, que sembla que és poc, però hem d'assenyalar
que, a preu d'aigua de Tarragona, suposaria 300 milions de
pessetes anuals, només amb aquesta petita actuació.

Han esgotat, entre d'altres, les possibilitats també d'estalviar
en evitar les pèrdues en les xarxes de distribució? Les directrius
del Pla hidrològic assenyalaven que aquestes possibilitats
permetien alliberar una quantitat de cinc hectòmetres cúbics per
any.

Veiem, per tant, que el volum d'aigua que es pot estalviar en
aquests moments és considerable. Des del camp, 40 hectòmetres
cúbics, fent allò que han fet altres comunitats autònomes; l'aigua
bona que s'utilitza per a reguiu de camps de golf, 1 hectòmetres,
i xarxes de distribució. Són quantitats que permeten o podrien
permetre, evidentment, rebaixar el cost de la factura que paguen
els ciutadans de les Illes i aconseguirien també baixar el cost que
paga el Govern per subvencionar aquestes grans improvisacions.

Per açò, creim, Sr. Reus, que és important creure en l'estalvi,
i, per tant, li demanaríem aquí que fes, que retirés..., li
demanaríem si manté, per tant, les paraules que pronuncià
el febrer de 1995: "No faig comptes fer campanyes
educatives, no faig comptes convèncer ningú perquè deixi
d'emprar aigua per al consum urbà o agrari". Paraules
taxatives, no creu en l'estalvi, i aquí sí que ens agradaria
que, demostrades aquestes xifres, rectifiqués. A més, perquè
hi ha altres posicions dins el seu partit que entenen que
aquest estalvi és bo, ho ha entès així el batle de Palma, el Sr.
Fageda, quan s'omple la boca que només amb un bàndol
aconsegueix el 10% del consum de Palma. Són xifres
petites, però importants, quasi quatre hectòmetres cúbics
només a Palma en un any, si es mantingués aquesta
incentivació de la participació ciutadana, cosa que també
hem de posar un poc en dubte, donat el fet que la
participació ciutadana en denunciar tot el que fes referència
a a possibles infraccions no s'ha vist traduït en una actuació
municipal prou clara. Per tant, hi ha el perill que se la
pogués desincentivar. Així i tot, altres companys seus de
partit, com la portaveu en temes hidràulics en el Congrés de
Diputats, la Sra. Loyola Palacios, assenyalava el passat 26
de setembre de 1995 que tota la seva confiança està en
l'educació dels ciutadans, tota la seva confiança, i a partir
d'aquí, presentà tot un munt de propostes, que foren
acceptades pel Govern socialista, respecte d'entendre -
campanyes educatives- que l'aigua és un element limitat.

Per tant, no voldríem que aquest fos un altre punt de
discòrdia entre el Partit Popular a Madrid i el Partit Popular
a Balears, però sí que, per tant, s'aclarís l'actuació del Partit
Popular a Balears i que, per tant, fes una opció clara per
l'estalvi.

Per tant, Sr. Reus, propiciarà l'estalvi a la ciutat, al
camp?, vol pactar una moció assenyalada a aquest respecte
amb la resta de grups polítics, per ser aprovada aquí en el
proper plenari? És una oferta que queda damunt la taula.
Ens agradaria que fos així, encara que poca esperança hi
tenim, perquè creure en l'estalvi és creure en el futur, creure
en la feina de programació de les qüestions i, per tant,
significa renunciar a actuar políticament per pures premisses
polítiques i no a costos i beneficis clars, són paraules seves
que també aquí ens agradaria que s'aclarissin, perquè qui
governa per a tots és important que tengui clar en les
decisions que pren, perquè, en definitiva, sempre són
polítiques, quins costos i quins beneficis comporten,
aquestes decisions, i qui paga l'opció política del Govern
quan actua per voler solucionar el problema de l'aigua amb
les solucions més cares. Els costos, en definitiva, els pagam
tots, els ciutadans de Palma de Calvià, perquè no se'ls ha
donat opció a l'estalvi, i també els pagam tots perquè els
paga el Govern de la Comunitat Autònoma amb l'aportació
anual que fa per al finançament d'aquestes operacions. Però
n'hi ha d'altres, qui paga l'opció política del Sr. Fageda quan
arriben les eleccions i l'aigua, miraculosament, mai no havia
estat tan bona a Palma? miraculosament, evidentment, no,
però podria ser gràcies a la utilització política de l'aigua de
les reserves dipositada en els embassaments? Una altra
opció política, un altre criteri polític, que ha implicat que,
quan aquesta aigua era necessària en retardar-se l'operació
Vaixell, no es va poder utilitzar; la qualitat baixà a uns
nivells que feien totalment intolerable aquesta pujada de
tarifes i, per tant, la decisió política de no tenir l'aigua de
reserves per tal que l'aigua no fos tan dolenta en una
determinada temporada és una opció política que els
ciutadans no tenim dret a pagar, i amb açò deim que el
Govern no tendria dret a pagar-la, perquè, si no, entram en
un camp en què el Govern hauria de pagar, subvencionant-
lo, qualsevol tipus de proposta política, entre cometes, de
rebaixa de tarifes a qualsevol municipi de les nostres illes.
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Governar sota la pressió dels interessos polítics immediats té
un gran cost. A Palma, 200 milions de pessetes, el desfasament
entre tarifes que els ciutadans, ho repetim, no haurien de pagar
i que el Govern hauria de rectificar, rectificar-lo tornant a la
política més clàssica, però també la més segura, les previsions,
comptar l'aigo que hi tenim, els controls, el coneixement clar de
la nostra realitat, el que empram i el que podem estalviar, fins on
podem arribar i qui paga els costos que suposen quan algú es
passa d'aquests límits establerts.

Per tant, optam, Sr. Reus, per la planificació de recursos que
és participativa, que és transparent, per l'estalvi, optam per la
prioritat dels recursos i, en aquest cas, molt clar, del camp i dels
recursos de consum urbà sobre els recursos lúdics i pel control de
saber quines són les nostres existències i quines són les nostres
possibilitats de creixement. Queda damunt la taula la possibilitat,
encara que només sigui en el tema de l'estalvi, que aquí s'hi
pogués arribar a acords; per tant, queda damunt la taula aquesta
proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el membre del
Govern, conseller d'Obres Públiques Sr. Bartomeu Reus.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Tema de l'aigua. És
important, per començar, centrar un poc el tema amb unes xifres,
és a dir, saber que a les Balears hi ha uns cabals aprofitables
d'aigua que pugen a uns 540 hectòmetres, 540 o 550, dels qual
són aprofitables 300. Avui en dia hi ha unes demandes en el
conjunt de sectors que pugen 290 hectòmetres i anam cap a unes
taxes de creixement que ens situaran -perdoni que agafi una nota-
l'any 2002 en 312 hectòmetres i l'any 2012 en 324. És a dir, que
ens trobam amb uns dèficits en un espai de set anys de 12
hectòmetres, avui en dia estam equilibrats, i l'any 2012, amb un
dèficit de 24 hectòmetres.

Hem actuat, el Govern, d'una forma prioritària a les
zones de les Illes que concentraven els grans problemes, que
era a les Pitiüses i a la badia de Palma; conjunt territorial
que suma el 67% de població assistida i que suma, en època
estival, un volum de població que tampoc m'he preocupat
d'analitzar. En aquest moment, a les Pitiüses ens trobam ja
amb un esquema de solucions clar: a Eivissa capital, una
planta d'aigua que funciona; a Sant Antoni, el mes de febrer
hi entra en producció una planta d'aigua. Ens trobarem així
amb una visió estratègica d'Eivissa sud, una línia que pugui
anar des d'Eivissa capital a Sant Antoni i que agafi Sant
Josep, amb un esquema d'aigua artificial complementat amb
aportacions d'aigua de fonts distintes. Per altra banda, és
possible parlar en un termini breu de possibilitar una
política d'aigua nord d'Eivissa, de Santa Eulària cap amunt,
on puguem complementar aigua artificial cara amb aigua de
fonts naturals. Respecte de la badia de Palma, he de dir que
vàrem assumir un dèficit inicial l'any 93 del 55% dels
cabals, és a dir, d'un consum de 55 hectòmetres, 24 eren
d'aigua salobre, i ens hem trobat ara que en un període
d'exercici que va de setembre a setembre n'hem tengut un
dèficit d'1,5 hectòmetres, n'hem reduït el dèficit exactament
en 21,5 hectòmetres, amb aportacions d'aigua, que han estat
exactament. planta de son Tugores, Llubí i operació  Vaixell.

He de destacar que cap d'aqueixes operacions no va
comptar mai amb el suport de ningú. A Llubí, hi vàrem tenir
problemes de mobilitzacions, ens varen cremar la
maquinària; a son Tugores, hi va haver problemes molt
greus a nivell de ministeri, perquè posava damunt la taula la
impossibilitat de fer una gran planta a badia de Palma, si hi
fèiem una explotació temporal dels pous salinitzats, i
respecte dels vaixells, ja és una història massa coneguda per
parlar-ne aquí.

No és fàcil parlar d'aigua, perquè és un tema que crispa
la gent, crea polèmica i crea, sobretot unes tensions que jo
voldria, amb l'ajuda de tots vostès, m'obr a una moció
qualsevol, que ens ajudassin a solucionar problemes de
relació respecte de part forana-ciutat en el tema de l'aigua.

Per començar, vull dir, respecte de planificació, que hi
hem avançat. En aquest moment ja hi ha unes directrius
aprovades inicialment. El consell de l'aigua s'ha reunit, ha
avaluat al•legacions i sobre dia 30 d'aquest mes d'aqueix
any present, el mes de desembre, hi haurà possiblement una
aprovació definitiva o una fase subsegüent d'anàlisi que
pugui possibilitar que el Govern central pugui, un pic
estigui elaborat, aprovar el pla hidrològic, el pla hidrològic
l'aprova el Govern central, per desgràcia, no l'aprovam
nosaltres. No obstant això, les fases de feina estan molt
avançades i he de dir amb alegria que tota quanta actuació
important i significativa marca aqueixes directrius, avui en
dia està avançada. Les directrius marcaven un programa
d'actuacions que, excepte actuacions de regulació
d'Almadrà-Solleric i de les Ufanes, totes elles avui en dia
són en curs.
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Voldria informar un poquet sobre obres molt importants com
pugui ser l'operació de la planta de la badia de Palma. En aquest
moment, ja s'ha descartat la possibilitat d'anar a una planta de
cogeneració elèctrica, una planta que exporti energia. En aquest
moment, la discussió està en saber si volem una planta
enganxada a la xarxa elèctrica o una planta que creï energia per
al consum. La diferència quant a cost és significativa, perquè una
planta que s'autoproveeix és un 25% més barata respecte de cost
de producció que una planta enganxada a la xarxa; no obstant
això, hem de saber que una planta elèctrica, per petita que sigui,
impacta, impacta perquè, evidentment, hi ha emissions, hi ha
xemeneies, etc. La discussió avui en dia està en aquests
paràmetres. Respecte del tema de sa Costera, ja veim que hi ha
un conjunt d'interessats que manifesta un punt discordant
respecte d'aqueixa actuació, serà una labor de constància i una
labor didàctica poder convèncer aqueixa gent que volem fer les
coses ben fetes, volem aprofitar aigua sedentària.

És a dir, jo crec que avui en dia, en dos anys, hi hem avançat
molt perquè, sense haver de fer-hi operacions que hagin
significat deterioració social, hem pogut anivellar dèficit d'aigua
a conjunts de població molt substantius, un 67%, sense comptar-
hi població estival, perquè, si no, pots multiplicar aqueixa xifra
d'una forma franca. Que és difícil? Evidentment que es difícil.
Que hi ha dificultats tot el dia? Moltíssimes. Aqueix estiu
havíem plantejat una operació molt simple; per corregir un
dèficit ínfim d'1,5 hectòmetres que es concentraven en un mes i
mig, havíem pensat en la possibilitat de comprar collites,
comprar collites significa, a la vista dels mapes de reguius, etc.
avaluar el cost per quarterada, quant a reguiu, indemnitzar
collites estivals i possibilitar que la pagesia pogués emprar
aqueixa extensió de terreny per a secà. Al final, el Consell de
Govern, amb bon criteri, crec jo, vàrem pensar que no es podia
fer aqueixa operació perquè era nova a Espanya. Són operacions
que s'han plantejat moltes vegades però que ma no s'han fet,
perquè sempre xoquen amb una reticència social, que és
desconfiança. A partir d'aquí, vàrem passar un mes i mig amb
dificultats, un mes i mig en el qual el nivell d'aigua va baixar de
qualitat, però hem de recordar que va ser una aigua francament
bona, considerant altres exercicis. Van passar a l'aigua un
percentatge de clorurs, 1500 de màxim, quan anys anterior en
teníem 5000. A partir d'aquí, he de dir que, per desgràcia, aquests
cinquanta i busques de dies ja han passat, avui en dia l'aigua és
bona i podem pensar que la solució és clara.

El Govern balear actua amb polítiques globals a grans nuclis
de població, a grans zones, però tampoc no oblida allò que són
nuclis petits. Tenim una política oberta on brindam portes
obertes als consells insulars, i cream consorcis locals a molts de
municipis, sigui a Artà, sigui a Deià, a Pollença, etc. per
possibilitar-hi actuacions que són sempre d'ordre menor. Això
vol dir que fer un (...), fer un petit dipòsit de regulació amb un
cost de 50 milions de pessetes no és una operació que mereixi
una política, diguem-ne, unipersonal del Govern, són polítiques
de concert, són polítiques de cooperació.

Respecte del tema d'estalvi, he dir el següent: jo som
disciplinat, no som una persona dogmàtica en absolut, han
de creure'm que jo puc creure en l'estalvi el dia que, en
haver-hi aigua de qualitat, la gent n'estalviï. Només dic això.
No obstant això, em manifest partidari de fer aqueixa
experiència i propiciar campanyes d'estalvi, les quals tant de
bo tenguin un resultat, però, per desgràcia, l'experiència, on
se n'han fetes -a Tarragona, en particular-, ha demostrat que
tenint-hi aigua de qualitat, la gent en baixa molt poc el
consum, perquè, de fet, a les cases particulars, no hi ha un
malbaratament real d'aigua, vostès pensin que una família
ordinària, amb quatre membres, consumeix unes deu tones
mensuals d'aigua, no es presta així a uns grans estalvis,
encara que, realment, si es va un poc alerta, se'n pugui
significar un percentatge ics, el que sigui. Els grans estalvis
d'aigua vénen donats per altres tecnologies, que tal vegada
són agràries, més que altra cosa.

També vull anunciar un debat que s'ha fet aquí, en
aquesta cambra, respecte de prioritat d'aigua, quant a usos
recreatius o agraris, com que això s'ha prestat a molta
demagògia i a efectes d'evitar confusions, a partir d'aquest
moment anunciï que hem canviat el criteri. Abans, sempre
usos agraris abans que els recreatius, però també vull dir
amb això que no és res més que donar un poquet de
concòrdia a la gent i ja dir des de sempre que mai no hi ha
hagut voluntat d'agafar aigua agrària per dur-la a usos
recreatius, perquè, si vostès estudien les directrius, s'hi
manté constant la demanda d'aigua de reguiu, pensant que
sempre baixarà per la via dels fets, per l'emprament de
tècniques de reguiu modernes i, per desgràcia, pel descens
de producció agrària de reguiu.

Dit això, res més. Quan a aquest tema d'una moció
conjunta, m'hi prest. Jo voldria que, en el tema de l'aigua,
tots nosaltres tenguéssim la clara consciència que molts
vegades hi ha molta gent carregada de bona voluntat però
que li'n falta informació i que passa molta pena de veure que
un recurs escàs que pensa que és seu es pugui malgastar, a
veure si entre tots els polítics podem arribar a la'opinió
pública amb un missatge clar: que és un element preciós,
que és limitatiu, encara que hi hagi una tecnologia que
pugui superar demandes de forma temporal. Creem aqueixa
línia de contactes que ha existit per evitar problemes que
avui en dia no tenen per què ser dramàtics, hi ha equilibris
a Balears avui en dia, no vol dir això que el dia de demà no
hi hagi problemes, en aquest moment, hi estam equilibrats
fent operacions puntuals, a la badia de Palma, un pic fetes
les inversions que estan ja definides i estan aprovades,
anirem a equilibris perfectes, i, si Déu ho vol, en un espai de
tretze anys a partir d'ara, quan entrin en producció sa
Costera i la planta grossa de la badia de Palma, els aqüífers
del Pont d'Inca i els aqüífers de na Burguesa  es podran
recuperar i podrem comptar a la badia de Palma amb cabals
importants, sense oblidar tampoc polítiques globals a
Pitiüses i a Menorca, quant a Ciutadella sud sobretot, i a
Mallorca, a punts molt concrets. I el debat aigua agrària-
aigua urbana, a veure si entre tots tenim el coratge i la
capacitat per no crear-lo. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per  fixar la posició dels
diferents grups parlamentaris, per part del Grup Mixt, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els Verds
sempre hem defensat la redacció d'0un pla hidrològic per a les
nostres illes. Les limitacions de recursos per motius climàtics i
la seva sobreexplotació per un model econòmic basat en una
expansió urbanística i turística indefinida que ignora aquestes
limitacions el fan del tot necessari, però, quan a la fi la
Conselleria d'Obres Públiques i el Ministeri d'Obres Públiques
varen publicar el projecte de directrius per a la redacció d'un pla
hidrològic, la decepció no va poder ser més grossa. En principi,
l'elaboració d'un pla hidrològic és en si mateixa positiva i, en el
cas que ens ocupa, ens trobam amb directrius que presenten
aspectes positius, com l'émfasi en la necessitat d'augmentar els
coneixements en relació amb els nostres recursos, la
determinació d'objectius concrets de reducció de les fuites en les
conduccions d'aigua potable o la potenciació de la reutilització
d'aigües residuals depurades, però pensam que l'avanç del pla
hidrològic no ha après la lliçó del passat, que ens diu que hem
d'adaptar el nostre model de desenvolupament a les limitacions
imposades per l'escassesa dels recursos naturals; a les Illes, el
territori, l'energia i, com no, l'aigua, són factors limitants. El
projecte de directrius per a la redacció d'un pla hidrològic suposa
una fugida cap endavant. S'ha deixat d'asumir que l'aigua és un
factor limitant per al nostre desenvolupament, com s'afirmava en
el Llibre blanc del turisme a les Illes Balears de 1987; en aquest
sentit, és significatiu que un dels principals objectius del pla
sigui -i cit textualment- "evitar que es produeixin estrangulacions
en el desenvolupament de qualsevol activitat sectorial per
limitacions derivades de la insuficiència de recursos per atendre
les corresponents demandes". Com va afirmar el conseller de la
Conselleria d'Obres Públiques, Bartomeu Reus, a un mitjà de
comunicació local, "l'aigua ja no es considera un factor limitant
per al creixement, perquè es pot fabricar amb dessaladores o
importar amb vaixells". Entenem que aquesta fugida cap
endavant entra en contradicció amb la Llei d'ordenació territorial
de la Caib de 1987; aquesta llei d'ordenació territorial estableix
que un dels principals objectius dels instruments de planificació,
inclosos els plans directors sectorials, és -llegesc textualment-
"compatibilització del procés de desenvolupament del sistema
productiu en la urbanització i en l'ordenació turística amb la
racional utilització dels recursos naturals, sobretot pel que es
refereix al litoral, als recursos hídrics i al paisatge"; més
endavant, quan parla de les directrius d'ordenació territorial, diu
que "s'han d'assenyalar les condicions a què s'han de sotmetre les
propostes de desenvolupament urbà, agrícola, industrial o turístic
en funció de les disponibilitats de recursos de tota casta".
L'avanç del pla hidrològic no sotmet el desenvolupament
urbanístic i turístic a la racional utilització dels recursos hídrics
ni a la seva disponibilitat, sinó que, invertint els termes,
s'incrementen les disponibilitats d'aigua d'una forma artificial per
poder mantenir el model de desenvolupament urbanístic i turístic
ad infinitum, sense qüestionar la seva conveniència ni la seva
viabilitat en funció de les disponibilitats de recursos".

El nostre model de desenvolupament, basat en l'expansió
turístico-urbanística, no s'adapta a les limitacions dels
nostres recursos naturals. L'intent de l'avanç del pla
hidrològic d'acabar amb els estrangulacions al
desenvolupament turístic imposats per la disponibilitat de
recursos hídrics es presenta com una opció neutral,
tècnicament inqüestionable, però suposa, de fet, una aposta
per la massificació turística, per una nova colonització
turística de qualitat, amb reclam paisatgístic que s'està
imposant a les nostres illes; per exemple, és significativa
l'aposta de l'avanç del pla hidrològic pels camps de golf o la
previsió d'increment de les estades turístiques en els propers
anys. Una senzilla operació aritmètica permet comprovar
que es donen per bones unes previsions que impliquen un
augment del pes de la població estacional en relació amb la
població resident de l'11% per a l'any 2002 i del 21% per a
l'any 2012. Afirmar com es fa als objectius del pla
hidrològic que les demandes hauran de respondre a
vertaderes necessitats socials és confondre les necessitats
socials amb els interessos privats a curt termini dels sectors
més beneficiats de l'expansió turístico-urbanística. La
realitat és que la societat de cada vegada ha de pagar més en
termes econòmics per finançar estructures i en termes de
qualitat de vida, a causa del deteriorament dels recursos per
la creixent necessitat d'infraestructures i per
l'artificialització del cicle de l'aigua, que implica la
massificació turística. Un augment de l'afluència turística,
expressat com a població estacional, equival dels 154.963
habitants el 1991 a 419.182 el 2012, hipòtesi que es
contempla en l'avanç del pla hidrològic; incrementarà,
evidentment, els costos ecològics, econòmics i socials de la
massificació turística que ja patim.

El finançament, via pressupostos públics, de la
infraestructura turística socialitzarà les pèrdues del sector,
en lloc de posar pegats d'elevat cost econòmic i ambiental,
com l'operació Vaixell o el transvasament de sa Costera, la
política hidràulica del Govern hauria de contemplar
l'adaptació del nostre model econòmic a les disponibilitats
dels recursos hídrics. El pla hidrològic ha d'assumir que el
principal problema en relació amb l'aigua a les nostres illes
és la sobreexplotació i que la salinitat no és més que un
símptoma d'aquesta. És absurd dessalar aigua artificialment
mentre la intrusió marina continua avançant a causa de la
sobreexplotació provocada per una demanda turística
creixent.
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Per aquests motius, demanam un pla hidrològic que
contempli una moratòria en la captació de nous recursos hídrics
fins que no s'hagin esgotat les possibilitats d'estalvi i reutilització
d'aigües depurades, així com una reorientació de les inversions
públiques que la faci possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquí, per part del
grup interpel•lant, s'ha plantejat la possibilitat de fer una moció
consensuada en el proper plenari. Jo apostaria perquè no surt la
moció consensuada, i no surt perquè jo crec que hi ha diferents
filosofies, diferents plantejaments molt de fons sobre el tema
dels recursos hídrics a la  nostra comunitat. El Sr. Reus, no
debades, ha començat la seva intervenció explicant la corba de
demanda en els propers anys 2002, 2012, i, efectivament, a partir
d'aquesta corba de demanda que ell veu com un fet inamovible,
un regal enverinat dels deus, llavors, dissenya la política
necessària per donar una satisfacció a aquesta demanda. En la
seva mateixa intervenció, i malgrat la seva professió de
disciplina, ha manifestat una vegada més que no creu en les
polítiques d'estalvi, que renuncia a fer polítiques reals de
demanda, d'incidència sobre la demanda, i, efectivament, amb
això entra en sintonia amb les declaracions del president
d'aquesta comunitat autònoma, quan ve a dir que avui en dia
l'aigua es fabrica, ja no és un factor limitatiu..., ja no se la pot
considerar un recurs no renovable.

Fruit d'aquesta concepció, que, evidentment, Esquerra Unida
no comparteix, una política hidràulica cara, molt cara, i, a més,
pensam nosaltres, inviable a llarg termini.

Què es fa davant del problema? Un transvasament de l'Ebre
del qual el propi Sr. Reus no ha volgut, diguem-ne, resumir la
seva atzarosa història, però amb un cost econòmic important, un
transvasament de sa Marineta, que és vestir un sant i desvestir-ne
un altre, i una dessaladora a son Tugores que, efectivament, no
suposa cap tipus de solució, perquè, en definitiva, l'únic que fa
és incidir d'una manera negativa sobre uns aqüífers que si estan
salinitzats, el que s'hauria de fer amb ells és procurar la
regeneració i no apostar per la seva sobreexplotació.

I quan se'ns diu això, es replica que són coses a curt termini,
d'urgència i perquè hi havia un dèficit important a la badia
de Palma, se'ns parla de les solucions de futur: sa Costera,
que no és solució i que, a més, es planteja d'una manera
conflictiva i polèmica per a la gent de Sóller, i una
dessaladora d'aigua marina, que té un cost econòmic
importantíssim de funcionament, d'inversió i, a més, un cost
en termes energètics també. Lògicament, des d'aquesta
perspectiva no s'entra en el que seria l'estalvi domèstic,
l'estalvi agrícola, l'estalvi en usos de jardineria, l'estalvi en
usos recreatius, no es replanteja el tema dels camps de golf,
lògicament, per què, si tanmateix no es pot fer res en les
polítiques de demanda?, no es té prou força o contundència
en el tema de les xarxes de distribució, de la depuració
terciària i, efectivament, a partir d'aquí jo crec que el
consens sobre la moció és absolutament impossible, jo crec
que aquí ens sortiran sempre polítiques hidràuliques
insuficients, pegats, i a més pegats que pagarem molt cars
els ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat, mentre no es
tengui la concepció, l'ecològicament correcta, que l'aigua és
un factor limitatiu del creixement, que és un factor flexible,
però un factor limitatiu del creixement juntament amb el
territori i que, per tant, una política hidràulica correcta
només es pot dissenyar a partir d'una concepció global de
quin model de desenvolupament volem per a aquesta
comunitat, quina població volem per a aquesta comunitat i
quin tipus de qualitat de vida volem per a aquesta
comunitat. Com que això són plantejaments completament
aliens al que és la política governamental, intuesc que amb
aquest, com amb molts d'altres temes relacionats amb
l'ordenació del territori, amb el tema mediambiental, serà
impossible el consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Pere
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la Sra. Barceló ha fet una
proposta de consens i no es queixaran, senyors del Govern,
del nou talant que demostra l'oposició en aquest
començament de legislatura, oferiments de diàleg, públics,
des de la tribuna, que veurem com es concretaran, veig amb
una certa expectació com el criden a consulta, senyal que
obrim un poc de camí, com l'aigua que gota a gota forada la
roca, a veure si aquí, a força de repicar en el tema de l'aigua,
aconseguirem qualque cosa, però vaja, jo també duia cosa
preparada i l'amollarem, perquè, encara que sigui difícil
tractar un tema que aquí ja és recurrent, però no és recurrent
que l'aigua de cada dia és més un problema, a pesar de les
previsions optimistes del conseller.
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Perquè duim més de deu anys, pràcticament des dels inicis de
la nostra autonomia parlant del problema de l'aigua, del Pla
hidrològic, que ja es prometia l'any 86, i bàsicament aquí només
ha existit una política hidràulica, que ha estat noves captacions,
a pesar que el tema estudiat amb profunditat i tècnicament,
aquests dies al Consell Insular de Mallorca hem rescatat un vell
document, però molt actual, que era el Pla de sanejament i
abastiment integral, el PASIB, en aquest cas per a l'illa de
Mallorca, que fa ja prop de deu anys suggeria distintes solucions
tècniques proposant una gestió global del cicle de l'aigua. I és
curiós, com poquíssimes, jo diria que cap de les solucions
proposades per tècnics aleshores, cap no s'ha adoptat. Al llarg
d'aquests anys, oblidant aquest document ja molt carregat de
pols, hem vist articles d'opinió, cartes al director, manifestacions
públiques de tècnics qualificats que fins i tot posen en qüestió el
seu nom, el seu prestigi professional, proposant distintes
alternatives, aquí n'hem parlat moltíssimes de vegades, i
efectivament, el conseller diu que s'han trobat amb la posició que
han hagut de treure en solitari tres grans temes, com han estat
l'operació barco, la planta dessaladora de Son Tugores i Sa
Marineta, ens diu que hem dit que no a totes les solucions, però,
i el Govern o el Grup Popular, a quantes de les solucions
proposades per l'oposició i per tècnics, ha dit que no? El tema
que ja han apuntat els altres portaveus i en el qual no insistiré,
perquè també em repetiria respecte d'intervencions anteriors,
però tot el tema d'estalvi l'han obviat completament. Res d'això
no ha interessat promocionar, ni estalvi, ni mesures de control,
en aquest sentit l'actuació de la Junta d'Aigües, quant a deixadesa
de les seves obligacions de protecció dels aqüífers i d'establir
unes mesures de control, ha estat absoluta. He dit altres vegades
que la política hidràulica, únicament l'han marcada les empreses
subministradores.

Una política, com deia, que ha consistit en eixugar un pou, fer
un altre pou, eixugar aquest altre pou fent-ne un altre, anar a Sa
Marineta, anar ara a Sa Costera, a Sa Costera i a les fonts de
Sóller, la font de S'Olla i de Sa Lledonera; una política que ha
considerat, al nostre entendre erròniament, que tota aigua que
corr es perd, i ja veuen córrer una aigua pel torrent de Sóller i
diuen que se'n va a la mar, però abans d'arribar a la mar, com
l'aigua de Ses Fonts Ufanes, abans d'arribar a la mar, s'infiltra
dins els aqüífers, i d'aquí la por dels sollerics, d'aquí la por dels
habitants de la zona de Sa Marineta, de Llubí, Sa Pobla, que una
extracció massiva o una utilització indiscriminada i sense control
d'aquesta aigua podria provocar la salinització o l'eixugament
dels pous de la vall de Sóller, dels pous de Llubí. I imaginem-nos
que no s'apliquin mesures de control com s'han aplicat
afortunadament a Sa Marineta, avui, ara, estan en funcionament
aquests pous, possiblement l'aigua que treurien seria aigua
salada.

Per tant, jo crec que avui en dia es pot arribar en
determinades qüestions a un consens, ara amb una garantia total
que hi hagi un control per part de l'administració, per part de la
Junta d'Aigües. I mirin, jo crec que aquest consens proposat en
forma de moció per la Sra. Barceló, també pensam que és
necessari, que és imprescindible, però que prèviament és
necessari un gran debat. Aquí hem debatut molt políticament el
tema, i jo crec que s'hauria d'implicar en aquest debat els tècnics,
distints tècnics de tots els colors polítics, que els tècnics també
tenen colors polítics, de totes consideracions, universitat,
independents, i en una comissió debatre políticament i
tècnicament el tema i veure les prioritats amb les solucions,
prioritats des del punt de vista econòmic, prioritats des del punt
de vista ambiental i sobretot intentant arribar a aquest equilibri
ecològic que tots volem.

No sé si la moció anirà per aquí, en tot cas, nosaltres
apuntaríem les esmenes en aquest sentit, amb una voluntat
de cercar solucions definitives, no sé si la consulta haurà
autoritzat el conseller a acceptar ja aquest oferiment de
consens previ, per a nosaltres voldríem que s'acabàs la
guerra de l'aigua, com altres guerres que hi ha hagut en
aquest parlament, sense que això vulgui dir que haguem de
ser un parlament avorrit, per crear unes demandes que aquí
facem unes determinades polítiques, sense renunciar a les
obligacions de l'oposició, però cercant solucions definitives
li deim que sí, Sra. Barceló, compti amb nosaltres, de
moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr. Josep M.
González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente es difícil tomar
posiciones en este momento o fijar posición de grupo
respecto del debate que se está llevando a cabo. El debate
no es en realidad de política hidráulica como se había
anunciado, es exclusivamente de política de abastecimiento
de aguas en alta, es de esto de lo que estamos hablando o de
lo que se ha venido hablando hasta el momento o lo que
hemos escuchado, por lo menos. Un debate interesante, si
bien yo creo que las posturas están relativamente fijadas y
esto no quiere decir que no pueda haber algunas otras
cuestiones que tratar y en ese sentido y respecto de la
moción que anuncia la Sra. Barceló, lo que puedo decir en
nombre del grupo es que después de verla nos
posicionaremos respecto de ella. Es muy difícil ponerse
ahora a hablar de consenso en una moción en la que no
sabemos cuáles van a ser en definitiva sus líneas maestras,
tampoco sabemos i efectivamente se va a referir a una
política hidráulica en términos generales o, insisto, en lo que
hasta ahora ha venido siendo el debate, que es una pura
política de abastecimiento de aguas en alta.

En este sentido, yo quiero decir que a mí me parece que
desde que la Comunidad Autónoma tiene las competencias,
que debo recordar que es muy recientemente, las
competencias en esta materia se pasan a la Comunidad
Autónoma creo que en marzo, concretamente de este año,
es decir, hace apenas unos meses, pues desde que se pasan
las competencias o incluso desde un poco antes, cuando ya
el Gobierno de la Comunidad piensa que se le van a pasar
estas competencias, yo creo que se ha hecho en general una
buena labor, una labor continuada, permanente, constante,
y en general, insisto, en líneas generales, francamente
buena. Y se ha hecho en varios niveles, en un nivel
organizativo, se ha constituido un organismo de cuenca, una
Junta de Aguas, previa a ese paso de competencias y para
hacerse cargo de ellas, derivada de esa junta o
complementándola, se ha hecho un organismo autónomo de
gestión, para la construcción y explotación de las diferentes
obras en esta materia, que es Ibagua, se ha constituido
también el Consejo General de las Aguas y las juntas de
explotación insulares, repetidamente recuerdo de otros
debates anteriores, pedidas en este parlamento, por
consiguiente se ha hecho o se ha recogido la competencia
habiendo previsto ya toda una serie de organismos y de
instituciones capaces de poner de marcha esa competencia.
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A nivel de planeamiento se ha colaborado eficazmente con la
administración central, tanto a nivel de planeamiento como luego
a nivel de desarrollo de obras, ésta es una materia en la que ha
habido, yo creo que un pleno entendimiento, un satisfactorio
entendimiento que ya desearíamos que existiera en los mismos
términos para otras cuestiones, con la administración central; a
nivel de planeamiento, como digo, se ha avanzado en el plan
hidrológico y concretamente se sacaron ya a información pública
las directrices de ese plan hidrológico que es el primer paso de
la confección del plan, está, creo, en fase, pasadas las
alegaciones, en fase de estudio, no sé exactamente cuándo el
Gobierno de la Comunidad y de la administración central, ambos
piensan dar por concluido este paso de las directrices, pero me
imagino que inmediatamente por el tiempo más o menos en que
se ha desarrollado, que será, de próxima, como digo, ejecución,
ya el plan hidrológico que efectivamente hace mucha falta, es un
plan que hace muchísimos años que se reclama y que desde este
mismo parlamento hemos reclamado, y este mismo grupo ha
reclamado otras veces.

A nivel operativo, también ha habido, como decía antes, una
buena conjunción, en este caso con la administración central, y
se han hecho obras, algunas de ellas discutidas por algunos
grupos políticos o sociales, pero indiscutiblemente obras que han
venido a solucionar un problema acuciante derivado de muchos
factores, se citan factores urbanísticos, pero lógicamente hay
también factores climáticos evidentes que se han producido en
estos últimos años, y hay factores políticos, y es el hecho, insisto
una vez más, de que la competencia en esta materia no ha
llegado hasta hace unos meses a la Comunidad Autónoma, por
consiguiente, las cosas en su sitio. Se han hecho, como digo,
obras, algunas de carácter temporal, como las obras, se han
citado ya por otros portavoces, de Sa Marineta, de la traída de
aguas del Ebro, de la potabilizadora de Son Tugores, obras que
pueden ser discutibles, pero, como digo, han solucionado un
problema, ayudarán a solucionarlo en los próximos dos o tres
años, hasta que el planteamiento sobre todo de abastecimiento de
aguas de la Bahía de Palma esté resuelto definitivamente con las
obras de futuro que también están igualmente muy avanzadas, en
este momento creo que está en información pública la traída de
aguas de Sa Costera, que yo sí creo que puede ser un factor
positivo y coadyuvante en la resolución del problema en la Junta
de Aguas, y está también muy avanzado el tema de la
potabilizadora que definitivamente creo que resolverá el tema,
como decía, en la Bahía de Palma.

Se han hecho también cosas que aquí no se han mencionado,
pero muy importantes, el problema de aguas además de
centrarse fundamentalmente en la Bahía de Palma también
tiene una importancia tremenda en Ibiza y Formentera, está
en marcha la ampliación de la potabilizadora de Formentera,
está igualmente en marcha el proyecto de desaladora o de
potabilizadora de San Antonio de Portmany, y está, como
realización interesante y a señalar también muy reciente, el
consorcio con el ayuntamiento de Ibiza para la explotación
de la potabilizadora de Ibiza. 

De manera que creo que ya en estos últimos tiempos,
gracias a una eficaz conjunción de criterios por parte de la
administración central y de la Comunidad Autónoma, y todo
hay que decirlo, insistir, porque al venir las competencias a
la Comunidad Autónoma, la Comunidad Autónoma impulsó
un diálogo que felizmente se plasma en toda esta serie de
soluciones, algunas hechas y otras de próxima realización,
creo francamente que en esta materia se ha avanzado
extraordinariamente y que el panorama es, yo creo que, o
nos permite ser grandemente optimistas.

Volviendo al inicio, desconocemos el cariz que va a
tener la moción, pero desde luego nos prestamos,
lógicamente, en éste, como en cualquier otro caso, hacer
una moción de consenso, con todos los demás grupos, no
sería, desde luego, ni muchísimo menos la primera vez que
se hace así, hemos aprobado en esta cámara muchas veces
mociones de consenso entre todos. Yo creo que el
planteamiento es complementario a lo que ya está
consensuado entre las dos administraciones y que
efectivamente puede haber otras soluciones, soluciones
sobre todo que vayan en el sentido de ahorro de agua o
planteamientos más novedosos en esta materia en los cuales
creo que no habrá ningún inconveniente por parte del grupo
ni, me imagino, que del Gobierno al que apoyamos, a
acordar.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fer ús de la paraula, torna a
intervenir la diputada Sra. Joana Maria Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
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Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. D'entrada,
ens hem de felicitar, encara que només sigui el primer dia, per la
voluntat de tots els grups polítics d'intentar arribar a uns punts
d'acords mínims, i, per tant, no es perdrà per la voluntat de, en la
redacció, poder arribar a acords, sigui de la manera que sigui o,
com a mínim obrir el camí perquè aquests siguin possibles en un
tema com és l'aigua. És difícil, no és impossible, i tampoc no
voldria espanyar ara amb la meva intervenció. Per tant, creim
que ens limitarem a assenyalar dues qüestions: La primera fa
referència que, al marge, i ho hem assenyalat en la primera
intervenció, açò, de totes les gran sobres d'infraestructura que es
preparen, que són en tràmit, que es fan, hi ha tots uns aspectes
que el Govern creim ha oblidat, eren els tres que assenyalàvem:
prioritat d'usos, política d'estalvi; política d'estalvi,
fonamentalment. A partir d'aquí, es tracta de poder veure quins
són els punts d'acord, tenint en compte, emperò, una cosa que va
lligada amb la intervenció que el portaveu d'Esquerra Unida feia,
que per fomentar l'estalvi, és necessària una autoritat moral del
Govern que la potencia, una autoritat moral que va lligada amb
fer tot el possible perquè els costos de creixement excessius no
volguts vagin a càrrec de tots els ciutadans de manera lineal; és
a dir, que açò haurà d'anar lligat a tot un plantejament de quins
són els creixements possibles, qui ha de pagar els costos
d'aqeusts creixements per sobre del límit de les possibilitats, una
vegada cobertes les necessitats bàsiques de tots els ciutadans, i
aquí creim que hi ha una de les qüestions fonamentals a poder
debatre i resoldre. El que sí que és clar és que tots els ciutadans
no podem anar assolint com una única política d'estalvi la pujada
de preus, és a dir creim que per açò ja val la pena avançar per
aquí i avançar, per tant, amb qüestions, amb estudis que s'han fet
a altres bandes, d'experiments aquí, potser se n'hi han fet, però
val la pena repetesc, el sistema clàssic d'anar al que és segur, a
allò que a altres bandes funciona, i comencem per aquí, si podem
avançar més, perquè tenim tècnics molt bons, però, d'entrada,
històries com l'avioneta o coses així, crec que valdria la pena
deixar-ho a un segon nivell i anar treballant amb qüestions que
sabem que a altres bandes han funcionat, que hi poden funcionar
i que serà un benefici segur, per una banda pels doblers públics,
els del Govern de l'Estat, i, evidentment, també pels doblers que
els ciutadans hauran de pagar del seu rebut, per açò ja valdrà la
pena, com a mínim, posar-se a fer feina en aquest sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió, té la
paraula el Sr. Conseller d'Obres Públiques, Bartomeu Reus.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, senyores i senyors diputats. A vegades, en
aquesta cambra, hi sentim missatges dits amb molt bona
voluntat, però que he de reconèixer que a mi em deixen
estranyat, quan aquí, per exemple comenten que seria bo
parlar de moratòries urbanístiques, etc., etc., és partir d'una
premissa que és desconèixer els fets, és a dir, aquí, a la
badia de Palma, d'acord, podem deixar de créixer, però el
problema que tenim era abans, que hi havia un dèficit a la
població que vivia aquí, a Palma, molt important, del 60%
quasi quasi; a Eivissa el dèficit estava al 80%, ja abans, no
parl de futur. Hi ha solucions pensades per al futur que
poden ser discutibles, però quan el problema és des de ja,
hem d'intentar donar solucions que cobreixin el problema
pensant en realitats, es bona de fer una política teòrica, però
després hi ha problemes pràctics. Les solucions que ha
donat Balear són solucions mimètiques d'altres bandes, de
les Illes Verges, d'Israel, del sud d'Espanya, és a dir, no és
cap novetat, quan manca aigua, l'important és aportar-la.
Altres solucions poden complementar, poden donar, si vostè
vol o vostès volen, una aproximació de resultats a
problemes, però el fet és que avui en dia, les Balears hem
resolt un problema de dèficits, a partir d'ara el que hem de
fer és corregir, amb solucions, diguem, definitives,
actuacions conjunturals. El dia de demà, tant de bo, jo pens
que en base a polítiques clares sectorials, puguem anar a uns
creixements molt qualitatius i limitatius respecte de
demandes, no obstant això, hi seran les demandes cap a dalt,
hi pot haver solucions mixtes que puguin ser
reaprofitaments, avui en dia el Govern balear ha redactat ja
un Pla de reaprofitament, el Govern inverteix en
reaprofitament, ara, el darrer dia, 750 milions en una base
de maduració a Sant Jordi, fa actuacions a Santa Eulàlia, a
Eivissa. Respecte a reaprofitar aigües del camp, faria falta
que aquest parlament prengués en consideració la necessitat
d'articular normes legals que puguin definir zones de
regadiu intensiu on sigui obligat per la pagesia usar aigua
tractada; faria falta recordar que el Govern balear ajuda en
la mesura de les seves possibilitats, els consells insulars per
refer la xarxa de distribució d'aigua, i a veure si entre tots
començam a entendre que una cosa és parlar amb el cor i
amb bons sentiments, i una altra cosa és tenir davant un
problema real.

En aquest moment un 67% de població assistida ha
cobert avui en dia el problema de demanda. Que el futur no
digui està constantment cobrint demandes (...). Una primera
passa era cobrir el que teníem, i després posar mesures que
siguin indicades. Respecte a estalvis, estic molt d'acord,
senyors meus, en propugnar una campanya d'estalvi. Dic i
repetesc que les experiències no han estat mai bones; no
obstant això, ho farem. I per altra banda, qualsevol tipus de
pacte que hi pugui haver, que ens ajudi a tots a conformar
davant el públic balear una solució consensuada,
benvinguda sigui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2142/95,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de la Llei de la funció pública de la CAIB.

EL SR. PRESIDENT:
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Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència a la
Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista
en torn a la modificació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Diputat Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Puj aquí amb aquesta voluntat que
abans de mi ha manifestat la meva companya de grup
parlamentari, i que posava de manifest el portaveu del Grup
Nacionalista, de col•laboració amb l'executiu per aconseguir
aquelles coses que creim bones i satisfactòries per a la nostra
comunitat autònoma.

Senyores i senyors diputats, no és fàcil trobar una disposició
legal que tengui una manifestació tan clara i tan rotunda de la
voluntat dels que aprovaren una llei com és la de normalització
lingüística, la Llei 30/1986, de 29 d'abril. I aquesta voluntat no
és una altra que fer que siguin les administracions públiques,
molt especialment la de la Comunitat Autònoma les
capdavanteres en la defensa i foment de l'ús de la llengua
catalana, que és la llengua pròpia d'aquesta comunitat. I així ho
diu aquesta llei als articles 1 i 2 del títol preliminar, als articles
6, 8 i 9 del títol primer, i a l'article 34 del títol quart; i aquest
article especialment mana que "les bases de la convocatòria per
a les proves per accedir a les places de l'administració de la
Comunitat Autònoma i les corporacions locals inclouran una
referència expressa del coneixement de la llengua catalana".

Malauradament no és estrany que en el procés legislatiu es
produeixin algunes incoherències, moments diferents, diferent
composició del legislatiu, fan que allò que una llei considera
essencial, una altra ho passi de resquitllada, o fins i tot ho ignori
olímpicament. Aquest, senyores i senyors diputats, és el cas de
la nostra Llei de la funció pública, la Llei 2/1989, de 22 de
febrer. Passats quasi 3 anys des de l'aprovació de la Llei de
normalització, la voluntat de l'antic legislador s'esfuma, i allò
que havia de ser motor ja no arriba ni tan sols a ser pedal, exclòs,
naturalment, que el manejàs Indurain o altres companys ciclistes
com ell.

El fet contemplat a la Llei, que el català no sigui més tengut
en compte com a mèrit, i no com a requisit, per a l'accés a la
funció pública, és legalment discutible, pràcticament estúpid, i
políticament indefensable. Legalment discutible perquè no
garanteix el compliment de la Llei de normalització -més
endavant sobre aquest tema, comentant una sentència del
Tribunal Constitucional-. Pràcticament estúpid, perdonin
l'expressió, però convendran amb mi, senyores i senyors diputats,
que és poc pràctic, és estúpidament pràctic admetre l'accés de
funcionaris a la funció pública, que immediatament han de ser
reciclats per poder atendre els seus coneixements de català,
llengua parlada i llengua escrita, i això amb un sobrecost per a
l'administració que els contracta. Políticament indefensable.
Podem afirmar que el català, la nostra llengua, és l'oficial, quan
no posam els elements perquè l'administració la pugui emprar en
iguals condicions, com a mínim que el castellà?

El Grup Parlamentari Socialista pensa que aquesta situació no
ha de mantenir-se més així, que no hi ha raons que justifiquin
aquesta situació, i que hem de fer una passa endavant per
aconseguir allò que ja han aconseguit a altres comunitats amb
llengua pròpia. I què han fet aquestes altres comunitats? No
voldria jo abusar amb una relació exhaustiva de la legislació
d'altres comunitats autònomes; vull aquí ara manifestar, perquè

així consti al Diari de Sessions el meu profund agraïment als
funcionaris del Servei de Documentació d'aquesta cambra
per la labor de recerca d'aquesta documentació, i que jo en
pogués disposar. Vull que així consti al document que relata
aquest acte.

Citaré breument, quasi telegràficament la legislació que
altres comunitats autònomes amb llengua pròpia han anat
elaborant al llarg del temps: Catalunya, a la Llei 17/1985 -
1985- estableix el requisit de coneixement del català per
accedir a la funció pública de Catalunya, i ho diu així de
clar, i així de clar es manifesta. Aquesta llei va ser
recorreguda davant el Tribunal Constitucional, i aquest la
declarà plenament constitucional, argument jurídic. Però no
només això, sinó que en els fonaments de dret d'aquesta
sentència, l'alt tribunal ho considera raonable -argument no
jurídic- com a requisit general de capacitat per exercir la
funció pública a Catalunya. Tenim alhora un dictamen que
a més d'arguments jurídics, ens dóna arguments pràctics per
fer funcionar la nostra administració. Comunitat
Valenciana: Llei 6/1990, article 9.3; i Llei 5/1994,
d'adaptació de l'anterior, article 6.4; el català és un requisit
per accedir a la funció pública de la Generalitat Valenciana.
País Basc, situació enormement complexa des del punt de
vista lingüístic, que jo no exposaré aquí, perquè crec que
tots vostès coneixen: la legislació basc possiblement és la
més extensa sobre funció pública, estableix mapes
lingüístics, i opta en una primera llei, Llei 10/1982, per un
catàleg de llocs de feina per accedir als quals s'haurà de
dominar la llengua basca. Aquests catàlegs es van movent,
Decret 250/1986, i avancen cap a la progressiva
normalització lingüística de l'administració basca; Decret
224/1989 -anam avançant en el temps-, on d'una manera
efectiva es planifica el procés de normalització de les
administracions públiques del País Basc, a fi d'establir uns
terminis en els quals el requisit de coneixement de la
llengua, els diferents nivells de competència lingüística per
accedir als diferents llocs de treball sigui una norma
generalitzat; és a dir, el Decret -per últim- 283/1993 tanca
el procés de normalització cap al que podríem dir -valgui la
redundància- normalització lingüística. 

Galícia és un exemple que jo utilitz aquí amb especial
èmfasi. Aquesta comunitat no contemplava a la seva
primera llei de funció pública estrictament el requisit per
accedir a la condició de funcionari el coneixement del
català. La Llei 4/1988 no donava com a requisit per accedir
a la funció pública el coneixement de la llengua gallega;
però el tractament és molt semblant al que aquí, en aquesta
comunitat autònoma donam a la nostra llei de funció
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pública; jo diria que fil per randa són iguals. Però la Llei 8/1992,
és a dir ja fa un cert temps, una llei molt curta, de modificació,
d'article únic, fent-se ressò de la sentència del Tribunal
Constitucional a la qual he fet referència abans, exigeix per
l'accés a la funció pública de Galícia el coneixement de la
llengua gallega. Textualment diu "el coneixement de la llengua
gallega s'haurà de demostrar a les proves d'accés a la funció
pública.

Senyores i senyors diputats, jo crec que aquí es donen les
condicions perquè a la nostra comunitat aquest requisit sigui
inclòs en la nostra legislació. Jo crec que ens hem de posar a
l'altura, com a mínim, d'una comunitat com Galícia, a la qual
vostès, senyors diputats del Partit Popular, governen des de fa un
temps. No ens podem quedar enrere de les altres comunitats amb
llengua pròpia. No podem fer aquest magre servici als nostres
ciutadans. Si volem que el nivell d'autogovern d'aquesta
comunitat sigui un fet comprès i estimat pels nostres ciutadans
i ciutadanes, si volem demostrar que som un poble i que aquest
parlament ho sap, n'hem d'exercir les nostres competències cap
a allò que és fonamental dins la nostra idiosincràsia: la llengua.
Per això instam aquesta cambra que doni suport a una proposició
de llei que vol donar al Govern la possibilitat de legislar en
aquest sentit, és a dir la modificació de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, modificada parcialment per la Llei 1/1995, de 28 de
febrer. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Grups que vulguin intervenir per fixar la
seva posició? Per part d'UM té la paraula la Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
problema de la normalització lingüística crec. Sr. Crespí, que no
és tant un problema de legislació, que sempre és important, com
de voluntat política. El nostre grup sempre estarà a favor de
qualsevol iniciativa que suposi un major protecció del català, tant

a nivell social com a nivell institucional, i per tant tendrà el
nostre suport a l'hora de donar-li el vot. Però també li vull
dir que tant la Llei de normalització lingüística 3/1986, de
29 d'abril, com decrets posteriors, que després analitzarem,
donen perfectament la possibilitat d'aplicar el que vostè
demana amb aquest modificació. Un els objectius de la Llei
de normalització lingüística era el fet de fer efectiu l'ús
progressiu i normal de la llengua catalana, tant dins l'àmbit
social com dins l'àmbit administratiu, i posteriorment al seu
article 9.1 deia que el Govern de la Comunitat havia de
regular mitjançant disposicions reglamentàries l'ús oral o
per escrit de la llengua catalana en totes les activitats
administratives dels òrgans que eren de la seva
competència. Per això des de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, i a través del Decret 100/1990, de 29 de
novembre, varen presentar la regulació que fes possible l'ús
de la llengua catalana a l'administració pública d'aquesta
comunitat autònoma, amb un desenvolupament fins a les
darreres conseqüències de l'establiment d'aquesta llei de
normalització lingüística.

A l'article 26 de l'esmentat decret es deia que a totes les
bases de les convocatòries per a la selecció del personal que
estigués al servei de la Comunitat Autònoma, funcionaris o
contractats en propietat o amb caràcter temporal, incloses
les de promoció interna, s'havia d'incloure la pràctica
obligatòria d'un exercici de coneixement de català, o
l'acreditació en tot cas d'aquest. També en el seu article 27
el mencionat decret deia que les bases de tota convocatòria
de proveïment a l'administració de la CAIB ha d'inclore en
el seu accés els coneixements orals i escrits de la llengua
catalana, segons els requisits de la classificació assignats a
aquestes.

Per tot això consideram que aquesta proposta de
modificació de llei, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, és tornar a parlar del tema de normalització
lingüística. Sempre és positiu, perquè realment es pot dir
que no s'ha aconseguit aquesta normalització, i això
significa que qualque problema hi ha; però que realment el
problema no és tant que no hi hagi normatives per fer
possible aquesta normalització, sinó que jo diria que no hi
ha voluntat política de dur-la endavant.

Jo crec que més que parlar de modificar normativa -que
ja dic que li donarem suport- hauríem de parlar si realment
la Llei i els decrets del propi Govern de la Comunitat
s'apliquen, o si hi ha un intent de no aplicar-los, perquè
realment no hi ha un interès de normalitzar la vida
administrativa d'aquesta comunitat. I jo m'inclinaria més a
pensar el segon que el primer. Però a part d'això, tendrà el
suport del Grup Mixt a l'hora d'emetre el nostre vot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per part d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, bon dia. És evident, com diu
l'exposició de motius de la Llei de normalització lingüística,
de 29 d'abril del 86, que la Comunitat tenia i té el dret i el
deure d'acabar amb la situació d'anormalitat sociolingüística
en què havien viscut les Illes Balears, i açò ho ha de fer
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regulant l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia i del
castellà com a llengua oficial de tot l'Estat, mitjançant
l'elaboració d'una política que garantís els drets lingüístics, i que
fes possible que tots els ciutadans i ciutadanes coneguessin
ambdues llengües, precisament per poder fer efectius aquests
drets i deures. Per açò precisament es va aprovar la Llei de
normalització lingüística, que va camí de complir ja 10 anys, i un
dels objectius bàsics de la Llei era el de fer efectiu l'ús progressiu
i normal de la llengua catalana a l'àmbit oficial i administratiu.
Clar que la Llei no definia què considerava com ús progressiu,
i la valoració del compliment o no, de la voluntat política o no
d'aquest compliment d'aquest compliment d'aquest objectiu va en
funció d'una perspectiva variable des de la qual es contempla o
s'observa.

Açò no lleva que la llengua catalana no sigui considerada
com a llengua pròpia de la Comunitat, la qual cosa implica que
a les Illes Balears tots tenim el dret de conèixer-la i emprar-la.
Segons la Llei de normalització l'estatus de llengua pròpia es
reserva exclusivament per al català. Per tant, el català és la
llengua de les institucions pròpies: Govern autònom, Parlament,
consells insulars, administració local, i corporacions i
institucions públiques dependents de la Comunitat Autònoma.
Ara bé, pel que fa a l'ús de la llengua a l'administració, la Llei fa
algunes distincions, mentre les lleis, els decrets legislatius, les
disposicions normatives i les resolucions oficials de
l'administració pública s'han de publicar en català i en castellà al
BOCAIB, els còpies o certificacions expedides per les entitats
públiques de la Comunitat Autònoma s'han d'expedir en català.
llevat que l'interessat les requereixi, i ho sol•liciti així, en versió
castellana.

Volem dir que la Llei tenia clar que la llengua d'ús a les
institucions pròpies de les Illes Balears havia de ser la catalana,
això sense perjudici del dret d'ús de la llengua castellana. Durant
aquests 10 anys de desplegament de la Llei, l'administració
autonòmica tenia el deure de posar en funcionament els
mecanismes indispensables perquè tots els treballadors de la
funció pública coneguessin i poguessin emprar correctament la
nostra llengua pròpia. Els mecanismes poden ser diversos, però
sens dubte el principal és que la Llei 2/1989, de la funció
pública, garantís el compliment de la Llei de normalització
lingüística. Per açò el coneixement del català no havia de ser un
mèrit sinó una obligació per accedir a la funció; per açò s'havien
de desenvolupar mesures que assegurassin el reciclatge lingüístic
i que consolidassin l'ús del català a l'administració autonòmica.

En aquest punt no podem parlar de voluntarietat, hem de
parlar de mesures per complir una llei emanada del Parlament,
i que ha de regir l'ús normal de la nostra llengua a aquestes illes.
Per aquest motiu la proposició no de llei que fa el Grup
Socialista és assenyada, i pensam que va en la bona direcció
d'establir mesures efectives que assegurin el compliment de la

Llei de normalització lingüística. Les grans declaracions del
Govern balear, en el sentit de prioritzat la normalització
lingüística com un fet destacat d'aquesta cosa que s'ha
anomenat temps nou, poden començar a ser creïbles,
versemblants, si avui veim com aquesta cambra aprova
unànimement la proposició. En cas contrari, sigui amb
l'argument de l'oportunitat per evitar el protagonisme de la
iniciativa d'un altre grup, sigui amb l'argument de la
conflictivitat que s'ha d'evitar, si no va endavant aquesta
proposició, haurem de començar a pensar que ens trobam
amb el de sempre, flòbies al cel. La democràcia és
conflictiva, és essencialment conflictiva, perquè la
democràcia és moviment i són decisions. L'immobilisme
lingüístic que s'ha viscut en aquesta comunitat és hora que
passi a la història, i que arribin de ver temps nous.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. A l'Estatut
d'Autonomia i a la Llei de normalització lingüística, a la
llengua catalana se li reconeixen dues condicions: la de ser
llengua pròpia de les Balears, i la de ser llengua oficial
d'aquesta comunitat autònoma. D'aquestes condicions es
deriven forçosament una sèrie de drets i deures. Per
exemple, se'n deriva el dret d'usar-la per part dels ciutadans,
el dret de disposar de mitjans de comunicació en la seva
pròpia llengua, per exemple. I també se'n deriven deures;
per exemple, se'n deriva el deure d'haver-la d'estudiar durant
el seu període d'escolaritat obligatòria. Entenem que també
s'en deriven deures de part de l'administració, ja que
únicament si el personal de l'administració és capaç d'oferir
les seves prestacions en llengua catalana, tant sigui oralment
com per escrit, serà possible que els ciutadans puguin ser
servits i atesos en la llengua que és pròpia del seu territori.
L'administració sempre ha d'estar preparada per poder
atendre la lliure elecció lingüística dels ciutadans, i aquesta
llibertat d'opció dels ciutadans davant l'administració tant és
per dirigir-se a l'administració com per ser-ne atesos. La
condició de funcionari, a més, implica sempre una relació
de subordinació i una relació de servei respecte dels
ciutadans. Als funcionaris es pot exigir sempre la preparació
que necessiten tenir per poder satisfer les necessitats del
servici que han d'oferir als ciutadans. I si el ciutadà corrent
té deures de coneixement, com he dit fa un moment, per
exemple durant el seu període d'escolaritat obligatòria, per
quina raó no haurien deures els funcionaris o el personal de
l'administració pública, si tenen el deure que de la seva
preparació es desprengui la possibilit que els drets dels
ciutadans siguin satisfets? És possible que algú invoqui, o
hi pensi, en un principi de suposada no discriminació dels
funcionaris, que per tant facultaria l'administració pública a
no exigir-los aquest requisit.

Creim que invocar el principi de la no discriminació és
totalment erroni, perquè als funcionaris i al personal de
l'administració en tot moment se li exigeix el tipus de
preparació que és necessari perquè el servei que ha d'atendre
sigui atès d'una manera solvent. Si als funcionaris se'ls
exigeixen les titulacions i els coneixements específics que
el lloc que han d'ocupar a l'administració requereix, per
quina raó no se'ls pot exigir un requisit de coneixement
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lingüístic. Això sí, el nivell exigible de coneixement podrà ser
objecte de gradació; o sigui, no a tots els funcionari a la força
se'ls ha d'exigir el mateix grau de coneixement lingüístic. I fins
i tot hi ha casos d'estats europeus, que evidentment cap de
nosaltres s'atreviria a qualificar de no democràtic, com és per
exemple l'Estat belga, als quals els militars, per exemple, per
arribar a un determinat nivell de comandament de l'Exèrcit belga,
evidentment als nivells dels més alts comandaments, han de
demostrar que coneixen a la perfecció les dues llengües que són
oficials i pròpies dels dos territoris de l'Estat. Evidentment exigir
al personal de l'administració pública que tengui un coneixement
oral i escrit de la llengua catalana és un requisit elemental si
volem assumir el compliment del deure de l'administració
d'atendre els drets lingüístics dels ciutadans. No fer-ho així,
personalment em sembla que seria característic d'una situació
colonial, i no d'un situació democràticament homologable al que
és una situació de drets, per dir-ho d'alguna manera, col•lectius
civilitzada. 

Està bé, podem invocar la qüestió de la legalitat. Em fa la
sensació que a l'any 1985 es va elaborar la Llei de la funció
pública de Catalunya. D'immediat el Govern central va impugnar
un article, precisament l'article de la Llei de Catalunya en el qual
s'establia el requisit del coneixement oral i escrit de la llengua
catalana. Aleshores, a Balears es fa la Llei de la funció pública
a l'any 1989, en un moment en què el Tribunal Constitucional
encara no ha dictaminat sobre la legalitat o no de l'article que
havia estat impugnat pel Govern central de la Llei de Catalunya.
Ara bé, amb posterioritat a la Llei de Balears arriba la sentència
del Tribunal Constitucional, que es produeix exactament dia 28
de febrer del 91. 

Per tant, què es tracta de fer en aquests moments?, i la
proposició no de llei presentada pel Grup Socialista ho permet:
Es tracta d'adequar la Llei de funció pública de les Illes Balears
a l'actual legalitat constitucional en matèria lingüística referida
a l'administració pública, perquè la sentència del Tribunal
Constitucional, com ja ha dit el Sr. Crespí abans, és una
sentència en la qual no tan sols es dictamina l'absoluta legitimitat
d'aquest precepte d'exigència, sinó que fins i tot se n'estableix un
argumentació favorable, i com a -jo diria- ineludible si es vol fer
que l'administració estigui de veritat al servici dels ciutadans.

Evidentment, també ha sortit abans aquest argument, jo crec
que hauríem d'intentar entendre que també se'n deriven
conseqüències econòmiques positives, d'establir aquest requisit.
No pot ser que una administració pública estigui eternament en
període de reciclatge lingüístic dels seus funcionaris. Els
reciclatges del cos del personal de l'administració pública ha de
ser una fase transitòria, però no pot ser una fase que no s'acaba
mai, sinó que sempre té començament i mai no té final.

Aleshores una manera -per dir-ho d'alguna manera-
definitiva d'anar consolidant un funcionariat qualificat en
matèria lingüística evidentment és establint aquest requisit.

D'altra banda, jo crec que hem de tenir en compte una
cosa: A les Illes Balears ja deu fer prop de quinze anys que
en els centres escolars la gent, els alumnes, estudien llengua
catalana. Per tant, tota la gent que en un futur més o menys
pròxim, i ara mateix ja tengui aspiracions d'accedir a la
funció pública, són uns ciutadans que ja han rebut la
formació adient al sistema escolar. Evidentment pot no
haver-los estat suficient aquesta formació lingüística que
han rebut al sistema escolar? Tampoc no els ha estat
suficient, probablement en moltes d'altres matèries, ni en
matemàtiques, ni probablement en qüestions, per exemple,
de geografia i història, etcètera. Però en qualsevol cas els
ciutadans han estat potencialment preparats per poder
accedir amb normalitat a complir aquest requisit.

Per acabar diré que em pareix evident que introduint
aquesta modificació a la Llei de la funció pública, primer de
tot s'adequaria la Llei de la funció pública de les Balears a
l'actual legalitat constitucional; en segon lloc es donaria la
garantia que d'aquesta els drets lingüístics dels ciutadans
podrien ser adequadament atesos; en tercer lloc, s'introduiria
un factor d'economització de l'administració pública a mitjà
i a llarg termini; en quart lloc, em sembla que les possibles
argumentacions del factor d'al•legalitat o il•legalitat i de
discriminació que es desprendrien d'aquest requisit són
indefensables. Ara bé, dit això, som conscient que acceptar
aquesta proposició no de llei és una qüestió de voluntat
política. No cerquem que un rebuig d'aquesta proposició no
de llei sigui emparat en base a criteris de legalitat, de manca
de funcionalitat de l'administració; és un criteri, és una
qüestió purament i simple de voluntat política. I jo crec que
en aquests moments els diputats del Grup Popular, i en
aquesta ocasió concreta davant aquesta proposició no de
llei, tenen una bona ocasió per demostrar que les paraules
favorables a la normalització lingüística dites pel president
del Govern per aquesta mateixa cambra en el seu discurs
d'investidura, i repetides reiteradament, sobretot a la
compareixença de l'altre dia del conseller de Cultura i en
declaracions públiques diverses, tenen una magnífica ocasió
per demostrar que les seves paraules van de veritat, que no
són una columna de fum; tenen una ocasió magnífica per
començar a passar de les paraules als fets, i segons la
decisió que prenguin es faran mereixedors de credibilitat en
aquest aspecte; o si no, les paraules del president i totes les
que han vengut amb posterioritat començaran a semblar que
són poca cosa més que un miratge, un miratge que tan sols
haurà durat de Nadal a Sant Esteve.

Em sembla que, sense repetir cap de les intervencions
anteriors, la meva exposició queda molt clara a partir que
nosaltres donarem suport a la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Diputat Mauricio Rovira.
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EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Parece ser un
tema recurrente de algunos grupos de la oposición volver un año
tras otro sobre los mismos asuntos. En el tema concreto que nos
ocupa se contraponen dos puntos de vista legítimos. Y he dicho
con toda intención que son dos puntos de vista que se
contraponen, porque el fondo de la cuestión, que creo que es lo
que de verdad interesa, es común en ambas posturas. Tanto
ustedes como nosotros queremos una sociedad bilingüe,
empezando por conseguir una administración que lo sea, que
pueda servir mejor a los ciudadanos de nuestras islas, y que
fomente nuestra identidad cultural. Por lo tanto queremos
potenciar el conocimiento y uso del catalán, y creemos que a
través de la labor del Gobierno autónomo se está consiguiendo.

Antes de defender la posición de mi grupo me gustaría
recordar algunos aspectos que creo interesante traer a colación.
Quiero referirme en primer lugar al hecho concreto de que desde
el Partido Popular se ha tratado desde el primer momento de
potenciar el conocimiento de nuestra lengua en todos los
ámbitos, también en el de la administración pública. Como
ustedes sabrán en estos momentos, la normativa en vigor supone
un claro estímulo a conocer nuestra lengua. Por una parte, de
dicho conocimiento se derivan ventajas a la hora de unas
oposiciones de ingreso en la administración, dando la posibilidad
que por este camino se obtengan puntos en los exámenes, con las
ventajas que de este hecho se derivan claramente para el
opositor. Por otra parte, se exige a todos los funcionarios que no
han acreditado su conocimiento de nuestra lengua al ingresar en
la administración, que realicen los pertinentes que les conducirán
a conocerla y poderla usar en sus centros de trabajo.

Tengo datos referidos a estos años pasados en los que se
refleja claramente la situación que les estoy comentando. En el
año 93 había matriculados en los cursos de catalán del IBAP un
total de 144 personas. En el año 94 esta cifra se aumentó en un
390%, 653 alumnos. A día de hoy, y a la espera de tener datos
definitivos este año, el número de alumnos inscritos en los cursos
de catalán es de 2.078, de los cuales 290, más de un tercio, son
personal de la Comunidad Autónoma. Por cierto, debo referirme,
aunque sólo sea de pasada, por motivos de oportunidad, al alto
grado alcanzado por estos cursos, como es reconocido por todos
los especialistas y por todos los grupos, la semana pasada en la
comparecencia del conseller de Función Pública ante la
Comisión de Asuntos Institucionales.

No me referiré tampoco a argumentos tan peregrinos como
los que se expresaron en esta cámara en abril del 93, cuando se
nos trataba de convencer de que una persona que solamente
hablase catalán, que no conociese el castellano, tendría
desventajas sobre el que sólo hablase el castellano. Cabe decir
que los exámenes son bilingües, puede uno elegir hacerlos en
castellano o hacerlos en catalán, y que por lo tanto no hay
ninguna diferencia. Se opte por la opción que se opte, se tienen
las mismas probabilidades de aprobar, no hay discriminación en
las pruebas a la hora de valorar los conocimientos.

Pasando por alto este tipo de planteamientos, pasaré a
referirme a la cuestión que subyace en el fondo de ambos
puntos de vista. El nuestro, el del Grupo Popular, es la
defensa y promoción de nuestra lengua, por un camino que
la haga atractiva mediante incentivos de todo tipo: cursos,
apoyo a las publicaciones, y sobre todo su enseñanza y
utilización en los colegios. La otra postura, la suya, la
representada en esta proposición no de ley, es la imposición,
que hasta la fecha ha provocado más rechazos que efectos
beneficiosos, no sólo en Baleares, sino en aquellas otras
comunidades donde conviven dos lenguas oficiales.

Ustedes con esta proposición no de ley lo que pretenden
es poner una barrera que impida a una gran parte de la
población el acceso a la función pública. Nosotros lo que
pretendemos es estudiar en profundidad cada situación, para
poder indicar a cada nivel el conocimiento que se debe
requerir a la persona que va a desempeñar la función.
Creemos que no es la misma situación la que se produce en
cada puesto de trabajo. Después de determinar los distintos
supuestos, podremos entrar a valorar cuál es el momento
idóneo para exigir esos conocimientos.

Puedo adelantarles que, como ya escuchamos en la
comparecencia del conseller de Función Pública la pasada
semana, se está trabajando en combinación con la
Conselleria de Cultura, Educación y Deportes para que en
breve plazo de tiempo -se comentó cuatro meses- se pueda
llegar a una solución que contribuya a que nuestra lengua
sea cada vez más y mejor utilizada en la administración
pública de nuestra comunidad.

Nosotros no queremos, por lo tanto, poner barreras.
Queremos simplemente evitar la crispación. Eso se consigue
fomentando, enseñando a todos, facilitando su conocimiento
y su difusión, como muy bien ha hecho hasta ahora el
Gobierno balear. Además el Grupo Popular confía en que el
actual Gobierno, presidido por D. Cristóbal Soler,
continuará impulsando el conocimiento y uso de nuestra
lengua. En estos momentos el camino parece que no es
instaurar un requisito genérico para el acceso, sino un
requisito que contemple el conocimiento, pero con una
graduación apropiada para cada cuerpo y escala, y en base
al régimen jurídico funcionarial; por todo lo cual el Grupo
Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición
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no de ley, no tanto por cuestión de contenido, sino por cuestión
de forma y calendario. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr Diputat. Demanaria al Sr. Damià Pons que
guardi les formes dins aquesta sala.

És el seu torn, Sr. Andreu Crespí, per tornar intervenir en torn
a aquesta proposició no de llei.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no sé si
he de contestar al Sr. Rovira. Vostè, Sr. Soler, li contestaria, al
Sr. Rovira?

La veritat, nosaltres hem pujat aquí amb una proposta que
crèiem oberta, una proposició no de llei. Podríem haver presentat
la mateixa proposició de llei copiada textualment de la feta al
Govern del Sr. Fraga a Galícia; la podríem haver presentada
aquí, perquè és una proposta que nosaltres creim positiva, la del
Sr. Fraga. Jo la veritat és que no m'ho esperava, a això; no m'ho
esperava. M'esperava més que vostès s'oposassin a una auditoria
a la Fundació Illes Balears. Aquí no m'esperava aquesta oposició,
Sr. Soler. I li dic que m'ha decebut perquè jo avui possiblement
he fet la meva primera patinada política. Jo me l'havia cregut a
vostè, Sr. Soler. Jo vaig escoltar, i vaig escoltar educadament,
sincera i seriosa el seu discurs d'investidura, i vaig dir "ara
comença a canviar una actitud sobre la política lingüística", una
actitud decidida, no excloent de ningú, perquè el sistema
educatiu creat per altres institucions que hi treballen, per
ajuntaments, per consells insulars, ha fet que els ciutadans
d'aquesta comunitat, gràcies a Déu, vagin parlant cada vegada
més en català, i el coneguin i l'escriguin i el llegeixin. 

I jo crec que ara simplement se'ls demanava fer normal -allò
que deia el Sr. Suárez- una cosa que a nivell de carrer ja és
normal: Posar aquesta clàusula a la nostra Llei de funció pública;
i posar una clàusula que llavors, a la discussió del projecte de llei
que vostès durien aquí, ja veuríem quins nivells de competència
lingüística, quins calendaris, quines coses es poden aplicar.
D'això, estàvem disposats a parlar-ne. Però això no és així.
Vostès d'entrada, i amb uns arguments, i amb una llengua, per
que no dir-ho? que no crec que era l'oportuna precisament en
aquest debat; vostès han dit que ara no és el moment, i aquí
discriminam.

Jo conec diputats del Partit Popular, i no puc creure que tots
ells no siguin tant o més responsables en la nostra llengua del
que ara ho és el Sr. Fraga, que passà d'abstenir-se en el vot de la
Constitució per mor d'allò de les nacionalitats i del títol VIII, a
ara fer una modificació de la Llei de la funció pública per
incloure el requisit de coneixement de català. Jo no crec que en
el conjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular tothom
estigui d'acord en el que avui s'ha dit aquí; i per això deman, en
nom del Grup Parlamentari Socialista, que es procedeixi a una
votació secreta d'aquesta proposició no de llei, perquè els
diputats lliurement, que no combreguen amb aquesta postura,

que jo crec que no combreguen amb aquesta postura, ho
puguin manifestar i quedar tranquils amb la seva
consciència. Gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Més intervencions? Té vostè la paraula, Sr. Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. PONS I PONS:

Jo simplement faria tres preguntes en veu alta, dirigides
al Sr. Rovira, que ha estat el portaveu de la....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, vostè no es pot dirigir a un altre portaveu d'un
altre grup, sinó que ha d'intervenir en funció del
posicionament del grup parlamentari que presenta la
proposició no de llei.

EL SR. PONS I PONS:

D'acord. Simplement, idò, faria en veu alta -i
evidentment que es doni per assabentat qui correspongui-:
Per quina raó les Balears han de ser una comunitat que
tengui manco drets lingüístics, per exemple, que la de
Galícia? Això és gaire coherent amb aquella declaració del
Sr. Soler, president, en el seu discurs d'investidura, en què
va proclamar de manera emfàtica, que érem una nacionalitat
històrica? Vol dir que una decisió d'aquest tipus no vol
indicar que les Balears són una espècie de suburbi històric
o de província històrica?

Segona qüestió: Vostès, que no volen introduir el
requisit del coneixement de la llengua catalana, tenen
previst eliminar el requisit obligatori de conèixer la llengua
castellana per accedir a la funció pública d'aquesta
comunitat autònoma? Una persona que no sàpiga castellà
podrà aprovar unes oposicions a les Illes Balears
pròximament? Evidentment, no em donin la resposta,
perquè ja me la sé. Idò això vol dir que es produeix una
discriminació greu respecte a dues llengües que en la
mesura que són oficials, i en el benentès que a més la
catalana és la pròpia d'aquest territori -si llegeixen el
preàmbul la Llei de normalització lingüística se'n desprenen
tota una sèrie de drets de priorització-? Evidentment aquesta
simetria és absolutament inexistent, i la posició és totalment
desfavorable per a la llengua catalana en relació a la
castellana dins el seu propi territori històric.

Finalment, ha sortit la referència que hem de ser
bilingües. En aquesta comunitat autònoma els únics
bilingües són els usuaris habituals de la llengua catalana.
Aquests són els únics que ho són, i precisament perquè ho
fos tota l'administració, bilingüe, seria necessari que
s'introduís el requisit que anava contingut a la proposició no
de llei que el Grup Socialista ha presentat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Rovira, té vostè la paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Els altres grups, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Munar. El que passa és que la petició de paraules no
s'havia fet, i me l'havia demanat el representant Nacionalista-
PSM. Jo crec que el torn li ha passat. No hi ha ningú de la Mesa
que hagi vist que vostè havia demanat la paraula, i per tant...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

És que s'ha avançat tant el Sr. Pons, que vostè li ha donat tot
d'una, i els altres no hem tengut temps d'intervenir, i hem estat
respectuosos i hem escoltat.

EL SR. PRESIDENT:

Jo entenc que el posicionament dels grups parlamentaris ha
estat fet en aquesta cambra, que s'ha donat l'oportunitat de tornar
intervenir. Cap membre de la Mesa se n'havia adonat, de la seva
petició. El Sr. Pons, quan jo anava a donar la paraula al Grup
Parlamentari Popular ha aixecat el braç, i per això se li ha
concedit. Això seria tornar enrere un procediment establert pel
propi Reglament.

Sr. Rovira, té vostè la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS.

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, jo crec que puc fer el meu
ús de la meva llibertat d'expressar-me en castellà o expressar-me
en mallorquí. Jo solament li dic una cosa: En aquest govern hi ha
un compromís clar de dur aquest tema endavant. Jo solament li
dic que nosaltres votarem que no, però no perquè vulguem
paralitzar aquest tema, sinó perquè volem que el Govern dugui
endavant el seu compromís. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Tancat, idò, el debat, passam a la votació.

Sí, Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

En nom del Grup Socialista vull fer formal la petició que ha
fet el Sr. Crespí, d'acord amb l'article 86, de demanar votació
secreta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. En torn a la votació secreta, l'article
88 especifica clarament quin és el procediment, quan es
tracta d'una votació nominal de persones, o si així ho
decideix aquesta presidència. Són molt clares les decisions
preses a través de les intervencions dels diferents portaveus,
que aquesta presidència entén que la votació ha de ser
normal, de vots a favor, vots en contra; per tant, es
procedeix immediatament la votació. 

Sí, Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Per una qüestió d'ordre. Canvii la petició anterior, i
d'acord amb l'article 86 un grup parlamentari té dret a
demanar votació per crida. Per tant, deman com a Grup
Parlamentari Socialista votació per crida.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Es procedirà a la votació per crida. Per favor, deman
als lletrats que ens donin, si la tenen...

Se suspèn la sessió per cinc minuts.

Farem la votació mitjançant la crida nominal a totes les
senyores i senyors diputats, tal com ho ha sol•licitat en ús de
l'article 86 del Reglament el portaveu del Grup Socialista.
Per tant, deman que es procedeixi.

Començarem pel diputat Sr. Pere Sampol i Mas.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sampol i Mas, Pere.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Soler i Cladera, Cristòfol.

EL SR. SOLER I CLADERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tejero i Isla, Xavier.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Thomàs i Andreu, Maria Margalida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Triay i Llopis, Joan Francesc.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tur i Torres, Vicent.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Verger i Pocoví, Joan.

Vidal i Bibiloni, Guillem.

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vidal i Burguera, Joana Aina.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alberola i Martínez, Maria Carlota.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Amer i Riera, Catalina Mercè.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Balanzat i Torres, Josep Ramon.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Blanquer i Sureda, Bartomeu.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Bover i Nicolau, Catalina Maria.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cañellas i Fons, Carles Felip.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

No.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Morro, podria sortir de la Sala, perquè ja
s'havia iniciat la votació nominal. Demanaria que es prestés
vigilància a les entrades per part del personal de la casa, per
favor. Continuï, Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Casasnovas i Coll, Andreu Avel•lí.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:
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No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Charneco i Fidel, Andreu.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Diéguez i Seguí, Antoni Josep.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrando i Barceló, Margalida.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

García i Querol, Maria del Carme.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gascon i Mir, Miquel.

EL SR. GASCON I MIR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

González i Ortea, José Maria.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gornés i Hachero, Josep Simó.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Grosske i Fiol, Eberhard.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaén i Palacios, Manuel.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juaneda i Cabrisas, Antoni Lluís.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Leciñena i Esteban, Maria Àngels.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Bonet, Joan.

EL SR. MARÍ I BONET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Calbet, Antoni.

EL SR. MARÍ I CALBET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Marí, Maria Neus.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Serra, Joan.

EL SR. MARÍ I SERRA:
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Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Tur, Joan.

Masdeu i Mayans, Joan Robert.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Morro i Marcé, Mateu.

Munar i Riutort, Maria Antònia.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Muñoz i Laso de la Vega, Miriam.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Orfila i Pons, Ramon.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Costa, Catalina.

LA SRA. PALAU I COSTA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pascual i Ribot, Antoni.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pax i Dolz del Castellar, Alexandre.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Damià (Grup Socialista).

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Damià (PSM).

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Portella i Coll, Josep Ignaci.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Quetglas i Rosanes, Francesc.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Riera i Bennàssar, Andreu.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Riera i Madurell, Maria Teresa.

LA SRA. RIERA I MADURELL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Rovira de Alós, Mauricio.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
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Salom i Coll, Maria.

LA SRA. SALOM I COLL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Estaràs i Ferragut, Maria Rosa.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Flaquer i Riutort, Joan.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Matas i Palou, Jaume.

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Crespí i Plaza, Andreu.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Torres, Pere.

EL SR. PALAU I TORRES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Huguet i Rotger, Joan.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cañellas i Fons, Gabriel.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

No.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: A favor 28 vots, en contra 29. Per
tant queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la
sessió.
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