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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària amb el punt de l'ordre del dia corresponent a
preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2410/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris del traçat de l'autovia de Llevant.

La primera la formula la diputada Hble. Sra. Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
del traçat de l'autovia de Llevant. Té vostè la paraula, Sra.
Diputada.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Govern, els voldríem
demanar quins criteris ha decidit el Govern en el traçat de
l'autovia de Llevant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar, té la paraula el conseller
d'Obres Públiques Bartomeu Reus.

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

Sí, Sr. President. Sra. Diputada, amb molt de gust. Si un
pensa que fer una autopista per a la zona de llevant implica una
distància superior a 12 quilòmetres, els quals, en temps, són molt
baixos, poden ser quatre o cinc minuts de màxim, i comença
analitzar avantatges, com pugui ser donar servei a una zona amb
més població i amb una incidència turística clara, comença a
analitzar allò que pugui ser una autovia a l'àrea central, a l'àrea
de Manacor directament, on no em quedaria més remei
possiblement que fer una autopista o autovia en paral•lel a la
carretera actual, s'arriba ala conclusió que a efectes d'estructurar
el territori pot ser molt més significativa una operació de fer una
circumval•lació per Llevant, cosa que pot ser una solució
definitiva i de futur. No obstant això, són temes que avui en dia
estan en debat i pensam que en qüestió d'un grapat de mesos
poden quedar resolts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment i de manera ingènua,
crèiem que, per justificar la decisió que el Pla director de
carreteres havia deixat ajornada, el conseller s'adeqüaria més a
alguns dels criteris que el Parlament va aprovar per tirar
endavant aquest pla director de carreteres, l'exposició al públic
del qual esperam, com el propi conseller va prometre, encara que
la data del mes d'abril passat ja ha passat. Però així i tot, si el
motiu és l'estructuració del territori, i creim que aquesta és
important, creim que també s'ha de fer tenint en compte un criteri
que el Parlament aprovà, que és l'articulació del Pla de carreteres
amb tota l'articulació del planejament municipal, i concretament
amb el pla territorial parcial del Pla de Mallorca, que també en
aquest moment està en tràmit. Per tant, creim que abans de
decidir-se i abans que els ciutadans puguin entendre malament
que aquesta decisió és, pel que sembla, motivada per qüestions
més polítiques que no de racionalitat d'estructuració del territori,
sí que valdria la pena que s'ajornés d'una manera clara la nova
exposició al públic del Pla de carreteres i que, sobretot, tingués
en compte el que en pensen els municipis i el que s'hi preveu en
el pla territorial parcial del Pla de Mallorca. 

Per tant, en nom de la bona estructuració del territori, creim
que el Govern faria bé en ajornar la decisió, és a dir, retirar,
abans que açò sigui possible, que estigui en exposició
pública, aquesta decisió, perquè no és explicada i està
totalment al marge dels criteris que aquest parlament va
aprovar en el seu moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Sra. Diputada, no sé exactament quins
criteris són aquests. No obstant això, li he de dir que en
aquest moment estam treballant en sintonia i
coordinadament amb un grapat de plans de caire territorial,
com el pla del Pla, l'avanç de directrius i Pla de carreteres.
En aquest sentit, coincidesc que tècnicament pareix que avi
en dia el que és més raonable seria fer aqueixa
circumval•lació per Llevant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2359/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inspecció dels tour operators britànics a
establiments turístics de Mallorca respecte de mesures
contra incendis.

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat
Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inspecció dels tour operators britànics en
establiments turístics de Mallorca respecte de mesures
contra incendis. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
conseller de Turisme, li formularem la pregunta tal com ve,
quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme quant a la
decisió dels tour operators britànics d'inspeccionar 100
establiments turístics de Mallorca respecte de mesures
contra incendis?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el
conseller de Turisme.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, valoram com una mesura
complementària per part d'aquests tour operators inspeccionar
una mica les condicions de seguretat i protecció contra incendis
en uns establiments que han de ser utilitzats pels seus clients,
però insistesc en el caràcter complementari, perquè, com vostè
sap, hi ha una normativa jo crec que bastant exhaustiva per part
d'aquest govern i, a més, li'n puc dir que fins i tot un seguiment
puntual i correcte. Hi ha hagut més de 600 inspeccions per part
de la Conselleria de Turisme per comprovar el nivell de
compliment d'aquesta normativa; en conseqüència, cap més
opinió que que és una mesura complementària d'aquests tour
operators per intentar veure quin és el nivell de seguretat i
protecció d'aquests establiments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, en el Grup Parlamentari
Socialista sabem d'aqueixes mesures i sabem que és una mesura
complementària, i no ens preocupa que hi facin aqueixes
inspeccions perquè volem creure que els nostres establiments
turístics compleixen amb les mesures corresponents, però el que
sí que ens preocupa és la poca confiança que demostren aqueixos
tour operators en les institucions que han de fer complir aqueixa
llei vigent. Nosaltres entenem que hauria de ser suficient amb
una simple comunicació on es certificàs que els nostres
establiments turístics mantenen amb rigor la llei contra incendis
i no donar a entendre a propis i a estranys, com pareix ara, que
a la nostra comunitat no es fan complir les lleis com toca.
Simplement això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2413/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a destinació del solar de Can Salas.

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destinació del solar de Can Salas. Sr. Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Com saben, el
tema de Can Salas va sortir de la necessitat de trobar un
solar o edifici adient per situar-hi la Biblioteca pública de
Mallorca, la qual s'hi ha de traslladar de l'edifici que ocupa
en el carrer Ramon Llull perquè aqueix ha de ser destinat
exclusivament a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Aquesta
compra d'un solar o edifici va ser realment desafortunada.
D'un solar amb quatre ruïnes que no valien gaire més de 100
milions, se'n varen pagar 400; hi va haver un plet, sempre
vàrem sostenir que aquest plet es perdria perquè es volia
perdre i perquè, a més, la compra s'havia efectuada, i,
finalment, tenim un solar. Ens agradaria saber, ara que
aquest solar estarà, o hi estarà, en mans, per imperatiu de la
sentència que ha recaigut sobre aquest plet, del Govern, a
quina finalitat es destinarà aquest solar comprat no sé si a
preu d'or, però sí a preu de canari jove. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar, té la paraula la vice-
presidenta del Govern balear, Sra. Rosa Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta pregunta,
diré que sobre el destí del solar de Can Salas, en el cas que
l'immoble li fos subscrit, com vostè diu, el Govern, i en
particular la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
tenim la intenció en aquest moment de destinar-lo a
equipaments culturals; a dintre, hi havia el tema de la
biblioteca pública, i tot això sense perjudici dels informes
tècnics i de la decisió final, que correspon al ministeri, el
qual té la competència per resoldre-la.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Sra. Vice-presidenta, jo crec que Can Salas
és un exemple de com no s'han de fer les coses. Això ens ha
significat d'una cosa que valia un centenar de milions,
pagar-ne 400, una inversió d'entre 800 i 1.000 milions de
pessetes, no tenir-la feta. El Ministeri de Cultura estava
disposat a edificar-nos aquesta biblioteca, simplement li
havíem de donar un solar o edifici. Tenim la biblioteca
sense traslladar, tenim l'Arxiu del Regne de Mallorca sense
possibilitat d'expansió i, per tant, amb problemes greus, i, en
definitiva, se'ns parla que el destinaran a equipaments
culturals. No parlin en plural, pensin que només situar-hi la
Biblioteca pública de Mallorca amb les degudes condicions,
veurem si hi cap. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.4) Pregunta RGE núm. 2414/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvis de postura respecte del projecte de l'autovia
d'accés a la Universitat.

Passam la següent pregunta, que la formula la diputada Sra.
Teresa Riera, sobre canvis de postura relatius a l'accés a la
Universitat de les Illes Balears. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. RIERA I MADURELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senyores i senyors del Govern. El projecte de modificació de la
carretera de Valldemossa per solucionar el problema d'accés a la
Universitat ha estat fortament criticat per l'oposició i per altres
col•lectius, com els propis òrgans rectors de la Universitat, que
hi han presentat les corresponents al•legacions. Fa uns dies, els
mitjans de comunicació recollien unes declaracions del president
Soler on manifestava un canvi de postura del Govern respecte del
projecte presentat i assegurava que seria modificat. Senyores i
senyors del Govern, en quin sentit serà modificat el projecte
inicial presentat pel Govern? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el
conseller d'Obres Públiques Sr. Bartomeu Reus.

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

Sr. President. Sra Diputada, sí, estam estudiant modificacions
substancials que puguin evitar el consum d'espai. El que és més
probable és que el projecte definitiu acabi amb una modificació
més o manco significativa dels punts d'acés respecte de l'entrada
de Palma, nòdul de comunicació en el campus. Per altra banda,
la carretera nova acabarà a l'altura del campus per ser
estrictament un servei viari de comunicació campus-Parc
d'innovació balear, i no arribarà més enllà. Confiam en fer una
obra amb paràmetres de qualitat per intentar defensar el paisatge
i l'entorn, i d'aqueixa forma donar a tot el vial cap a Valldemossa
un sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller. Vol tornar a fer ús de la paraula, Sra.
Diputada?

LA SRA. RIERA I MADURELL:

Gràcies, Sr. President. Certament, la nostra pregunta anava
més en la línia de criteris pràctics concrets que no pas de criteris
generals i més de tipus teòric, que ja vam conèixer per la premsa.
el Sr. Conseller n'ha tractat alguns. Veig que han recollit alguns
dels suggeriments del propi Grup Socialista que va fer en el seu
moment a l'ajuntament, però concretament li voldria demanar:
Mantindran el traçat actual del projecte o el canviaran?, quin
criteri aplicaran per resoldre l'entrada a la Universitat, a què
vostè ha fet referència?, faran desaparèixer la rotonda d'enllaç
amb el camí dels Reis o recolliran alguna de les solucions
presentades?, desdoblaran la carretera?, hi facilitaran l'accés en
bicicleta? És en aquest sentit, Sr.- Conseller, que li fèiem la
pregunta. Suposo que a causa de la urgència del tema, ho deuen
tenir ja tot bastant clar, i ho voldríem conèixer. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Ho tenim clar, però no és el moment
encara de pronunciar-ne un esquema definitiu, hi pot haver
modificacions a nivell de projecte. Farà falta que els tècnics
acabin de fer un planejament nou, definitiu, per poder tenir
un esquema més clar. Avui en dia sí que ja hi ha unes idees
més o manco definides, que són, evidentment, consumir
menys territori quant a la carretera, a partir d'aquí, tot allò
altre cobra sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.        

I.5) Pregunta RGE núm. 2352/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de l'article 28 de la Llei de
normalització lingüística.

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat
Sr. Andreu Crespí, del Grup Socialista, relativa al
compliment de l'article 28 de la Llei de normalització
lingüística. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Crec que la pregunta està
redactada estrictament. Per tant, demanaria al Sr. Conseller
si té l'amabilitat de contestar-la. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí, amb molt de gust, li contest la pregunta. Ho farem
a través del programa concret que es va explicar en
comissió informativa durant tres hores dia 5 d'octubre.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, és evident que preguntar dues vegades el
mateix no sol ser signe de molta intel•ligència. Per tant, jo no
pregunt exactament allò que el Sr. Conseller molt bé ens va
exposar en una sessió, jo en diria, maratoniana de tot el programa
genèric de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. En
aquella mateixa comissió, ell mateix hi va expressar, i nosaltres
també, que segurament cada un dels temes concrets i puntuals
mereixien un tractament específic, atenint a la importància
d'aquests temes. Nosaltres creim que el desenvolupament de la
Llei de normalització lingüística és molt important per a aquesta
comunitat i, per tant, quan feim aquesta pregunta, en un temps
concret, el que ens agradaria saber són mesures concretes i
període d'aplicació d'aquestes mesures. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President. En referència a aquest programa,
recolliré exactament la qüestió precisa que vostè em demanava.
La repetiré. A través del suport genèric que tenim, es farà una
gran programació, a la qual es donarà publicitat no just en el
butlletí de la Comunitat, sinó també en tota la premsa i en tots els
mitjans de comunicació, una programació d'accions de convenis
d'ajuts, a efectes de poder complir no tan sols l'article 28, que
n'és un exemple, per exemple, el conveni que tenim amb Voltor,
sinó que, a més, i és sorprenent que vostè es preocupa de la ràdio
i de la televisió, però jo també em preocup de la premsa escrita,
que vostè no cita en aquest article, li vull dir que també la
dirigirem a la premsa escrita a través dels articles 29.1 i 2 i del
30.1, 2 i 3. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.     

I.6) Pregunta RGE núm. 2286/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a aval concedit per Isba a la concessionària de la
carretera Deià-Sóller.

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
que fa referència a l'aval concedit per Isba a la concessionària de
la carretera Deià-Sóller. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El pressupost de reforma i nou
traçat de la carretera Deià-Sóller pujava a 704 milions de
pessetes. L'any 1993 es va adjudicar per 341 milions a
l'empresa Bayopsa, presidida pel Sr. Ignacio Sanchís.
Aquesta adjudicació va ser bastant controvertida, se'n varen
fer ressò els mitjans de comunicació, bàsicament per dos
motius: primer, perquè l'oferta de 341 milions suposava una
baixa temerària, i segons, pels antecedents del Sr. Ignacio
Sanchís, pel que fa a algunes adjudicacions a Castella-Lleó
quan la presidia el Sr. Aznar. De fet, el Sr. Sanchís va
manifestar als mitjans de comunicació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, concreti la pregunta, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

És que és important, perquè, si no, no s'entendrà el
plantejament d'aquesta pregunta, no és tan simple. Però
acab, Sr. President.

El Sr. Sanchís va manifestar que "el papel no se ajusta
nunca a la realidad", quan se li va adjudicar amb una baixa
temerària aquesta obra. Aleshores, vàrem demanar quina
garantia s'havia exigit a aquesta empresa, i el Sr. Reus, dia
22 de març del 94, va dir que se li havia exigit una fiança
d'un 10%, sis punts sobre les fiances ordinàries. Amb
sorpresa, després vàrem veure que l'emprsa pública Isba
havia avalat Bayopsa amb 40 milions de pessetes. En quina
situació es troba ara aquest aval?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar, té la paraula el conseller
d'Economia i Hisenda Sr. Matas.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Lògicament, aquest aval no és l'únic que va tenir aquesta
empresa, també altres bancs la varen avalar; és l'objecte
social d'aquesta empresa privada, d'Isba societat de garantia
recíproca, i es troba, lògicament, en la mateixa situació, ja
que és un aval que en aquest moment no està executat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. És a dir, que el Sr. Reus ens manifesta
que s'exigeix una garantia doble a l'empresa, donada la situació
de baixa temerària de l'oferta que va fer; s'ha vist que aquesta
baixa era tan temerària que ha dut a la suspensió de pagaments
per part de l'empresa. Aleshores, aquesta garantia de més del
doble, un 10%, quan l'ordinària seria del 4%, veim que no és tal
garantia quan, amb doblers públics, a través de l'empresa pública
Isba, s'avala en pràcticament més del 50% la fiança dipositada.
Si sobre 70 milions, n'hi avalam, 40, aleshores, la Comunitat
Autònoma assumeix un risc. Ens pareix que si no es recuperen
aquests 40 milions, ens tornarem a trobar amb una situació, una
més, totalment imperdonable al Govern. Voldríem que es
recuperassin aquests milions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula. Gràcies, Sr.
President. Jo crec que és important recordar-li en aquest moment,
Sr. Sampol, que es tracta d'una societat de garantia recíproca. No
estam parlant, com vostè diu, d'aquests doblers públics, estam
parlant d'una societat de garantia recíproca que ha atorgat un
aval, com l'ha atorgat a altres entitats financeres, aquest aval.
Quan l'expedient es tanqui, quan l'expedient es resolgui,
lògicament, aquestes empreses faran el que fan amb tots els
altres avals que concedeixen, que és executar-los. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2323/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de l'Institut balear de serveis a la joventut
en la contractació d'obres.

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat Sr.
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció de l'Institut balear de serveis a la joventut en la
contractació d'obres. Té vostè la paraula, Sr. Diputat. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La formulació de la pregunta és la
següent: Quina promoció de concurrència fa l'Institut balear de
serveis a la joventut en la contractació d'obres, serveis i
subministraments? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el
conseller d'Economia i Hisenda Sr. Matas.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. L'Institut balear de serveis a la joventut, que és un
servei adscrit a la Conselleria de Governació, fa la
concurrència que és adient en cada cas de contractació,
segons les lleis establertes, com així ho demostren les seves
auditories. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En el Butlletí de la Comunitat
Autònoma es publiquen, com és preceptiu i obligatori, les
adjudicacions de l'Institut balear de la joventut, s'hi varen
publicar les relatives a 1993, i nosaltres vàrem demanar al
Govern els expedients de contractació en concret relatius a
les adjudicacions de 1993. Tots els expedients de
contractació, l'import dels quals és de 13 milions, 16
milions, 98 milions de pessetes i 76 milions de pessetes, han
estat adjudicats tots sense cap promoció de concurrència. És
evident que vostè no pot contestar Matas que l'Institut balear
de serveis a la joventut no estava obligat, l'any 93, per la
normativa jurídica, a promoure la concurrència i podia
adjudicar digitalment. Per cert, a dins els adjudicats digitals,
hi trobam una adjudicació de 76.780.000 pessetes al vell
conegut Llabrés Feliu S.A.. No hi estava obligat,
efectivament, l'Institut balear de serveis a la joventut, però
hi ha dues coses: en primer lloc, nosaltres aquí no estam
fent el control de la legalitat, sinó el control de com vostès
utilitzen els doblers públics, i vostè sap, Sr. Matas, que si
hagués promogut concurrència l'Institut balear de serveis a
la joventut probablement, amb tota seguretat, hagués
aconseguit preus molt més barats, preus molt més baixos
amb un considerable estalvi per al tresor públic, però és que,
a més, la manca de transparència en l'adjudicació, en els
processos d'adjudicació com aquest, facilita una elecció
arbitrària on no és difícil, gens difícil, com hem vist en el
cas dels vells coneguts, instruir criteris de selecció basats en
vinculacions personals i polítiques. Afortunadament, la Llei
de contractes de les administracions públiques, que sembla
que, a vostès, no els agrada massa, introdueix els criteris
d'objectivitat, de selecció, de promoció, de concurrència en
les empreses públiques, i esprem que amb una correcta
aplicació d'aquesta llei, casos com aquest, no es torni a
produir. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, Sr.
Matas, té vostè la paraula.



296 DIARI DE SESSIONS / Núm. 10 / 17 d'octubre del 1995

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, en primer lloc, moltes
gràcies per reconèixer que aquest procés s'ha fet complint la més
estricta legalitat, legalitat que, per una altra part, és la que vostès,
el Partit Socialista Obrer Espanyol, ha aplicat a totes les seves
empreses públiques, i jo només li recordaria que aquesta
modificació de la Llei de contractes de l'Estat, que va ser
impulsada per l'oposició en el Congrés de Diputats, neix després
jo diria que d'un cúmul de contractacions irregulars que s'han
produït en l'Administració central i que crec que no són gens
exemplificadores. Per tant, benvinguda sigui, maldament sigui
dotze anys després que vostès governin, que apliquin criteris
distints en la contractació, però sempre els hem dit que era al seu
abast donar transparència a la contractació de tota
l'Administració pública. Moltes gràcies.   

I.8) Pregunta RGE núm. 2353/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de l'article 31.1 de la Llei de
normalització lingüística.

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de l'article 31.1 de la Llei de normalització
lingüística. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En el sentit de la pregunta anterior, ens
agradaria que el Sr. Conseller ens concretàs mesures concretes
i específiques en compliment i desenvolupament d'aquest article.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Exactament, amb les mesures
concretes que es varen explicar en comissió dia 5 d'octubre
durant tres hores. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Crespí, vol tornar a fer ús
de la paraula?

I.9) Pregunta RGE núm. 2296/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a gestions fetes per recaptar el pagament de les
inversions fetes per neteja i manteniment de torrents.

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a gestions fetes per recaptar el pagament de les
inversions per neteja i manteniment de torrents. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No és una pregunta preparada per
al lluïment del Sr. Matas, perquè cada any ens contesta que
fan una feina immensa perquè l'Estat compleixi les seves
obligacions, sinó per saber exactament fins on han arribat
amb les pressions per obtenir aquestes inversions. A veure
si ens en pot contar qualque novetat respecte d'intervencions
similars anteriors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
el conseller d'Obres Públiques del Govern balear Sr. Reus.

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

Sr. President. Sr. Diputat, si no li molesta, la hi
contestaré jo, perquè així estava en l'ordre del dia. Vostè
sabrà que hi ha un conveni signat el mes de març del 94 que
determina la recuperació del cent per cent de la inversió que
el Govern balear va fer de l'any 89 al 91 en torrents, 3.000
milions de pessetes. En aquest moment hi ha 1.400 milions
de pessetes en projectes presentats al ministeri, i se'ns diu
des de fa temps, però ara pareix que ja és ver, que un tram
de 600 surt a contractació immediata. Jo reconec que hi ha
hagut dificultats a nivell de ministeri per a l'aplicació de la
nova llei de contractes i vull creure que en dates breus hi
haurà contractació d'un tram important de torrents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. I perdoni, Sr. Reus, la pregunta
anava dirigida al Govern i li agraïm la seva resposta. De
totes maneres, esperam que es facin realitat els seus
desitjos; si no és així, ja hem escrit als reis, els hem demanat
un sac de dormir perquè el president pugui dormir sense
passar fred a les portes dels ministeris, com va manifestar
que faria en el discurs d'investidura, si era necessari. Moltes
de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes de gràcies.
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I.10) Pregunta RGE núm. 2354/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de l'article 32 de la Llei de normalització
lingüística.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
compliment de l'article 32 de la Llei de normalització lingüística.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Com que no va quedar clar en la seva
compareixença davant la comissió, quants de doblers es
dedicarien per a suport econòmic i material als mitjans de
comunicació que emprin la llengua catalana?, voldrien saber
quins doblers s'hi destinaran, com se'n farà la convocatòria i quin
abast tendrà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

D'acord amb el que vaig explicar en comissió dia 5 d'octubre
durant tres hores sobre la programació d'accions concretes, en la
proposta dels pressuposts que aniran ben aviat al Parlament per
ser aprovats, hi figuraran exactament tots els costos d'aquestes
accions, les quals seran publicades en el butlletí, en tots els
mitjans de comunicació d'una manera general, perquè es vegi
concretament quines són. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President. Sr. Conseller, és a dir, haurem d'esperar a llegir
els diaris per saber què em contesta vostè a aquest pregunta; és
així? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 2411/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actitud i arguments exposats pel conseller d'Economia
i Hisenda a la reunió del Consell de política fiscal i financera.

Passam a la següent pregunta, que la formula el diputat
Sr. Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actitud i arguments exposats pel conseller
d'Economia i Hisenda a la reunió del Consell de política
fiscal i financera. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sobre la reunió del Consell de
política fiscal i financera del propassat 3 d'octubre, s'han
donat informacions que són contradictòries. Algunes
informacions proclamen declaracions de principis del
conseller d'Economia i Hisenda de la nostra comunitat
autònoma sobre posicions mantingudes dins el Consell de
política fiscal i financera, uns altres parlen de silencis
clamorosos, de retirades, de suspensions de la sessió durant
dues hores per rebre presumptament indicacions per part de
Gènova, de la seu nacional de Partit Popular, sobre quina
seria l'actitud que haurien d'adoptar els consellers del Partit
Popular en relació amb el tema. Nosaltres volem demanar
al conseller d'Economia i Hisenda d'aquesta comunitat
autònoma que expliqui davant el Ple del Parlament quina va
ser l'actitud que, en defensa dels interessos financers de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va tenir en el
Consell econòmic i fiscal del propassat dia 3 d''octubre.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
el conseller d'Economia i Hisenda Sr. Matas.

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

Moltes gràcies, Sr. President. En el Consell de política
fiscal i financera, la veritat és que s'hi varen tractar una sèrie
de temes importants, una sèrie de temes que varen destapar,
jo crec, velles demandes d'aquest conseller que li parla i
d'algun altre d'una altra comunitat autònoma, almanco en
temes importants, com pot ser el tema de l'anivellació del
servei de l'article 15, que ha estat, jo diria, un oblit històric
intencionat del Partit Socialista Obrer Espanyol, que no ha
volgut posar en marxa l'aplicació d'aquest article, així com
allò que jo crec que és una usurpació dels fons de cohesió a
les comunitats autònomes per part del Partit Socialista
Obrer Espanyol, al qual vostè representa, ja que finança,
amb doblers de tots, competències que no són seves. Pel que
fa a la prorroga del sistema de finançament autonòmic,
aquesta comunitat autònoma va rebutjar el sistema de
corresponsabilitat fiscal, de l'anomenat 15% del'IRPF sobre
la renda, perquè consideram que el Partit Socialista Obrer
Espanyol ha deixat una altra vegada més els ciutadans de les
Illes Balears relegats a ser ciutadans de segona o de tercera
divisió. No hi ha cap tipus d'argumentació que es pugui
sostenir per al fet que vostès deixin els nostres ciutadans
només amb la possibilitat d'accedir al 10% de la renda de
les persones físiques, mentre les altres comunitats
accedeixen al 15. A més que, evidentment, tal com vàrem
anunciar, aquest sistema ha demostrat ser un absolut fracàs
quant a la corresponsabilitat fiscal, ja que no ha complit
amb cap dels objectius que es va marcar. Com que es tracta
d'un any intermedi, es tracta d'un any pont entre aquest any
i l'1 de gener del 97, quan de forma inevitable, entrarà un
nou sistema de finançament autonòmic, en el qual esperam
s'inclogui un vertader sistema de corresponsabilitat fiscal,
nosaltres creim que podríem tenir un benefici de pocs
doblers, la veritat és que de molts pocs doblers, però bé,
aquest benefici, per a nosaltres, és important perquè hi
necessitam doblers i els ciutadans d'aquestes illes necessiten
doblers. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. Matas. D'una vegada per totes, Sr. Matas, jo aquí
no represent el Govern del Partit Socialista Obrer Espanyol a
Madrid, som l'oposició parlamentària en el Parlament de les Illes
Balears, respectam escrupolosament el nostre entramat
institucional, exercim l'oposició al Govern que seu en els bancs
verds d'aquest parlament i aquesta és la nostra qualitat i condició.
Estam aquí per controlar el seu govern. Si vostè té tantes ganes
de fer oposició al partit a Madrid, pròximament té unes eleccions
generals on probablement podrà exercir, després dels resultats,
l'oposició al Partit Socialista en el carrer Sant Jeroni;
mentrestant, contesti com a conseller del Govern del Partit
Popular a les Illes Balears i manifesti aquí, per favor, quina va
ser la seva manifestació i quin va ser el sentit del seu vot en
relació amb la pròrroga de l'aplicació del percentatge de l'Impost
sobre la renda de les persones físiques, que és allò que li hem
demanat.

Miri, nosaltres tenim informacions, que han sortides en
mitjans de comunicació i, si no, les veurem quan es faci pública
l'acta de la reunió del Consell de política fiscal i financera, que
els consellers del Partit Popular no varen badar boca, excepte el
de Galícia, vostès varen callar tot el temps, ni tan sols varen
votar ni a favor ni en contra, no hi va haver votació, si no, en
veurem l'acta, que es farà pública pròximament. Vostè que
ràpidament va sortir a fer declaracions públiques i a dir: "Jaume
Matas, conseller d'Hisenda del Govern balear dejó ayer bien claro
en la reunión del Consejo de política fiscal y financiera que
Baleares no puede estar de acuerdo con ese sistema de
corresponsabilidad", etc., són declaracions a la premsa, però allà
dins, vostè, com tots els conseller del PP, estava pendent de les
ordres del seu partit, de les ordres que venien del carrer Gènova,
per saber què hi havien de fer, mentrestant, varen callar, no varen
votar, no varen dir res, i aquesta va ser la vertadera defensa dels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears que el nostre
representant va dur a aquest consell de dia 3. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, té la paraula
el conseller d'Economia i Hisenda.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, a mi, en
primer lloc, em sap greu que vostè en aquest moment se
senti incòmode dins el Grup Socialista, ja que vostè
pertanyia a una altra llista no fa molts d'anys, però miri,
vostè és copartícip de tot el programa del Partit Socialista
Obrer Espanyol a nivell nacional i a nivell local, perquè no
n'hi ha dos, només n'hi ha un i és uniforme, i per tant,
lògicament, ho sent molt, per greu que li sàpiga, haurà de
defensar aquestes incongruències que el seu Partit Socialista
fa a Madrid i que vostès fan aquí, i la responsabilitat que
vostè té d'haver deixat els ciutadans d'aquestes illes en un
vagó de segona, relegats al 10%. Crec francament que vostè
és una persona, jo diria d'una formació ferma, i, sobretot,
que atendria la realitat. Per tant, vostè no pot, en aquest
moment, fer judicis de valor sobre una acta que no ha vist.
Quan vostè vegi l'acta, hi veurà com, efectivament, vàrem
defensar, jo i els consellers, els altres, la veritat, no
m'importen, el que creim que és just per a aquesta comunitat
autònoma. Insistesc, aquest conseller que li parla va dir que
les Illes Balears mai no podrien aprovar un sistema de
corresponsabilitat on els nostres ciutadans fossin relegats
per vostès a ser ciutadans de segona divisió, i en segon lloc,
lògicament, no podíem rebutjar uns beneficis que,
maldament, fossin petits, són importants per a nosaltres, i
per això, vàrem abstenir amb el nostre vot la pròrroga per no
impedir-la. De totes maneres, sí li diré allò que és un fet real
i objectiu, Sr. Quetglas: el fet real i objectiu, Sr. Quetglas,
és que les comunitats autònomes del Partit Socialista Obrer
Espanyol també varen votar en contra d'allò que el ministre
d'Economia va proposar al Consell de política fiscal. Aquest
va ser el vertader espectacle, ens va deixar a tots bocabadats
veure les pugnes internes que es produïen entre membres
d'un mateix partit polític. Per tant, no m'estranya...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

...que vostè estigui incòmode, per tant, en haver de
defensar i en haver de compartir aquestes postures dels seus
companys de Madrid. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2297/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a destinació de l'1% del pressupost total com a
conseqüència de la concessió administrativa atorgada dia
18.11.1988 al Sr. Antoni Cuart Ripoll.

Passam a la darrera pregunta, que la formula el diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a destinació de l'1% del pressupost total com a
conseqüència de la concessió administrativa sobre el túnel de
Sóller.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La Llei 3/1987, de mesures de foment
del patrimoni històric de les Illes Balears, estableix en el seu
article 6 que les obres públiques que es construeixin i explotin
per particulars en virtut de concessió administrativa han de
destinar l'1% a mesures de conservació del patrimoni històric i
artístic. Poden optar per dues opcions: ingressar directament l'1%
del pressupost en el tresor de l'Administració de la Comunitat
Autònoma o realitzar treballs equivalents en el mateix entorn de
l'obra. Per quina de les dues opcions va optar la concessionària
del túnel de Sóller?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar, té la paraula el conseller
d'Obres Públiques Sr. Bartomeu Reus.

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

Sr. President. Senyor Diputat, el Govern fa un control de
l'aplicació de l'1% respecte del seu capítol 6. Respecte de l'1%
cultural de concessions, hem d'estar un poc pendents del final de
l'obra del túnel de Sóller per saber si, al final, en la liquidació hi
haurà una aportació via ramat amb un caràcter cultural o via
aportació de fons dineraris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. Perdoni'm, Sr. Conseller, però aquesta opció
s'ha de fer a la signatura del contracte, i si no opta, si la
concessionària no opta per una de les dues postures, s'entén que
opta per la primera i que ha d'ingressar l'1%. Aleshores,
emplaçam el conseller d'Economia i Hisenda i a l'interventor
general de l'Administració de la Comunitat Autònoma a revisar
aquest contracte i, si no hi ha hagut opció per cap de les dues
parts, a exigir l'ingrés immediat de l'1%; altrament, si entenem
que va optar per la segona qüestió, que és per realitzar obres, i
atenint que està previst inaugurar el túnel l'any que ve, em pareix
que podem avisar l'Ajuntament de Sóller que compti amb unes
inversions d'entre 40 i 60 milions en matèria de conservació del
patrimoni històric en l'etorn del municipi de Sóller. És així?,
perquè ja no sabem quant puja aquesta obra, deu ser d'un cost
superior als 4.000 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sr. Diputat, no passi gens de pena que s'hi
aplicarà la llei amb tota concreció; llavors, veurem si
realment es tracta d'aportació via obra o es tracta d'aportació
via capital dinerari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 2183/95, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon de
sanejament d'aigües.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, relatiu a
interpel•lacions. La interpel•lació la formula el Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cànon de sanejament
d'aigües. Per fer la defensa, té la paraula la diputada Sra.
Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. El
propi concepte de cànon, al qual els estudiosos adjudiquen
un ample marge de maniobra en la seva gestió,
proporcionada per l'ambigüitat calculada del propi concepte,
implica, perquè no es desvirtuïn els principis que al nostre
entendre han de regir la política fiscal de les
administracions públiques, deficiència i justícia, fer uns
seguiments respecte de la recaptació, de l'eficiència en la
gestió i de l'estructura del propi impost, per tal de conèixer
l'estat de salut del cànon en relació amb el compliment dels
objectius i els principis abans citats.

Tres són les qüestions que fonamentalment ens
preocupen sobre el cànon de sanejament:

La primera, la deficient gestió en la recaptació del
cànon, responsabilitat directa de la Conselleria d'Economia
i Hisenda, deficient recaptació demostrada, contrastada amb
les dades de què disposam fins a l'abril de 1994, i per tal de
demostrar-ho i constatar-ho, hem de citar tres fets:
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El primer fet, les previsions anuals de recaptació i els
resultats anuals de les liquidacions, per al 1992, la diferència
entre les previsions i la recaptació ens donava un saldo del 43%
que s'havia pagat i el 57%, impagat; 1993, el 62% s'havia pagat,
un 38%, impagat; 1994, un 74%, pagat, un 26%, impagat. Podria
semblar amb aquestes dades que donam, amb aquests
percentatges que donam, que la recaptació del Govern ha
millorat, que cada vegada ha recaptat més quantitat, però no és
el cas. Què ha passat? Que les previsions de recaptació cada any
han baixat, i així és que des del principi, quan s'hi va instaurar el
cànon de sanejament el 1992, amb una previsió inicial de 5.439
milions de pessetes, en aquest període de quatre anys el Govern
ha renunciat a cobrar 2.000 milions, només quant a les previsions
que fa d'allò que ha de treure d'aquest cànon de sanejament. Per
tant, sí calculéssim el percentatge del que suposa el cobrat el
1994 respecte de la primera previsió de cobrament de cànon de
sanejament primera, inicial, de 1992, ens trobaríem que només
s'hauria recaptat el 48'6% de les primeres previsions i ha deixat,
per tant, sense cobrar, el 50% de les previsions inicials. És a dir,
que la deficient gestió en la recaptació del cànon s'ha convertit
en un problema crònic per al Govern i poc creïbles, fins i tot,
queden les declaracions del Sr. Matas quan el febrer de l'any 95,
quan ens assenyalava que gràcies a la tecnificació i
informatització dels processos d'actuació hem aconseguit l'èxit,
hem aconseguit superar totes les previsions inicials del 1994.
Però quan se'n presenta la liquidació, tornam a trobar-nos amb
les mateixes xifres, vull dir, un 25% de l'impost previst que es
cobraria pel 1994 no s'ha cobrat. Per tant, hi ha un problema
d'eficiència en la gestió de la conselleria, que no pot complir allò
que tots els ciutadans haurien de fer, que és pagar allò que ens
correspon.

Sobretot, es veu aquest problema de deficiència, per exemple,
en un estudi que va pagar la pròpia conselleria, que, per cert, va
valer 15 milions de pessetes, on s'assenyalava que els
ajuntaments aconsegueixen recaptar d'allò que posen a
cobrament en liquidacions d'aigua, el 95% en el termini anual,
tan just, i això a nivell de mitjana, queda sense cobrar el 5%. Per
tant, sembla impossible que els ajuntaments el superin amb
menys mitjans, siguin molt més eficaços respecte de la
recaptació dels rebuts d'aigua en relació amb la conselleria,
rebuts del cànon de sanejament.

Però el tercer fet per demostrar aquest desistiment del que
hauria de ser la bona gestió de la conselleria i cobrar tot el que
preveu a l'any és el fet de control, de qui el paga i qui no el paga.

A l'era de la telemàtica, i vostè és un expert en aquest tema,
creuar dades bàsiques hauria de ser una de les primeres
qüestions. Tenen quantitat d'informació, saben les
depuradores que hi tenim, saben les depuradores que
l'Ibasan ha finançat, i ens trobam només creuant quatre
dades facilitades per les seves conselleries que ajuntaments
amb depuradora pagada per l'Ibasan el 1993, l'abril de 1994
no havien liquidat un duro del cànon de sanejament. Però
n'hi ha d'altres, de curiositats, altres ajuntaments que no
poden aconseguir mantenir el nivell de recaptació fet el
1992, després, de 1992 a abril de 1994, no hi havien
ingressat ni un duro, o altres on es mantenen els nivells de
recaptació, i no són municipis on disminueix la població, en
comptes d'augmentar-los, van disminuint. I açò amb un
simple creuament de dades. Per tant, ens han d'explicar
quines són les informacions que justifiquen aquest incontrol
de pagament del Govern respecte del cànon de sanejament,
perquè no haurien de poder creure, els ciutadans d'aquestes
illes, que s'apliquessin criteris polítics en la recaptació d'un
impost.

Per tant, és necessari, la hi agrairíem, que donés resposta
primerament sobre el perquè d'aquestes revisions anuals
sobre les previsions d'ingressos, quins estudis, quines dades
justifiquen aquestes rebaixes, de quins nivells d'informació
disposa la conselleria que justifiquin tan baixa recaptació i
quines mesures pensa adoptar la conselleria per millorar la
seva eficiència.

Aquest és un primer aspecte que, evidentment, preocupa
a tots els ciutadans, perquè la credibilitat d'un impost va
lligada que el pugui pagar tothom. Però un segon aspecte és
el que va lligat a la pròpia eficiència, és a dir, què es fa amb
aquests doblers, o quins són els compromisos que té el
Govern respecte de les despeses del cànon de sanejament;
és a dir, com el Govern compleix amb les seves obligacions
impulsades per la pròpia Llei del cànon de sanejament, és a
dir, quin nivell de deute manté el Govern de la Comunitat
Autònoma amb ajuntaments i entitats públiques pels
conceptes que ha de compensar (compensacions en
manteniment, conservació, explotació, construcció de
depuradores). Quin és aquest nivell de deute? Perquè si bé
es important que els ajuntaments compleixin amb els seus
deures, que les entitats públiques compleixin amb els seus
deures, de recaptacions i de liquidacions, també no manco
important és que el Govern doni exemple de compliment i
que, per tant, sigui capaç de dur al dia el pagament dels seus
deutes en compliment del que disposa la mateixa Llei del
cànon de sanejament i que, evidentment, (...) desenvolupat
després en posteriors decrets. Per tant, és tot un aspecte
important tenir tota aquesta informació exacta, al dia, de
quin és el nivell de compliment de la llei per part del
Govern.
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En tercer lloc, també és una qüestió important, és la
necessària revisió de la pròpia estructura de l'impost o cànon,
primerament perquè és d'obligat compliment per llei, la Llei del
cànon de sanejament, en la seva disposició transitòria segona,
estableix que, en el termini màxim de tres anys des de l'entrada
en vigor de la llei present, s'hauria de tenir en compte..., el
Parlament, el Govern, hauria de presentar un projecte de llei de
modificació de la tarifa domèstica on es tendrà en compte el
valor cadastral dels habitatges. Un compromís contret per aquest
govern que aquí s'hauria d'especificar. Després, dues qüestions
més respecte de la pròpia tarifa del cànon. Creim que és just, més
que res perquè el Govern compleixi amb les seves pròpies
normes, amb la publicitat que en fa de les qüestions, que és que
siguin el cànon més just, mes redistributiu i que, per tant, el fet
imposable s'apliqui amb molta més justícia, molt més repartit a
tots els ciutadans, i fonamentalment complint amb la publicitat
que d'açò fa el propi govern. Van editar uns fullets explicatius
molt clars on, quan s'establia com es calcula el que val l'impost,
se'ns deia: És molt senzill, és la suma d'una quota variable i d'una
quota fixa; de la quota variable s'especificava quina era la
quantitat (24,50 pessetes per metre cúbic) i s'hi deia que
"ateniendo al principio", era en castellà, no sabem si el van fer en
les dues llengües, en aquest cas, és castellà, "de que quien más
contamina, más paga, e indirectamente fomenta el ahorro de agua.
La cuota fija, por tanto, es una cantidad mínima", no és una
quantitat mínima, la quota fixa, en l'estructura pròpiament del
cànon, i creim que hi ha de ser una part de la quota fixa, però així
i tot, creim que sí és important que es revisi més allò de què el
propi Govern fa publicitat, que es: qui més contamina, més paga
o que s'ajusti al consum de l'aigua. Per tant, que el valor de la
quota variable sigui superior al valor de la quota fixa, de la qual
el mateix govern diu que és mínima. Per tant, també és una de les
altres qüestions que sí que seria important debatre.

El tercer punt, i potser és un tema no tan t de la seva
competència, però que també vostè hauria de vigilar per a la
bona gestió i eficiència d'aquest cànon, és la possibilitat de reduir
les despeses dels costos que suposa la depuració de les aigües a
les Illes. El conseller d'Obres Públiques ha pres mesures, per què
no dir-ho, que han disminuït, respecte d'anteriors períodes, la
despesa, allò que val el metre cúbic d'aigua a depurar, però
potser s'hi podria avançar bastant més. Avui en dia ja no es
contracten enginyers a dit i també es van renegociar avals, és a
dir, hi ha hagut tota una sèrie de mesures positives, moltes d'elles
arran de les sol•licituds de l'oposició, però creim que potser es
podria fer encara més en qüestions puntuals, com la contractació
i seguiment de les obres i dels mateixos manteniments.

Per tant, són qüestions que, als ciutadans, ens preocupen,
perquè aquí es veu com controla el Govern la situació. Imposa
per llei un cànon de sanejament, quina és la recaptació que en
fa?, quines són les previsions?, per què s'han rebaixat?, com
responen els ciutadans a la gestió d'aquest cànon? i com, és just
i es reparteix d'una manera equitativa, compensam les inversions
que ajuntaments i entitats públiques hi han fet? Per tant, creim
que val la pena que els debats es duguin a terme d'una manera
regular perquè el Govern tengui possibilitats que els dubtes que
poden tenir els ciutadans i partits polítics respecte de la bona
gestió d'un govern es puguin aquí debatre i aclarir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Govern, té la
paraula el conseller d'Economia i Hisenda Sr. Jaume Matas.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull agrair al grup que ha fet aquesta
interpel•lació l'oportunitat de poder explicar qüestions que
poden ser importants sobre la gestió d'un tribut propi, d'un
exercici important d'aquesta corresponsabilitat fiscal que
tenen les comunitats autònomes en l'aplicació de tributs
propis en aquesta comunitat autònoma.

Realment hem de dir una nova oportunitat perquè la
veritat és que els principals grans trets d'aquesta explicació
probablement estiguin ja en el Diari de Sessions d'aquesta
cambra. No crec que hi ha un plantejament equivocat, si
m'ho permet, on existeix una equivocació, és en la redacció
de la seva interpel•lació, perquè vostè hi fa un plantejament
parlant de deficient gestió, de deficient recaptació, quan
realment el discurs que després fa quan puja aquí és un
discurs completament distint i, probablement un discurs que
obeiria a una altre tipus de discussió de lleis i no a allò que
la pròpia interpel•lació exposa.

En primer lloc, per tant, vull rebutjar el planejament
d'aquesta interpel•lació respecte d'allò que és deficient
gestió. Jo puc interpretar que a la millor vostè volia fer una
interpel•lació molt més generalitzada, però el que realment
no és acceptable és que vostè digui que aquest tribut té una
deficient gestió. La gestió que se'n duu a terme per part de
l'Administració autonòmica, per part dels funcionaris, per
part dels tècnics, per part del Govern balear, el responsable,
lògicament, és una gestió correcta, és una gestió que és dins
les previsions, i avui per avui, a més, amb una recaptació
superior a les previsions. A mi em sap greu que vostè parli
de dades d'abril del 94, o d'abril del 95, ha dit?; em sap greu
que no hagi tengut ocasió d'estudiar un poc més les dades
que té al seu abast i que han entrat en aquest parlament tant
per la informació de l'article 103 com la pròpia liquidació de
l'exercici de l'any 94, s'hi hauria pogut adonar que estava
equivocada en la seva interpretació, és a dir, que l'exercici,
tal com ho vàrem anunciar aquí, en aquesta cambra, ja fa un
temps, precisament a una pregunta del Partit Socialista de
Mallorca, l'any 94 s'ha tancat amb una recaptació molt
superior a la previsió inicial. En qualsevol cas, tendré el
gust d'explicar-li una altra vegada aquesta història que
probablement vostè i tothom ja sap, però no estarà de més
tornar-la a explicar.

En primer lloc, l'any 1992, el Govern va presentar al
Parlament un projecte de pressupost on s'incloïa una
previsió inicial que estava per damunt dels 5.000 milions de
pessetes en un estudi econòmic que s'adjuntava a aquell
projecte de llei. Aquest projecte que s'hi va presentar, mai
no va ser aprovat, per bé o per mal, és igual, la realitat és
que mai no es va aprovar. El projecte es va presentar al
Parlament, però, com és lògic, s'hi van contemplar després,
en la seva tramitació parlamentària, tota una sèrie d'esmenes
molt importants, una sèrie d'esmenes que varen recollir
demandes de tots els grups, fins i tot demandes del sector
d'afectats, i la veritat és que es va aprovar una llista
important d'esmenes a aquest projecte. Si vostè hi entra un
projecte amb un estudi econòmic i el projecte que s'aprova
és un projecte distint del que hi ha entrat, l'estudi econòmic
s'ha de canviar, no és el mateix que l'inicial, perquè no
serveix, crec que almanco amb això estarà d'acord.
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Efectivament, el projecte que s'aprova és un projecte distint.
Per tant, és un projecte que no pot recaptar aquesta quantitat de
5.000 milions de pessetes. L'any 93, el Govern presenta ja en el
seu projecte de llei de pressupost una previsió de recaptació de
3.500 milions de pessetes, i aquesta recaptació de l'any 93 té un
"decalatge" en el primer trimestre a causa d'allò que podríem
denominar com "periodificació" dels tributs. Lògicament, quan
vostè implanta un tribut, depèn del tipus de reglament que en
faci, depèn dels períodes voluntaris que pugui admetre
d'autoliquidació, tendrà una divergència entre la comptabilitat de
la recaptació i el que és, probablement, la pròpia gestió del tribut.
Aquest "decalatge" és habitual en tècnica tributària. Aqueix
"decalatge" va provocar que l'any 93 es liquidassin els primers
tres trimestres i l'ingrés del segon, ja que vostè sap que la
recaptació d'aquest tribut es fa per entitat interposada, és a dir, hi
ha una entitat interposada que és la que fa la recaptació i després
la ingressa en el Govern de la Comunitat Autònoma. És clar,
aquest "decalatge" és el que produeix precisament que aquesta
"periodificació" vagi d'un any a l'altre. Per tant, la previsió inicial
dels 3.500 milions de pessetes és una previsió que es manté ja
l'any 93, però el que és més important, com ja vaig avançar en
aquest parlament, són les dades de l'any 94.

L'únic que li demanaria és que, per entendre'ns, fóssim
capaços de parlar amb propietat; vostè ha parlat de pagat i
d'impagat, jo no ho he sentit mai, això. Si m'ho permet, en termes
de comptabilitat pública pressupostària, hauríem de parlar de
contrets i de recaptació. Per tant, el contret que s'ha realitzat dins
l'any 94 és un contret de 4.005 milions de pessetes, tal com
vàrem anunciar aquí, com vaig avançar aquí, en aquest
parlament, el contret de l'any 94 ha estat de 4.000 milions de
pessetes sobre una previsió inicial de 3.500. La veritat és que un
parell d'actes d'inspecció varen motivar un poc l'alça, allò que ha
estat aquesta recaptació, vull dir que no és normal tampoc que
hàgim tengut una liquidació tan bona sobre les previsions
inicials, però el que és fora de tot dubte és que el contret del
cànon l'any 94 ha estat de 4.500 milions de pessetes.

Per tant, crec que en aquest moment l'unic que s'ha fet ha
estat aplicar un tribut que era nou, un tribut que a la meva
manera de veure té una gestió que és bona, una gestió feta
lògicament pels tècnics, pels funcionaris encarregats d'aquesta
labor que és bona. S'hi ha realitzat tota una labor d'inspecció
important, i que en aquests moment ja està plasmada en una
quantitat important d'actes d'inspecció, i per tant de recaptació.

I també per acabar, si em permet, li vull tornar a recordar
un greu error que té. Em sap greu que vostè no atengués tal
vegada quan estàvem tramitant l'any passat la Llei de
pressuposts, però vostè diu que el canvi de la llei obliga als
tres anys a canviar la quota fixa. Em perdoni, però en aquest
parlament vàrem tenir una discussió molt important, i la
Llei de pressuposts va modificar aquest precepte. Em sap
greu que vostè no estigui al corrent de les lleis, i que se'n
vagi a una llei antiga que ja no té vigència; en aquest mateix
parlament es va fer aquesta discussió, i aquesta llei no està
en vigor. Per tant, em permeti que li digui que s'ha
equivocat una altra vegada més. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas. Grups que vulguin intervenir? Per
part del Grup Mixt té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
definitiva donar respostes tècniques i voler saber més que
els altres, i dir que no es tracta de pagar els impagats, sinó
de contrets o no, és una mala excusa, de mal pagador. Aquí
en definitiva del que es tracta és que hi ha un cànon de
l'aigua; aquest va ser un tribut que el Govern balear va haver
d'imposar per un fet, i aquest fet és la mala política en
matèria de planificació que sempre ha tengut el Govern del
Partit Popular; un creixement incontrolat ha duit a aquesta
situació, i ara tots els ciutadans de les Illes Balears hem de
pagar allò que en el seu moment haurien d'haver pagat els
urbanitzadors i els especuladors.

El cànon es va configurar com un tribut destinat a
finançar les actuacions en sanejament, en matèries no tan
sols d'evacuació, sinó també de tractament, de reutilització
de les aigües residuals, i en general del que podríem dir, o
almanco així es va vendre, de tota la política hidràulica de
les Illes Balears. I quin és el problema?

El problema que se'ns planteja no és més que un reflex
de l'actual política, per una part una política de mala gestió
a l'hora de la recaptació d'aquest tribut, i per una altra part
un reflex de l'actual política hidràulica que du aquest
govern, una política que és com una fugida cap endavant,
enfrontar els problemes en el moment en què es produeixen,
sense tenir realment una autèntica política hidràulica. Això
a què ens ha duit? Ens ha duit al que és més important que
la recaptació o no del tribut, que és que hi ha una
sobreexplotació dels aqüífers de la nostra illa, que hi ha una
salinització de cada dia més forta de les nostres aigües, que
hi ha una política contrària als agricultors i ramaders del
poble mallorquí, i que s'estan en aquest moment muntant
plantes potabilitzadores, ja no tan sols de la mar, que això
significa més despesa energètica, i per tant de qualque
manera suposa un problema afegit per al dia de demà, en
què s'hauran de fer més centrals energètiques si es va per
aquest camí, sinó el que és pitjor: plantes potabilitzadores
d'aigua de pous que de cada se salinitzen més, no tan sols
aquests pous, sinó els de tots els veïnats, amb una política
totalment absurda i incontrolada. Solucions com dur l'aigua
en vaixells, tercermundistes totals, han estat la resposta a
aquesta mala política hidràulica que du el seu govern.
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Les xarxes de distribució d'aigua estan de cada dia en més
mal estat. No es pensa fer res en aquest sentit, i de cada dia hi ha
més pèrdues de l'aigua a l'hora d'arribar als consumidors. Les
polítiques que du el seu govern, i molt especialment l'ajuntament
de la ciutat, és una política d'embelliment, d'ajardinament, de fer
més voreres, més amples, de posar molts bancs, però del que es
tracta realment, el que és important, que és arreglar la xarxa de
distribució d'aigua, és un problema que no vol afrontar ningú,
perquè no es veu i dóna vots.

La deficient gestió del cànon de sanejament suposarà
indefectiblement que els contribuents hauran de pagar els deutes
que a un moment determinat la Junta d'Aigües pugui tenir. Creim
des d'Unió Mallorquina que és molt important que es racionalitzi
un ús d'un bé tan escàs com és el de l'aigua, que es conscienciï
els ciutadans, començant per les pròpies institucions, a totes les
poblacions de les nostres illes, perquè en el futur això tendrà una
gran importància. S'ha de millorar també la gestió. Crec que és
important que pagui el que hagi de pagar, i que no s'escudin en
el que sigui contret o no contret. És necessari que els ciutadans
paguin aquest cànon, si consideren que aquest cànon és just. I per
molt que vostè ens vulgui explicar, Sr. Matas, sap perfectament
que si un té una partida com a contret, i que el ciutadà no paga,
per tant no ingressen, i el problema, encara que de vocabulari,
continua sent el mateix.

Per tant, la nostra posició com a partit és instar el Govern
amb aquesta interpel•lació perquè racionalitzi l'ús de l'aigua, i
sobretot racionalitzi i gestioni millor aquest cànon que ell mateix
va imposar per una manca, com he dit abans, de control en la
política expansiva d'aquesta comunitat en matèria de
planificació. La planificació ha estat el que sempre ha mancat a
aquest govern i continua mancant, ja no tan sols a nivell
urbanístic, sinó també a nivell -pel que veig- pressupostari.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Per part d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la
paraula el Sr. Diputat Eberhard Grosske per un temps de
cinc minuts.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

El tema objecte de la interpel•lació, el cànon de
sanejament d'aigües, és un tema certament polèmic. Ho va
ser molt en la seva aplicació i en el seu debat parlamentari
i públic, plantejar-se sobre una qüestió referent de la qual hi
havia un ample consens entre els grups polítics que era un
tema important, que era el tema del tractament de l'aigua, i
sobre el qual fins i tot hi havia una sensibilitat social. No
obstant això, ni un tema ni l'altre es varen aprofitar per
efectivament llevar-li conflictivitat a una qüestió que per
ella mateixa, evidentment, hem de reconèixer que era
conflictiva, perquè suposava un esforç econòmic important
per als contribuents de la nostra comunitat. No és un tema
que es discutís prou amb els usuaris, amb les associacions
de consumidors; no és un tema que es discutís prou amb els
ajuntaments, ni sobre el qual s'establissin prou mesures de
planificació i de corresponsabilitat amb els municipis, i
efectivament es va donar peu a una llei conflictiva, que va
tenir una resposta popular, política, important en el seu
moment.

Es varen plantejar dubtes ja des del famós tema de la
terminologia, del cànon, o de "l'impost com unes cases", en
paraules del Sr. Forcades. Es va plantejar el tema des d'un
punt de vista socialment regressiu a l'hora de concretar la
manera com s'havia d'establir el cànon, és a dir aquesta
quota fixa igual per a tots els habitatges és socialment
infumable. Hi ha una insuficient diferenciació pel que fa a
la quota fixa dels negocis i comerços. Hi ha un preu fix per
metre cúbic, independentment del nivell de consum, que
tampoc no s'entén ni és socialment acceptable, no es
castiguen els majors consums, i fins i tot es va plantejar en
uns termes on els municipis que ja havien tengut polítiques
actives en matèria de depuració es varen sentir marginats,
preocupats, o fins i tot amb una previsió de càstig que
evidentment no estaven disposats a acceptar.

Totes aquestes qüestions, i una altra cosa és l'explicació
de les deficiències en la recaptació, que no són les
deficiències en la gestió strictu senso, no són deficiències
dels funcionaris que duen a terme aquesta recaptació, són
deficiències fruit de la resistència social a acceptar aquest
cànon; i fruit d'aquesta resistència és una situació greu de
desigualtat i d'encara major injustícia social derivada
d'aquest cànon, perquè efectivament no hi ha impost més
injust que aquell impost que un segment de la societat no
paga i amb el qual no es responsabilitza.
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Evidentment no és aquest clima el que explica la mala gestió
en la despesa, aquest deute que es manté amb molts
d'ajuntaments, i que no ajuden de cap manera perquè els
ajuntaments col•laborin en la recaptació, perquè no senten que hi
hagi una contrapartida a l'esforç que de qualque manera
comparteixen, i en el desgast polític que això els suposa de cara
al ciutadà. Hi ha deficiències també en el tema del sanejament i
depuradores que tampoc no contribueixen a explicar i a fer
palesa la utilitat pública d'aquest impost; i per tant, per resumir
i intentant ser constructius, jo crec que s'ha d'intentar fer una
bona gestió de la despesa. S'han d'eliminar aquests problemes, és
a dir, cada vegada que un passa per davant la depuradora del Coll
d'en Rabassa i ensuma una mica, el rebut de l'aigua on li ve
inclòs el cànon li resulta particularment odiós. Per tant, millora
en el tema de la gestió de la despesa, més participació dels
ajuntaments en la planificació d'aquesta despesa, de cara que hi
hagi major corresponsabilitat en la recaptació i major
corresponsabilitat a l'hora d'assumir la distribució dels recursos,
i lògicament, independentment que la disposició transitòria
segona hagi estat derogada o no, si vostès a qualque moment
volen que aquest cànon pugui ser assumit socialment i
políticament per altres grups polítics, han de reestructurar aquest
cànon i han d'introduir criteris de progressivitat social, que estan
clamorosament absents de la llei actualment en vigor. 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. Efectivament, aviat durem tres anys de
l'aplicació de l'impost -perquè era un impost- del cànon de
sanejament d'aigua, i la veritat és que va néixer amb una
aplicació com a mínim desigual. Al nostre entendre hi havia unes
deficiències, les més importants d'elles eren el descontrol de les
empreses concessionàries, és a dir les entitats interposades; una
segona qüestió eren els conflictes sobre les compensacions
econòmiques als ajuntaments, que ja havien realitzat obres
d'infraestructura en sanejament. En definitiva, municipis sencers
que no contribuïen, de fet, crec que encara en algun municipi no
s'ha assolit el nivell de gestió desitjable, de totes maneres això es
va corregint a mesura que entren en funcionament les xarxes de
proveïment d'aigua. La dificultat bàsica que hi havia era que en
els municipis allà on no hi havia empresa concessionària no es
cobrava la quota fixa que hauria d'haver estat obligatòria.

En definitiva, tots aquests petits defectes, juntament amb la
modificació en la tramitació de la llei, provocaren que la
recaptació fos totalment insuficient per equilibrar les inversions
d'Ibasan, i ja no parlam de disminuir el nivell d'endeutament
extraordinari d'aquesta empresa pública Ibasan. A hores d'ara
continuen alguns d'aquests conflictes. Per exemple, Palma
planteja contenciós sobre les inversions que obliguen al Govern;
i jo crec que totes aquestes qüestions varen obligar a la
presentació d'una proposta de creació d'una comissió
d'investigació, que va ser rebutjada pel Grup Popular. De totes
maneres crec que aquell debat, com a mínim, va suposat un toc
d'atenció, i em consta que a partir d'aleshores la gestió del tribut
ha millorat, i efectivament encara ha de millorar molt més.

Hi havia una segona qüestió, a la qual s'ha fet referència,
i era el compromís que la pròpia llei establia a la disposició
addicional, de modificar la quota fixa. En el debat de presa
en consideració, i durant tota la tramitació, el grup del PSM
ja va manifestar la injustícia d'aquesta quota fixa, en la
mesura que significava dues qüestions: Primer, que no
incentivava l'estalvi; i segon, gravava els consums a les
famílies més modestes i de baix consum d'aigua. Gràcies a
aquest debat que hi va haver, es va introduir durant la
tramitació aquesta disposició addicional, que manava que
passats tres anys, en el quart any de l'aplicació del cànon se
substituiria la quota fixa per un percentatge sobre el valor
cadastral de les finques, que en teoria tendria una justícia
distributiva millor, com a mínim, si la quota fixa es
justificava perquè les segones residències pagassin, en
teoria les segones residències també han de tenir un valor
cadastral més elevat, en general. Aleshores la justícia del
tribut millorava.

Davant la impossibilitat de complir aquest mandat,
efectivament per la passada Llei de pressuposts es va
modificar la Llei del cànon, i s'ha deixat aparcat
temporalment aquest compromís. Però n'assolírem un altre:
Acordàrem la creació d'una comissió d'estudi, posteriorment
una ponència d'estudi de l'evolució del cànon de sanejament
d'aigua, de les dificultats de la seva aplicació, i de les
possibles propostes de reforma del cànon per fer-lo més just
i per millorar la seva gestió i recaptació. Em fa la impressió
que això va ser un simple gest, perquè la comissió i la
posterior ponència pràcticament només es constituïren, i la
Presidència de la ponència no l'ha tornada convocar.

Aleshores jo l'instaria, Sra. Barceló, que en la futura
intervenció interrogui el conseller, ja que jo no puc en
aquest moment, sobre si tenen intenció el Govern i el Grup
Popular de tornar posar en funcionament aquesta ponència,
fent feina seriosament, estudiant els problemes que encara
té aquest impost, com des del Parlament podem ajudar a la
seva millor gestió, que repercutirà en la recaptació. Si em
vol fer aquest favor i ho vol demanar al conseller, ja que jo
no puc. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. El nostre grup entén que de les paraules del
conseller d'Economia i Hisenda es desprèn que la gestió que
ha fet el Govern sobre el cànon de sanejament entra dins la
més absoluta normalitat, sobretot perquè entenem que, com
passa amb qualsevol tribut, els primers períodes de vida i
d'entrada en vigor es produeixen uns ajuts que són
necessaris, i en el cas que ens ocupa concretament, com
també ha explicat el conseller, es varen produir una sèrie
d'esmenes al projecte presentat a l'any 91, que varen fer
necessàriament que les previsions fetes pel Govern no es
complissin; i per tant consideram normals i suficientment
explicades per part del conseller les desviacions que s'hagin
pogut produir durant els primers anys de vida del cànon.
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En qualsevol cas, podem dir de les dades que també ens han
manifestat, que avui per avui, després d'un període de rodatge i
d'aplicació, la recaptació del cànon de sanejament està totalment
consolidada i normalitzada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, per part del grup
proposant té la paraula la Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Matas, no ha explicat aquí en absolut, ni ha justificat de cap
de les maneres que tengui un bona gestió en el cobrament del
cànon de sanejament. Ja sabem, i els ciutadans no tenen perquè
ser llicenciats en economia, per entendre que una cosa és posar
els rebuts a cobrament, i l'altra vertaderament és anar-los a
cobrar. El que està clar, al marge dels rebuts que hagin posat a
cobrament vostès, és que la liquidació del cànon de sanejament
a 1994 continuava mantenint-se en els 2.600 milions de pessetes
i amb un 26% d'impagats. Que posam molts de rebuts a
cobrament? I si no les cobra, què?

Açò és el que nosaltres creim que s'ha de denunciar, que
s'utilitza fins i tot, o es pot pensar que s'utilitza fins i tot
políticament a qui es cobra i a qui no es cobra, i açò és greu. Açò
és greu, perquè vostè aquí no ha volgut presentar mai la llista de
qui paga i qui no paga; i açò planteja dubtes. Repetesc: es
mantenen les mateixes xifres, 2.600 milions de pessetes,
impagats un 26% sobre les previsions que ha fet el propi Govern
per 1994 que no s'han cobrat; i per tant açò mereix una
explicació. Per què una conselleria que té tots els mitjans del
món, informàtics, de tot nivell, com per poder cobrar, està en un
26% de gent que no li paga, front als ajuntaments rònecs, que
amb quatre duros i amb ordenadoret petit són capaços de recaptar
tots, com a mínim, el 95%, liquidat, no posat a cobrament. Açò
és la diferència.

Per tant, aquesta diferència dels ingressos que ha tingut, que
és de fet el que ens interessa saber; tant ens és que tenguin un
munt d'impagats i no els pensin cobrar mai, açò no ens interessa
als ciutadans, volem saber qui paga. I els ajuntaments
aconsegueixen cobrar el 95%, repetesc; i vostès només poden
aconseguir fins al 70% i busques. Açò és una primera qüestió
que ha de dir. I més que res, perquè li he repetit, hi ha
ajuntaments amb depuradora que resulta que fins a abril de l'any
94 no havien pagat mai. No sabem si després ho han pagat tot de
cop; en tot cas, i per avançar amb aquesta informació, si en la
pròxima moció recollirem la sol•licitud que ha presentat el Sr.
Sampol de crear, de mantenir aquesta comissió d'estudi, i veure
vertaderament per què no es posen a cobrament tota aquesta
quantitat d'impagats.

Però també hi ha una qüestió que no ha contestat, ni hi
ha fet el mínim esment, i també és seva la responsabilitat,
perquè la Llei del cànon del sanejament així ho estableix:
Quin és el deute que tenen amb els ajuntaments i entitats
públiques? El Govern compleix la Llei? Quines són les
xifres? Com està el deute de la Comunitat Autònoma amb
ajuntaments i entitats públiques per compensacions, tant en
construcció com en manteniment? No ho ha explicat aquí;
i aquí també necessitaríem explicar-ho, com obliguen els
ajuntaments a mantenir ells un crèdit per no augmentar
l'endeutament de la Comunitat Autònoma, obligant que a
través d'unes compensacions complicadíssimes i molt a
llarg termini, que vertaderament ells mantenguin un crèdit
per pagar unes depuradores que vostès ja les hi pagaran,
mantenint la càrrega financera d'aquests préstecs damunt
també els ajuntaments, encara que vagi a saber quan els hi
pagaran. D'açò, ni una paraula, i açò queda establert a la
Llei del cànon de sanejament, de la qual la Conselleria,
vostè, Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, és el
responsable. Ni una paraula. S'avaluava l'any passat que
eren prop de 1.500 milions de pessetes el nivell de deute.
Com està avui en dia, Sr. Matas? A qui ha pagat? Ha pagat
a tots els ajuntaments? No en sabem absolutament res.

I el tercer punt que li plantejàvem, que creim que s'ha
d'assenyalar també, és com fer més just aquest impost.
Després de tres anys, al marge que s'hagi pogut retirar la
necessitat de revisar la tarifa, l'obligatorietat de revisar la
quota fixa, sí creim que és important, i per tant crèiem que
la Conselleria també ho trobaria interessant, és poder
avaluar quin ha estat a partir de la gestió d'aquests tres
primers anys, de veure si valia la pena per millorar l'equitat
social que implica aquest impost, veure si l'estructura és
correcta, si no és correcta, si s'han de plantejar
modificacions. Nosaltres creim que sí, perquè la quota fixa,
repetim, creim que és totalment injusta quant a redistribució
de despesa. Vostès creuen que no, però creim que valdria la
pena incidir en aquest debat, atès que vostès mateixos
estableixen que així és important; i ho assenyalen als
fulletons que fan. I recordin que d'acord amb la Llei de
publicitat és obligat complir la publicitat que un fa; forma
part del contracte. I en tot cas, a la publicitat que vostès fan,
estableixen que aquesta quota no és igual per a tots, que té
en compte la capacitat econòmica del contribuent. No ho fa
de manera suficient.
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Per tant repetim: Creim que el Sr. Matas, responsable sencer
d'aquesta gestió d'aquest impost, hauria d'haver altre tipus de
respostes, hauria d'haver pogut sortir aquí justificant que tots els
rebuts que s'han fet, s'han cobrat, que és el que ens importa als
ciutadans; saber per què hi ha gent que no paga, i què pensa fer
el Govern, si els ho exigirà qualque dia; i que les previsions que
ha fet el Govern no sabem -en tot cas els ho demanarem com a
sol•licitud d'informació- aquest segon estudi econòmic que
estableix una rebaixa a partir de les modificacions de la Llei del
cànon de sanejament, veure i comprovar per què continuam amb
un nivell de compliment de pagaments tant baix en comparació,
fins i tot, amb administracions molt més petites, amb moltes més
dificultats.

Per tant, creim que són temes importants a seguir, perquè van
molt lligats a la credibilitat que té un impost. La gent pagarà des
del moment que sàpiga, primer que tothom paga, que el que no
paga se l'obliga a pagar, i en segon lloc que amb els recursos
econòmics que es cobren es compensen i es compleixen les lleis.
Per tant, esperam més explicacions, i en tot cas a un segon torn
de debat, quan es plantegi la moció conseqüent, que podem
avançar que valdria la pena recollís la constitució d'aquesta
comissió d'estudi -no va voler ser d'investigació-, la constitució
d'una ponència que ajudi a millorar, i així ens oferim, la gestió
del Govern, les dificultats que té el Govern perquè li paguin.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió de la
interpel•lació té la paraula el conseller d'Economia i Hisenda, Sr.
Matas.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
una altra vegada més voldria fer una crida a la serietat i al rigor
en les afirmacions que es fan des d'aquesta tribuna. Jo crec que,
Sra. Barceló, una de dues: o la persona que li ha passat la
liquidació del 94 no li ha sabut explicar què li estava passant, o
vostè ha agafat un paper equivocat i ha passat d'un any a l'altre,
o el que seria més greu, que tal vegada vostè no sap què és una
liquidació. Però miri, jo crec que si vostè agafa la liquidació del
94, veurà que hi ha un contret de 4.005 milions de pessetes, amb
un recaptat líquid d'un 95% de la previsió inicial. I sap perquè es
produeix aquesta diferència, és a dir, això són dades objectives,
vostè no em pot discutir, és absolutament fals els 2.600 milions
de pessetes de què vostè parla, perquè la liquidació és a aquest
parlament; això quedarà reflectit al Diari de Sessions, i em
compromet a explicar-li personalment si té qualque tipus
d'interès en aquesta qüestió, que no ho crec. Però, en fi, si
realment hi té qualque tipus d'interès, miri la liquidació del 94,
veurà que el recaptat líquid és d'un 95% de la xifra
pressupostada, i que el contret és de 4.005 milions de pessetes.

Per què, idò, es produeix aquesta diferència -és que em
sap greu haver-li d'explicar això aquí, al Parlament, a vostè-
entre el contret de 4.000 milions i el recaptat líquid al
voltant de 3.300 milions de pessetes? No es produeix perquè
hi hagi algú que no pagui, es produeix perquè entitats
importants -que estic subjecte al secret de les dades
tributàries, i no li puc dir qui ha estat, lògicament- entitats
intermediàries importants han recorregut aquestes
liquidacions. No vol dir que no les deguin, ni que no les
paguin; simplement, Sra. Barceló, que el Tribunal
cautelosament guarda aquesta diferència. No vol dir ni que
no la paguin ni que no la deguin. Tot d'una que hagin resolt
els tribunals aquest contret, es convertirà en recaptat líquid,
amb el cost financer corresponent, lògicament, perquè així
ho estableix la Llei. Per tant, mala gestió, de què? 4.005
milions de pessetes l'any 94.

Jo som el primer que he reconegut, i moltes vegades, que
el tribut del cànon és un tribut que va ser complicat a la seva
aplicació, no és un tribut fàcil, no ha estat un tribut senzill,
i puc comprendre efectivament que s'hagi pogut tenir
qualque imperfecció al principi de la seva aplicació. Jo li
puc garantir que aquest tribut el paga tothom, el pagarà
tothom, i tothom està subjecte a aquest tribut, i que aquest
tribut es gestiona de la manera més transparent possible;
perquè entre altres coses el gestionen tècnics i funcionaris.
I vostè no té dret -i em perdoni que li digui- a ficar-se amb
una gestió de gent que són tècnics, que són funcionaris, i
que fan molt bé la seva labor; sobretot quan no està aportant
dades objectives. Vostè, sense aportar cap dada objectiva,
sinó tot al contrari, les dades que ha aportat estan
equivocades, està posant en dubte la gestió, la feina d'una
quantitat de gent important, que no té cap culpa que vostè
en aquest moment tengui uns altres interessos a la seva
defensa.

No hi ha municipis que no contribueixin. Ho dic una
altra vegada més. Efectivament la instal•lació de xarxes,
efectivament els domicilis socials poden cridar l'atenció
sobre el que és el domicili social del contribuent, que no té
res a veure amb el contribuent final. Per tant no és just, no
ho puc admetre, i no ho admet, que vostès diguin aquí que
el tribut del cànon en aquests moments té una deficient
gestió, perquè no la té, i perquè es fan tots els esforços
perquè la gestió sigui la millor possible, i qualsevol
col•laboració serà benvinguda. Una altra qüestió és que
vostè no vulgui prestar aquesta col•laboració.

Però encara li diré una altra cosa més: Miri, Sra.
Barceló, vostè fa un favor molt fluix a l'autonomia d'aquesta
comunitat autònoma. Vostè hauria de saber com és
d'important respecta les institucions tributàries, i l'aplicació
de les lleis tributàries a una comunitat autònoma, tal com
nosaltres feim amb les seves institucions tributàries. Perquè
això també és autonomia, Sra. Barceló; això és autogovern,
Sra. Barceló, poder precisament fer que es respecti
l'administració tributària autonòmica exactament com es
respecta l'administració tributària estatal, que fa bona feina,
i sempre ho hem reconegut, però que està sobretot guiada
per funcionaris, està gestionada per funcionaris que fan la
seva feina tan bé com saben i poden. Per tant, li torn fer una
altra crida al seny, Sra. Barceló: Ens ajudi perquè tenguem
una administració tributària seriosa, transparent i rigorosa;
que el dia de demà tal vegada li pot tocar a vostè haver-la de
gestionar; per tant vostè té interès que aquesta administració
sigui respectada per tots els ciutadans. Per tant li deman una
vegada més, malgrat que sé que no servirà de massa, que
faci aquest exercici de seny. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2227/95, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Països Catalans.

I acabat el segon punt de l'ordre del dia, referit a
interpel•lació, passam al tercer punt de l'ordre del dia, que fa
referència a proposicions no de llei. I en primer lloc veurem la
Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Països Catalans. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Aquesta
és una proposició no de llei que, a la vegada que es discuteix
avui aquí, es debatrà properament a les Corts Valencianes, i
després de les eleccions autonòmiques al Parlament de
Catalunya. És una primera mostra d'iniciatives conjuntes que ens
hem plantejat els tres grups parlamentaris d'Esquerra Unida-Els
Verds-Bloc al País Valencià, Iniciativa per Catalunya-Els Verds,
i Esquerra Unida de les Illes Balears, i que anirem fent efectives
com a resultat de les primeres jornades interparlamentàries
d'Esquerra Unida celebrades els proppassats 25 i 26 de setembre
a Mallorca.

A la vegada som coherents amb la nostra política cultural de
redreçament de la nostra llengua i cultura, per aconseguir la
plena normalització lingüística a tots els Països Catalans, i n'és
un exemple la decidida actuació del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida-Els Verds-Bloc al País Valencià front als atacs
secessionistes i acientífics del nou president de les Corts
representant d'Unió Valenciana.

La realitat del fet nacional a Europa no és un tema tancat i
històric, fruit del romanticisme del segle XIX, ans al contrari,
avui torna a plantejar-se a diversos indrets, i per diverses i
variades causes. Les forces polítiques hem de ser capaces de
reaccionar i ser sensibles a aquest tema, i prendre iniciatives. En
el marc de la Unió Europea no es pot contemplar aquest fet
exclusivament des del punt de vista dels estats que conformen
aquesta unió, sinó que Esquerra Unida es planteja que perquè
sigui una unió política plena hauran de jugar un paper destacat
els pobles que conformen Europa i que poden formar part de les
anomenades regions europees.

Des de les Illes no podem ser cecs i ignorar que hi ha
moviments polítics en aquest sentit, i que plantegen
iniciatives, sigui en els aspectes econòmics, sigui en els
aspectes culturals, que estan treballant per conformar
l'anomenada regió de la Mediterrània Occidental, a la qual
hi estarien incloses les nostres illes, i que en bona part
coincidiria amb els límits dels anomenats Països Catalans.
En aquest sentit pensam que les Illes Balears haurien de
tenir vocació de participar en aquest procés, i no deixar tota
la iniciativa en mans de certs sectors econòmics, com poden
ser els que en aquests moments l'impulsen des de Catalunya.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears planteja el reconeixement del terme Països Catalans
en els documents que tractin de reflectir propostes d'acord
o de cooperació entre els diferents països de parla catalana;
i ho feim perquè pensam que ha estat un terme usat durant
tota la història, amb dualitat amb el terme Catalunya, que
avui només reivindiquen opcions polítiques molt marcades
pel seu caràcter independentista. No volem entrar en
consideracions històriques del terme "Països Catalans", però
només esmentar que per primera es parla d'ell a 1886, i que
posteriorment, als anys 30 concreta el projecte polític
d'Unió Democràtica de Catalunya, un partit precisament no
definit com a d'esquerres. En Josep Maria Llompart
destacava el fet que és un terme més usat tradicionalment
des de Mallorca i el País Valencià que no des de Catalunya.

L'aproximació dels territoris de parla catalana entre ells
ha estat més intensa en els moments més progressistes de la
nostra història del segle XX, com són el període 1931-1936,
o l'etapa de la lluita antifranquista i de la transició
democràtica, que bona mostra d'això ho tenim en el
manifest de Cura de l'any 1976. Com explicam a l'exposició
de motius, la societat civil ha anat aprofundint lligams
socioculturals a l'àmbit dels Països Catalans, com els
exemples que citam en aquesta exposició, tant el del
Congrés de Cultura Catalana, l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana, o la coordinació permanent d'entitats
culturals com Obra Cultural Balear, Òmnium, i Acció
Cultural del País Valencià. Hi ha més exemples. La
necessària coordinació en el món editorial pels llibres de
text, o més recentment la publicació del nou Diccionari de
Llengua Catalana feta pel grup editorial format per Edicions
3i4 del País Valencià, Editorial Moll, Editorial 62 de
Barcelona i altres; o la continuïtat en el temps de la tasca de
la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, que
enguany rebé la participació del conseller d'Educació,
Esports i Cultura del Govern balear.
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Els punts següents a la proposició no de llei que presentam,
el segon parla d'emprendre mesures de foment sociocultural entre
les comunitats autònomes de l'Estat espanyol incloses en l'espai
nacionalitari dels Països Catalans. Ho deim així perquè som
conscients de la unitat de la llengua que usam, dels
paral•lelismes socioculturals entre els territoris, i perquè hem
junts una bona part de la nostra història. Però ara no som una
realitat política. Significa essencialment reconèixer un marc
comú lingüístic i cultural, amb entitat pròpia, i mostrar una
voluntat política determinada que passaria per iniciar mesures de
coordinació cultural. En aquest sentit ens basam en el nostre
estatut d'autonomia, en la disposició addicional segona, on fa
menció dels vincles que puguin establir entre les institucions de
les comunitats autònomes que tenen com a patrimoni comú la
llengua catalana, i avança que la Comunitat de les Illes Balears
podrà sol•licitar al Govern de la nació i a les Corts Generals els
convenis de cooperació i de relació que es considerin oportuns,
així com efectuar la comunicació cultural entre les comunitats
abans esmentades.

Creim així que els punts 3 i 4 no tendran cap problema en ser
acceptar per part de tots els grups parlamentaris presents en
aquesta cambra, ja que signifiquen afermar llaços amb els
territoris de parla catalana de fora de l'Estat espanyol, com
Andorra, les comarques de l'Estat francès i la ciutat d'Alguer a
Sardenya, per una banda; i per l'altra coordinació eficaç de
polítiques de normalització lingüística entre les comunitats
autònomes del País Valencià, Catalunya i les Illes. En aquest
sentit creiem que és una passa més en el consens necessari en la
política lingüística, i a l vegada coincidents en un dels punts del
programa d'acció que presentà el conseller de Cultura, Educació
i Esports a la comissió parlamentària recentment celebrada.

Finalment, i tornant a l'origen d'aquesta proposició no de llei,
volem insistir que, lluny de voler plantejar un debat academicista
o historicista sobre l'origen del terme, allò que es manifesta
clarament és la voluntat política dels grups parlamentaris
d'Esquerra Unida dels Països Catalans de fer efectiu allò que per
a nosaltres és un projecte de futur, i que evidentment pot ser
compartit o no per les altres forces polítiques. Per tant,
conseqüentment anunciam que continuarem plantejant a la
discussió i aprovació d'aquesta cambra més iniciatives que siguin
presentades conjuntament als tres parlaments autonòmics, per tal
de concretar mesures per al foment i desenvolupament d'una
política lingüística i cultural comuna. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Grups que vulguin intervenir? Per part
del Grup Mixt té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
La proposició no de llei que ens ocupa presenta aspectes molt
positius. Els Verds també creiem que l'expressió Països Catalans
té una tradició important i constitueix una expressió adequada
per referir-nos al conjunt de terres que tenen el català com a
llengua pròpia. Em sembla oportú, per tant, plantejar la
necessitat que a nivell institucional es reconegui una expressió
que té plena carta de naturalesa als àmbits acadèmic i cultural.

El punt segon de la proposta que se sotmet a la consideració
de la Cambra parla d'endegar mesures de foment
sociocultural entre les comunitats autònomes de l'Estat
inserides a l'àmbit dels Països Catalans. Aquestes mesures,
pensam, han de ser part essencial d'un política cultural que
parteixi del reconeixement del català com a llengua pròpia
de les Illes. També pensam, però, que allò més important és
dur a la pràctica aquesta declaració d'intencions. En aquest
sentit és imprescindible que les mesures d'intercanvi
sociocultural no es limitin a l'àmbit acadèmic, que vagin
més enllà de les reunions d'escriptors o la coordinació entre
entitats culturals, ben respectables d'altra banda. És
necessari que l'intercanvi entre terres de parla catalana
tingui lloc a terrenys amb una incidència social més directa
i amb més capacitat de contribuir a la creació de consciència
de pertànyer a un mateix àmbit lingüístic. L'educació i els
mitjans de comunicació de forma especial són dos camps en
què les institucions públiques haurien de fomentar un major
acostaments entre catalans, valencians i illencs. La intenció
de col•laboració es podria concretar, per exemple, en
coordinació a l'hora d'establir currículums escolars, i en
l'existència de mitjans públics de radiodifusió compartits.

Volem dir de passada que aquest punt 2 parla de
comunitats autònomes incloses a l'espai nacionalitari dels
Països Catalans. Què és -ens agradaria preguntar- un espai
nacionalitari? És, igual que la mateixa expressió Països
Catalans, una expressió amb una llarga tradició entre els
clàssics del pensament polític, o és un terme encunyat per
referir-nos a allò que té un nom més curt, que per alguna raó
es vol evitar?

Em vull referir finalment al punt 4. Poca cosa hi ha a dir
sobre el seu contingut, la coordinació de les polítiques de
normalització lingüística de les terres de parla catalana és
un imperatiu obvi, encara que no estigui de més recordar-
ho, ara que els responsables de política lingüística del
Govern han anat fins a Galícia a cercar el model a seguir. Sí
voldria comentar, però, que aquest punt parla de les
comunitats autònomes on el català i/o el valencià siguin
llengües oficials. L'expressió "i/o" és poc clara, i com a tal
inadequada per a una declaració d'un parlament. Hauria de
quedar clar si ens volem referir a les comunitats autònomes
que tenen com a llengua oficial el català o el valencià, o si
ens volem referir a les comunitats autònomes que tenen com
a llengua oficial el català i el valencià. Ara bé, resulta difícil
concebre un territori que tengui com a llengua oficial el
català i el valencià sense concloure que es tracta de dos
idiomes diferents. Òbviament la proposta d'Esquerra Unida
no va en aquesta direcció, com demostra la seva lectura,
però resulta preocupant que en una frase s'hagi hagut de
transigir amb l'ambigüitat.
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No feim aquesta observació amb ànim de fer ironies gratuïtes,
ni amb ànim de destacar-nos com a més o menys defensors de la
llengua que altres. La feim perquè pensam que amb el tema de
la unitat de la llengua no es pot jugar. Al País Valencià es va
començar a parlar del valencià com a llengua oficial, assegurant
que això no equivalia a afirmar que fos una llengua diferent del
català. Les coses ara al País Valencià estan com estan. No
hauríem de començar a caminar pel camí que ens podria dur en
un parell d'anys sobre el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears de mallorquí, o millor dit del mallorquí, el
menorquí, l'eivissenc i el formenterer. I no val embullar la gent:
el tan pregonat respecte a les modalitats insulars no té res a veure
amb el reconeixement del nom que ha de tenir la llengua quan
parlam, per exemple, de llengua oficial, o de col•laboració amb
altres terres que també la tenen com a pròpia.

El Grup Mixt. per tant, votarem favorablement la proposició
no de llei que presenta el Grup d'Esquerra Unida. Ho feim perquè
estam d'acord en allò essencial del seu esperit i del seu contingut.
Però volem deixar constància que volem polítiques de
col•laboració entre les terres de parla catalana que vagin més
enllà de la retòrica. I volem deixar constància que volem un
compromís inequívoc en la defensa de la unitat de la llengua.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. 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. L'expressió "Països
Catalans" sempre ha estat utilitzada amb tota la naturalitat del
món pel Grup Nacionalista-PSM, forma part del nostre
llenguatge més propi i més habitual de sempre, i l'hem utilitzada
amb la mateixa naturalitat amb què ho havien anat fent al llarg
de més d'un segle tots els intel•lectuals, escriptors i polítics que
en les seves idees, fets i obres anaren forjant el nacionalisme
cultural i polític d'aquesta terra, l'únic corrent de pensament que
ha manifestat a les nostres illes els darrers cent anys que ha estat
capaç d'imaginar unes Balears que no estiguessin culturalment i
políticament subordinades a poders forans.

M'estalviaré un rosari llarguíssim de citacions, que tots vostès
poden trobar a la bibliografia adient, que confirmaria la llarga
tradició d'ús d'aquest concepte, el qual, en el seu significat més
elemental sobretot designa una comunitat de llengua, de cultura
i d'origen històric. És possible que alguns pensin que la no
acceptació de l'expressió "Països Catalans" està justificada en
base a les dues raons següents: Raó primera, perquè
sociològicament mai no ha estat d'ús corrent i majoritari
contemporàniament a les Balears. Això és ben cert; ara bé, també
és ben cert que en canvi ha estat habitual i plenament assumit pel
millor floret dels nostres intel•lectuals i per una part del nostres
polítics més il•lustres, des de Josep Tarongí fins a Josep Maria
Llompart, passant per Marian Aguiló i Miquel dels Sants Oliver,
per Gabriel Alomar i Alexandre Jaume, per Miquel Ferrà i
Guillem Forteza, o Emili Darder i Joan Timoner i Petrus. Tots
ells, que tengueren ideologies diverses i que lluitaren per models
de societat diferents cregueren que l'expressió "Països Catalans"
o d'altres d'equivalents pertanyia al món de les evidències més
inqüestionable.

D'altra banda, no és gaire difícil aclarir les raons per les
quals aquest concepte no ha assolit un nivell d'ús clarament
majoritari. Els conceptes ideològics habitualment tan sols
acaben sent assumits per la societat si tot un conjunt de
poders, amb uns instruments al seu servei tan eficaços com
les institucions polítiques, o militars a vegades,
l'administració, l'escola, els mitjans de comunicació els
inculquen als ciutadans, a les bones o a les males; en el
nostre cas ha acostumats a ser les males.

Posats a ser rigorosos i científics, és evident que
l'expressió "Països Catalans" ho és infinitament més que la
idea tan generalitzada que considera que només són
admissibles i tenen una existència certa aquelles realitats
nacionals que són coincidents amb les fronteres d'un estat.
L'equiparació dels conceptes estat i nació forma part de les
fal•làcies ideològiques de circulació més general. El rigor
jurídic i ideològic, però, proclama que són dos conceptes
diversos que se situen a nivells diferents. Qui no ho entén
així és perquè no ho vol entendre.

Segona raó: un segon argument en contra dels Països
Catalans podria ser perquè es pensàs que forçosament de la
seva acceptació i existència se'n derivaria una relació de
subordinació de les Balears respecte de Catalunya. Deixem
de banda aquells malintencionats que simplement ho
afirmen com a manera d'amagar la subordinació real, la que
existeix de veritat, de les Balears respecte d'un estat que mai
no ens ha deixat ser qui som, i que mai no ens ha reconegut
el dret a la sobirania. En aquest cas, la negació de la realitat
evident dels Països Catalans sempre ha format part de
l'estratègia política d'aquells que pretenien la dissolució
quasi absoluta de la personalitat de les Balears, substituint-
la per la castellana, que és la que ha monopolitzat als darrers
segles, i de manera excloent, la identitat de l'Espanya nació.
El nacionalisme polític que s'ha manifestat a les Balears
únicament ha concebut els Països Catalans d'una sola
manera, sobre les bases d'unes relacions basades en la
igualtat, i sempre defensant la priorització de la sobirania i
dels interessos de cadascun dels països -i cal remarcar el
contingut de pluralitat del nom- sobre els del conjunt. Els
illencs que han cregut en els Països Catalans són els únics
que sempre han propugnat la primacia dels drets polítics i
culturals de les Balears per damunt el de les decisions i
poders forans. En canvi amb massa freqüència aquells que
han pretès fer creure que la realitat dels Països Catalans
posava en perill la identitat illenca sempre han acostumat a
actuar d'afavoridors del procés de castellanització, i tampoc
no han acostumat a manifestar cap actitud d'incomoditat
davant la consideració i el tractament de les Balears com a
poca cosa més que una província política de Madrid.
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Els balears que creuen que els Països Catalans són una
realitat existent, sobretot els veuen com un bon instrument per
reforçar la identitat, la llengua i la cultura pròpies; i també com
un bon mitjà per defensar els seus interessos polítics, que són a
la vegada propis i comuns, davant un Estat que, talment com ha
fet sempre, es nega a reconèixer la seva pluralitat nacional
interior. La unió fa la força, diuen; els exemples de la mata de
jonc de Ramon Muntaner, o de les tres llances del nostre Anselm
Turmeda en podrien ser dues bones imatges que servirien per
explicar què són els Països Catalans.

Més enllà, però, de l'oficialització i l'acceptació que ara i aquí
es pugui fer o no del concepte Països Catalans, el que seria
vertaderament important és que aquesta cambra i el Govern
balear assumissin que les relacions de col•laboració i cooperació
entre uns països que comparteixen tantes de coses podrien ser
profitoses per a cadascun d'ells, i molt especialment ho podrien
ser en molts d'aspectes per a les Balears. Dels Països Catalans no
fa falta parlar-ne retòricament, sobretot cal ser pràctics a l'hora
d'afrontar aquesta qüestió, i per fer-ho sobren les paraules
emfàtiques, el que importen són els fets. I els fets realment
importants són els que se situen en els àmbits de la llengua i la
cultura, els quals, i al marge de quin sigui el projecte polític dels
diferents grups representats en aquesta cambra, haurien de ser
considerats un camp de consens i de coincidència. A qui li pot
deixar d'interessar que els nostres escriptors, cantants i grups
teatrals, per exemple, circulin per tot arreu de les terres de
llengua catalana, i que puguin assolir la professionalitat i una
major difusió de les seves obres gràcies al fet que els Països
Catalans són una realitat cultural existent? A qui pot no
interessar-li que els balears puguem accedir a uns mitjans de
comunicació en la nostra llengua, i a moltes altres formes
culturals de suport tecnològic, informàtic per exemple, gràcies al
fet que els Països Catalans són una realitat que funciona? A qui
no li feia il•lusió que la llengua i la literatura de les Balears
siguin presents a devers 125 universitats dels cinc continents,
perquè precisament és integrada aquesta llengua i aquesta
literatura de les Balears dins una cultura, la catalana, que des de
l'exterior és percebuda sense cap classe de dubtes com una
cultura unitària?

Deixem de banda les interrogacions retòriques. L'enumeració
dels fruits positius que es derivarien de la cooperació entre les
terres de llengua catalana podria allargar-se molt més. Creiem
que tan sols des d'uns prejudicis ideològics viscerals poden
negar-se evidències de tant de pes. El sentit comú en podria ser
una bona vacuna. De les nostres paraules -supòs que no fa falta
dir-ho- se n'haurà pogut deduir que donarem suport a la
proposició no de llei presentada per Esquerra Unida. Moltes de
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. La proposició no de llei que avui
debatem aquí ens introdueix davant un terme -i s'ha dit per
part d'altres representants dels grups polítics- que té dues
maneres de ser interpretat: Aquella que la intervenció de la
ponent ha volgut donar, aquella de països de parla catalana,
aquells països que tenim un substrat comú, que és la
llengua, i en gran part també la cultura; però realment a la
proposició no de llei tal i com està redactada s'utilitza per
donar una visió que va molt més enllà d'allò que és
purament lingüístic i cultural. És ver que el fet de tenir una
llengua i un territori són elements bàsics per constituir una
nació; però no és tampoc fals que el fet de tenir una llengua
comuna no és un element decisori a l'hora de constituir una
única nació. Per tant, es dóna el cas de nacions que tenen
diverses llengües, i de diverses nacions que tenen una
mateixa llengua.

Nosaltres creim que és necessari, d'acord amb allò que
estableix el propi Estatut d'Autonomia d'aquesta comunitat,
a una disposició addicional -segona-, i també la Llei de
normalització lingüística a la mateixa disposició addicional,
fer tot allò que sigui possible per la unitat de la llengua i per
difondre les nostres cultures entre els països que tenen
aquesta llengua bàsica a l'Estat espanyol i fora de l'Estat
espanyol. Però és realment, jo crec que palès, que la situació
i la situació política i administrativa d'aquests països allà on
la llengua catalana es parla és molt diferent; i per tant jo
crec que introduir, donar carta de naturalesa a una expressió
que, com s'ha reconegut aquí, darrerament no era utilitzada
en aquest país nostre en termes polítics, ni ho era tampoc a
altres comunitats, podria ser un element més que de donar
cohesió a una política comuna lingüística, que podria ser un
element de descohesió.

D'altra banda també -i crec que s'ha citat abans, però ja
ho observat- parla d'un espai nacionalitari dels Països
Catalans, fent més palès això que dèiem. És a dir, no només
parlam d'una cultura comuna, però d'unes comunitats
autònomes que cadascuna té les seves competències, fins i
tot una d'elles té part de la seva regió que no és
catalanoparlant; i també tenim zones catalanoparlants a
altres regions que no tenen el català com a llengua oficial.
És a dir, tenim una situació complexa per ara introduir un
terme que bé podria incloure'n uns, però també excloure'n
uns altres. Per tant, no ens pareix adequat en aquest moment
donar reconeixement a una expressió, que si bé li podem
donar o li podem voler donar un cert valor, realment i
històricament n'ha tengut un altre de ben diferent. 
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Fins i tot, jo diria -per pròpia coherència de la proposta- que
el fet de parlar del català i el valencià seria una mica
contradictori amb aquest terme pres com a un reconeixement
polític de la unitat d'aquests països catalans. Per tant, per aquests
motius, nosaltres creim que hem de desenvolupar totes les
possibilitats que dóna la Constitució Espanyola, que dóna el
nostre Estatut d'Autonomia, i que dóna la nostra Llei de
Normalització Lingüística en el desenvolupament de la nostra
llengua en aquesta comunitat, en coordinació amb les altres
comunitats autònomes. També, transferència cultural d'unes
comunitats a altres, ja que per això tots parlam una mateixa
llengua.

Per tot això que he dit, nosaltres, el Grup Parlamentari
Socialista, no donarà suport a aquesta proposició no de llei.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fixar la posició del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Votarem no a tots
i cadascun dels punts que ha presentat Esquerra Unida, tant si es
presenten junts com separats.

El més que mil•lenari llibre de la història de les Illes Balears
i Pitiüses té moltes pàgines escrites per pobles, cultures i
llengües diferents. Cada un d'aquests ens ha deixat una herència
que hem fet nostra. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears
fa honor a l'etimologia grega de la paraula: autònom, propi nom,
personalitat pròpia. La prehistòria, la història i la geografia ens
diuen que som un poble diferenciat. Respectem les lleis i les
distintes autonomies. Siau qui sou -deia el poeta- pels segles dels
segles. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol tornar a fer ús de la paraula,
senyora proposant? Té vostè la paraula, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, volíem agrair tots els
suports que hem rebut per part del Grup Parlamentari PSM-
Nacionalistes, i del diputat Sr. Balanzat, perquè hi coincidim
totalment, i pensam que les seves intervencions han completat el
nostre raonament.

Respecte del plantejament, del dubte sobre si el concepte
de i/o català i/o valencià, volem aclarir que no és un tema
d'ambiguitat plantejat a propòsit pel nostre grup, sinó que,
senzillament, és la constatació d'una realitat que existeix en
els estatuts d'autonomia. L'Estatut d'Autonomia del País
Valencià parla del valencià, i, per tant, nosaltres no podem
obviar que la denominació oficial i acceptada a tot el País
Valencià és el valencià -a més a més acceptada per la
Universitat de València. Per tant, no seria tant un problema
que nosaltres hem volgut mantenir els dos termes, sinó que
és una realitat oficial que no podem obviar.

Per altra banda, respecte de les intervencions que hi ha
hagut sobre l'espai nacionalitari i el fet de si hem volgut
amagar un altre terme, si hem volgut amagar -parlant clar-
la paraula nació, ho hem explicat a la intervenció inicial i,
precisament, ho dèiem des del punt de vista que, per a
nosaltres, no només l'espai nacionalitari Països Catalans és
unitat de llengua -llengua comuna-, unitat de cultura o trets
culturals comuns i unitat d'història fins a un moment
determinat, sinó que, sobretot, deim aquest terme,
precisament,  per demostrar que és una voluntat política que
és alguna cosa més que aquests tres termes. És una aposta
de futur, és un plantejament que tenim, que hi ha alguna
cosa més que no només llengua, cultura, història, sinó que
s'ha de fer alguna cosa més en aquest sentit. Evidentment,
no podem entrar aquí en una discussió sobre diferents
conceptes de nació, de diferents estudiosos, dels diferents
historiadors etc., per veure si, en aquesta proposició
parlàvem de nació/llengua sinó senzillament reconeixement
d'una expressió que s'ha fet normal en el carrer, que
utilitzam més -com deia l'argumentació- des de nosaltres,
des de les Illes, i des del País Valencià, i que senzillament
va lligada a unes relacions entre les tres comunitats
autònomes. Evidentment, sabíem i pensàvem que el Partit
Popular, el grup parlamentari del Partit Popular, ens diria
que no a tota l'argumentació, i senzillament, hem dit al
principi que allà que volem és fermar llaços amb la realitat,
amb les coses concretes, i, per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears ho continuarem fent,
duent propostes concretes, des dels tres grups en els tres
Parlaments, perquè també és una manera que, d'aquesta
forma, feim normal les relacions de Països Catalans. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entram directament en la
votació d'aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la
proposició no de llei presentada per Esquerra Unida, es
volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, moltes gràcies.

Abstencions?
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12 vots a favor,  vots en contra 46, abstencions, no n'hi ha.
Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 1896/95, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inclusió
d'una partida als pressuposts destinada a la cooperació amb
països en vies de desenvolupament.

Passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inclusió d'una
partida pressupostària destinada a la cooperació amb països en
vies de desenvolupament. Sr. Orfila, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Les paraules estan
gastades. Els números estan gastats. Sols serveixen per atenuar
els aspectes més tràgics de la realitat. Sols serveixen per
allunyar, a força de repetir-se, la a tota hora injustícia, que és la
reina del món del que som hereus: 3.800 milions de persones
passen fam en aquest; el 20% de la població mundial és avui,
malgrat el mal moment de la seva economia, 150 vegades més
ric que el 80% restant. Amb el que una petita part de la
humanitat malgasta, o tira, a menja de més, podria alimentar-se
tota la humanitat sencera. 40.000 fillets moren cada dia com a
conseqüència de malalties de fàcil o poc costosa prevenció. La
gent es veu forçada a abandonar la terra on va néixer  i on
esperava morir, per dirigir-se al nord, on, enlloc  del remei a les
seves misèries, sols troben més injustícia i major opressió.

Pot ser l'actual moment de recessió i crisi econòmica no
sembli el millor per parlar de la desgràcia, de la fam, de les
guerres, de la malaltia i de la mort en el mal anomenat tercer
món. A jo, no obstant això, em fa l'efecte que és el millor
moment per reflexionar, tenint-les ben prop, sobre la insolidaritat
i la injustícia. Els nostres problemes parteixen d'un tolerable
benestar, tan aliè a altres éssers humans que clama el cel.

Què signifiquen, posem per cas, l'alliberament de la dona, on
ningú no hi està ni hi estarà? La cooperació, on les necessitats
són l'únic que es té en comú? La llibertat, on sols existeix
submissió? Les dificultats de l'ensenyament, on tot són
dificultats? La seguretat ciutadana, on hi ha policies enlloc de
mestres, presons enlloc d'hospitals, intempèrie enlloc
d'habitatges? La inviolabilitat dels domicilis, on no hi ha
domicilis? L'atur on no existeix sols la feina, sinó l'explotació i
l'empobriment?

Hi ha una cosa que no ens podem permetre ni un dia més: la
passivitat provocada pel tranquil•litzador consol de pensar que
res o molt poc podem fer i és millor no intentar-ho. S'ha de fer
tot. Es pot fer molt. Les petites generositats individuals es
multipliquen, i creixen conjuntades. Sumem una aportació a una
altra, un gra d'arena a un altre, una mirada de fraternitat a mils de
mirades i, abans de res, meditem  amb seriositat que la vida és un
bé comú que ha de ser compartit, com el planeta Terra i els seus
béns, com la justícia que ens hauria d'igualar a tots, com el futur
del gènere humà que en les nostres mans està esperançar o
desesperançar.

És evident, Sres. i Srs. Diputats, que el que acab de llegir
no és un discurs elaborat per aquest senzill i humil diputat
que els parla. És part d'un article d'Antonio Gala que m'ha
semblat tan clar, tan assenyat, que m'he atrevit a traduir,
assumint un contingut que difícilment seria capaç de
generar, d'expressar amb aquestes belles paraules.

Aquesta Cambra ha de discutir, de nou, una proposta, el
contingut de la qual s'ha debatut any rere anys, d'ençà que
es va constituir el Parlament. Una proposta que continuarem
debatent mentre no s'arribi a aquesta xifra simbòlica del
0,7% perquè, com deia fa temps Rosa Montero, en un lúcid
escrit, no es tracta de demanar per demanar. No és una
demanda utòpica per galvanitzar la consciència i el cor de
la gent i aconseguir almenys la meitat, perquè, en aquest
cas, es demana una quantitat imprescindible i mínima. Un
compte més vell: l'ONU recomana aquesta xifra des del
1972.

Sí, ja sé que estam en crisi, però aquesta petita crisi
nostra, per molt angoixant i dolorosa que sigui pels que la
sofreixen, empal•lideix davant l'envergadura de la crisi i el
desconsol mundial. Sols a Somàlia, el 1993, varen morir de
fam 350.000 fillets, i d'aquí a l'any 2000 moriran, del
mateix, altres 200 milions de persones a tot el món. Per no
parlar d'aquest altre escaló de la misèria en el qual s'ha
mort, no ja d'una fam fulminant, sinó d'una sordidesa lenta,
de manca d'higiene, endèmies, extenuacions, aigües
putrefactes, manca d'ajut metge, amuntegament, o bé la
violència que se sol general als voltants de l'extrema
pobresa: més de 1.000 milions de persones viuen en
condicions infrahumanes.

No es tracta tant sols d'una irresponsabilitat criminal,
com diuen els de la comissió del 0,7%, i també 1.500
científics de tot el món -entre d'ells 99 premis Nobel-: que
els països rics no dediquin ja aquesta mínima quantitat a
l'ajuda internacional és un suïcidi, perquè la humanitat es
troba prop del col•lapse: superpoblació, contaminació,
desertització, pressions migratòries, problemes tots aquests
que es poden solucionar amb cultura i amb
desenvolupament controlat, i això val doblers.

A punt de discutir els pressuposts de l'any que ve, és el
moment d'exigir el 0,7%, per solidaritat, per sensatesa, per
supervivència. Fins aquí la cita de Rosa Montero.

Sres. i Srs. Diputats: calculadament he volgut que la
totalitat de la meva intervenció fos fruit de la simple
traducció d'aquests dos articles. Tot o quasi tot està dit en la
política de solidaritat. I no es tractava d'inverntar-se nous
arguments per afegir als que hem aportat en cadascun dels
debats que s'han tengut en aquesta Cambra al respecte.
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No és el moment de parlar, és el moment de fer, de posar en
pràctica les bones paraules, les bones intencions que s'han
manifestat any rere any en aquesta Cambra. Jo no sé si enguany
serà l'any del 0,7%, encara, a les Illes Balears. Sé, no obstant
això, que fa molts anys que s'hauria d'haver assumit per part de
tots. Estic convençut que, d'aquí a pocs anys, aquesta
reivindicació ens semblarà tan vella com noves seran les noves
propostes que llavors estaran sobre la taula en matèria de
cooperació. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, el Sr. Balanzat té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Evidentment, Els Verds, tot el Grup Mixt, votarà a favor
d'aquesta proposició. La cessió del 0,7% no és una qüestió que
afecti només els Estats, sinó que ja és una responsabilitat del
conjunt de la societat dels països industrialitzats. També és, per
tant, una responsabilitat de les administracions autonòmiques, de
les administracions locals, que no es poden desentendre d'aquest
problema i d'aquesta responsabilitat.

El Govern Balear també té la responsabilitat de fer-ho,
donada la creixent sensibilització social al respecte. Assistim,
aquests darrers anys, a una gran empenta de les iniciatives
solidàries per part de la societat civil, que no sempre han anat
acompanyades d'un suport per part de les institucions locals,
autonòmiques o estatals. Malgrat això, darrerament comença a
haver-hi moltes administracions locals i autonòmiques que
col•laboren en aquest 0,7% d'una manera decidida.

D'altra banda, l'ajuda feta des d'administracions
autonòmiques i locals té una avantatge evident, i és que es poden
controlar, d'una manera més directa, la destinació d'aquests fons,
i es pot fer un control més eficaç i efectiu, evitant així els greus
vicis que tenen les ajudes fetes des de grans administracions, des
de l'administració central que, com és sabut, no sempre els fons
que concedeix han servit per solucionar objectius importants,
com és alimentació, habitatge, sinó que, de vegades, han estat
ajudes en funció dels interessos comercials espanyols, o en
funció dels interessos de política exterior d'amics o enemics que
tenien arreu del món.

Per tant, l'ajuda és una qüestió de qualitat i de quantitat. En
aquest sentit, tan important com incloure la corresponent partida
pressupostària, és establir criteris que garanteixin aquesta
qualitat de l'ajuda. Criteris fonamentals haurien de ser que
aquesta ajuda vagi destinada a la satisfacció de necessitats
humanes bàsiques: alimentació, salut, aigua, educació. Els
projectes que es financiïn han de ser projectes ecològicament
assenyats. S'ha de potenciar la plenitud dels drets de la dona,
s'han de preservar els drets de les minories culturals, ètniques,
etc. i, en definitiva, s'ha de potenciar la capacitat dels pobles del
sud, de sortir endavant per ells mateixos, evitant la dependència
del nord.

Per garantir aquests criteris, també és imprescindible la
transparència i la democratització del procés de concessió
d'ajudes. És necessari, per tant, que es garanteixi la lliure
concurrència de les organitzacions no governamentals locals
a les convocatòries de finançament de projectes, la
participació de les organitzacions no governamentals en
l'establiment dels criteris, i la determinació de tota política
d'ajuda. Per tant, és molt important, també, recordar que,
fins ara, les ajudes -les poques ajudes- donades pel Govern
Balear han estat presidides per la discrecionalitat i per la
opacitat en els criteris. Per tant, sí, òbviament, a aquesta
partida del 0,7 però, per favor, ja ha d'arribar aquesta. No
podem estar, com deia el Sr. Orfila, discutint el mateix tema
cada any, i que cada any se'ns digui que encara no estam en
condicions, que encara hem de fer altres esforços, que hem
de fer unes mesures de racionalització, d'estalvi... No, els
pobles del tercer món es moren i no poden estar esperant-
nos eternament.

Per tant, transparència i qualitat, i decisió, per favor, ja.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. En aquest tema
que ens duu aquí, i pujant dalt la tribuna, em reconec a jo
mateix com aquells capellans que, d'antic, pujaven dalt la
trona, a fer el seu sermó. El tema és la situació en què ens
trobam. Intentaré, com a agnòstic, no assemblar-me a
aquells sermons, i explicar -a més a més de dir el nostre
suport aquesta proposició- quin és el nostre parer sobre
aquesta qüestió.

La reivindicació del 0,7% dels pressuposts públics per a
polítiques de cooperació amb el sud, amb el tercer món,
amb els països pobres, amb els països subdesenvolupats -
donem-los el nom que els vulguem donar- és una
reivindicació comuna, que s'ha obert pas a força de
reivindicacions socials, que ha guanyat la resistència de
molts governants i que, encara amb dificultats, ja s'albira
pròxima a l'horitzó.

Fa poques setmanes, una proposició germana a aquesta,
que Esquerra de Menorca va presentar en el Consell Insular,
amb una esmena del grup Socialista, va ser aprovada per
unanimitat. El grup Popular, el grup Socialista, el grup
Nacionalista i Esquerra de Menorca vàrem aprovar un
percentatge final del 0,35% en els pressuposts de 1996, amb
el compromís d'arribar al 0,7% en el darrer pressupost
d'aquest mandat. Vàrem creure que era una passa positiva
comprometre el Govern a aplicar, de forma progressiva,
aquestes mesures, aquests percentatges de cooperació.
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Jo no faré com Ramon Orfila, que ha citat aquí a Rosa
Montero o a Antonio Gala -que són escriptors i personatges de
gran admiració-, i que no crec que reblaneixin el cor dels
possibles votants del grup Popular a l'hora de dir quin serà el seu
vot en aquest plenari, però sí que citaré Rodrigo Rato, que és un
portaveu prou autoritzat del Partit Popular, que després d'una
reunió mantinguda a Galícia, va dir, aquest dissabte, que el Partit
Popular recomanava a tots els municipis i autonomies que
governaven, que aplicassin el 0,7% en els seus pressuposts.
Esper que Rodrigo Rato sí que reblaneixi els cors, més que
Antonio Gala o Rosa Montero.

Si no hi ha cap alt i baix, avui veurem com aquesta proposició
és aprovada i incorporada com una conquesta irrenunciable, fruit,
no tant, del joc polític dins les institucions, sinó de les
mobilitzacions socials que la passada tardor varen fer del 0,7 una
qüestió d'estat.

Això ha estat possible perquè, durant aquests darrers anys,
s'ha creat arreu d'Espanya, una xarxa de solidaritat i de
compromís -també d'Europa, però a Espanya particularment. El
creixent impacte de les crisis humanitàries, el coneixement, cada
cop més exacte i general, de la realitat dels països del sud, les
campanyes populars de solidaritat, els fòrums, l'aparició
d'informes científics avisant dels perills de desequilibri i
l'agudització de les contradiccions en els àmbits internacionals,
com la perpetuació dels conflictes armats de caràcter regional,
però gairebé propis, donen una sensació d'incertesa i falta de
respostes globals a la situació. Per això hi ha una necessitat, en
definitiva, d'articular un nou projecte ètic, que doni resposta a
una societat desmoralitzada i desorientada i són factors que han
incidit -pensam- a l'hora de crear una atmosfera favorable a la
cooperació, que té les seves conseqüències a l'hora d'aquestes
decisions institucionals.

El 0.7 no representa només una xifra més o manco mítica, a
la qual reiteradament s'han compromès governs i governants,
encara que, a l'hora de la liquidació de pressuposts, sempre es
deixa per a un pròxim exercici. El 0,7 constitueix també un
símbol, un símbol que manifesta tot un conjunt de percepcions,
apreciacions, valoracions i projectes sobre el nostre món, sobre
la forma com l'hem organitzat. El 0,7 és, vulguem o no, una
crítica profunda davant el predomini del model de
desenvolupament dels països rics del nord. Pens que tothom ja és
conscient dels perills que aquest model de desenvolupament
amaga, com l'urani ocult en un artefacte, i quan esclati, les
explosions de Mururoa seran com una falla de Sant Josep.

Defensarem, per això, el 0,7, per raons d'humanitat i
solidaritat amb les víctimes d'aquest sistema, per raons de
justícia social, i amb la reivindicació dels drets bàsics de
qualsevol persona, independentment del lloc on hagi nascut.
Però, també, la defensa del 0,7 i de tot allò que representa,
és una defensa del nostre sistema. Quina paradoxa! La
defensa d'un sistema davant l'amenaça de la desigualtat que
ha creat aquest mateix. No és suficient que el món ric
aixequi murades com les que varen aixecar els romans al
final del seu imperi. Això és el que fa Europa davant la
pressió migratòria dels sense res. No n'hi ha prou. La
història és plena de murades desfetes per la força de la
desesperació. Tampoc no n'hi ha prou amb els desviament
del 0,7 per programes de cooperació, si, amb aquests, el 0,7
també vol exportar el nostre model de desenvolupament, les
nostres, imatges de món ric i satisfet.

Si aquest esforç de cooperació, de fer nostres els
problemes de supervivència de tants de milers de milions
d'éssers humans no va acompanyat d'una transformació
profunda del nostre món, d'una transformació profunda del
nostre model de desenvolupament, l'intent d'evitar una
ruptura definitiva de la humanitat serà un altre fracàs. El 0,7
esdevindrà la certificació d'aquesta impotència.

És per això que estam convençuts que la conquesta del
0,7, que arribarà, malgrat tantes resistències, malgrat tantes
murades mentals que s'han originat en la inconsciència. És
un capítol més en aquesta transformació d'un model de
societat, una transformació per la qual és necessària una
prèvia transformació de les mentalitats. Això que deim és
un camí llarg. Els governants dels països rics del nord,
siguin de la família que siguin, amb les matisacions que
facin falta, demostren una falta de voluntat política per
perdre decisions efectives i compromeses, que contribueixin
a una re-orientació del model cap a l'equitat i la
sostenibilitat. Grans declaracions, cimeres mundials amb
grans efectes i parafernàl•lia, molta televisió i molta escena.
Retòrica repetida de compromís, i preocupació davant els
riscs del futur, però després, en els Consells de Ministres, en
els Consells de Govern, res de res, o ben poca cosa.

Davant això, la reivindicació del 0,7 ha tengut la virtut
de fer deixondir, de tornar a descobrir el valor de la
insistència, de recuperar la creativitat a l'hoa de plantejar
projectes de cooperació. Donarem suport a aquesta
proposició perquè sabem que el seu objectiu no acaba amb
la consecució d'un percentatge en els pressuposts d'aquesta
comunitat autònoma, que s'ufana de ser la més rica
d'Espanya. Li donarem suport, tot i que hem de fer constar
que si aquests possible percentatge, ja important, no es
vincula directament a la labor de les organitzacions no
governamentals, si aquest percentatge es deposita dins el
calaix del Govern per distribuir-lo discrecionalment, l'avenç
serà menor.
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Així entenem que el grup Popular vol que sigui, i així vàrem
interpretar la seva  posició davant una proposició anterior en el
calendari d'aquest Parlament: la del Consell Consultiu en matèria
de cooperació. Esquerra Unida també considera que la quantitat
resultant de l'aplicació del percentatge que finalment s'aprovi ha
de ser gestionada pels Consells Insulars, i orientada a programes
concrets de cooperació, a través de les organitzacions no
governamentals.

Miri, Sr. Orfila, jo no sé quin serà el resultat de la votació que
ara hi haurà. M'agradaria que fos semblant al de Menorca, o
m'agradaria que les opinions o recomanacions de Rodrigo Rato
es tenguessin en compte. M'agradaria, jo no ho sé. Però esper que
els grups parlamentaris que votin que sí puguin dur, als
municipis o als governs on tenen responsabilitats de govern, el
mateix vot afirmatiu, i aplicar en els seus pressuposts municipals
aquesta conquesta. És una cosa que esper de forma progressiva.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Teresa Riera.

LA SRA. RIERA I MADURELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputades.
Sr. Portaveu del grup Nacionalista-PSM, vagi per endavant que
el nostre grup votarà a favor de la proposició no de llei que acaba
de presentar, perquè d'un pressupost de 56.000 milions, destinar-
ne 350 a la cooperació amb els països en vies de
desenvolupament ens sembla just i gens descabdellat, sobretot,
Sr. Orfila, si comparam les xifres amb altres despeses que ha fet
o ha intentat fer el Govern de la Comunitat Autònoma. Perquè
ens entenguem: dos exemples, un dels quals, avui, el Sr. Pons ha
tornat a posar d'actualitat: compra de Ca'n Salas, 398 milions.
Això representa el 0,71% dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma. Cala Mondragó, fa anys: 1.950 milions,
sense comptar interessos, representa el 3,48% dels pressuposts
de la CAIB -amb interessos el 5,35%.

D'altra banda, Sr. Orfila, no cal que li digui que compartim,
com moltes vegades ja hem fet, sobretot en temes d'aquest tipus,
tots els arguments que vostès han escrit a l'exposició de motius,
i que vostè, com a portaveu, ha exposat amb el rigor que li és
acostumat. Sovint hem fet referència, en aquest Parlament,a la
situació en què es troba gran part de la població del nostre
planeta. Hem dit repetides vegades que l'actual desconnexió que
hi ha entre els països rics i els països pobres resulta ja
insostenible i que, encara que són els governs dels Estats qui
estan compromesos amb les recomanacions d'organismes
internacionals, i per les conclusions de les cimeres mundials -i
aquesta és una matisació que volia fer al que diuen vostès a
l'exposició de motius-, aquest, com ja ha dit el portaveu del grup
Mixt, és un compromís ètic i polític que obliga tothom, i és clar
que el nostre propi futur depèn de les mesures que prenguem tots
junts, governs, institucions i ciutadans, per canviar l'actual
situació perquè -com ja hem dit altres vegades- la cooperació
amb els països en vies de desenvolupament és per a tots, ara, no
només un imperatiu moral, sinó també una necessitat.

Un imperatiu moral pels que no admetem tot el que deia
vostè, Sr. Orfila, pels que no admetem que 500 milions de
persones sofreixin fam i mal nutrició, pels que no admetem
que 100 milions d'habitants dels països industrialitzats
visquin per sota de l'umbral de la pobresa, pels que no
admetem que 300 milions de nins i nines dels països pobres
no estiguin escolaritzats. Però també una necessitat perquè
mai com ara la interdependència econòmica i ecològica
entre tots els països ha estat tan forta, no només per manca
de qüestions de manca de recursos naturals, sinó també
perquè les conseqüències de la pobresa travessen les
fronteres sense necessitat de passaport, conseqüències que
tenen un nom: droga, problemes socials, migracions, atur,
destrucció de recursos naturals, malalties, etc. Les
necessitats per les quals travessen els països del sud, i les
seves gents reclamen l'ajut solidari dels països
desenvolupats. La solidaritat no ha de quedar només en
bones paraules o en una simple declaració d'intencions com
aquelles a les quals, fins ara, ens té acostumats el Govern
d'aquesta comunitat autònoma. El treball que fan les O.N.G.
del nostre país, en  aquest sentit, és fonamental, però aquest
potencial humà necessita la col•laboració econòmica del
Govern.

Sres. i Srs. Diputats, el temps que la cooperació i el
desenvolupament era considerada una qüestió d'alguns
militants i persones de bona voluntat dels països rics ja s'ha
acabat. La realitat s'ha encarregat de fer convergir les raons
del cor i les necessitats del nostre benestar, per col•locar-nos
a tots, sense excepció, davant una situació clara. Esgotat el
conflicte "esto es", el futur de la societat internacional depèn
de la superació de les diferències nord i sud. Nosaltres
estam convençuts que no hi ha problemes socials que no es
puguin solucionar, amb els quals haguem d'estar resignats
a conviure, ni tant sols aquells tan fermament ancorats a les
nostres societats com són les desigualtats i la seva màxima
expressió de dimensió internacional que és el
subdesenvolupament. Justament la recerca de solucions a
aquestes qüestions és el principal factor de progrés social,
i la cooperació és un instrument idoni per enfrontar el
subdesenvolupament.

Per això votarem a favor d'aquesta proposició no de llei
perquè, com vostès, Sr. Orfila, i tots els portaveus que
m'han precedit, no som insensibles a la gran quantitat de
veus que, a la nostra comunitat, s'han aixecat a favor del
0,7, veus que han tengut l'efecte de revifar la consciència
ciutadana, de recordar la dramàtica realitat en la qual es
troben les tres cinquenes parts de la humanitat, i la urgència
de contribuir, des de les institucions, a l'ajut per al
desenvolupament.

Sr. Orfila, tenc els meus dubtes que si algú vota en
contra de la proposició no de llei que han presentat, aquestes
persones vulguin realment un millor repartiment
internacional de la riquesa. 
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Joana Aina Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Dia 27 de juliol
d'enguany, el President d'aquesta comunitat autònoma, Sr.
Cristòfol Soler, va pujar a aquesta tribuna, i va dir textualment:
"existeix una marginació entre països pobres respecte dels
desenvolupats. Per pal•liar aquest fenomen, volem moure
campanyes de sensibilització i d'ajudes tècniques i econòmiques.
Per tant, volem incrementar progressivament els fons d'ajuda al
desenvolupament del tercer món, fins a aconseguir el 0,7 del
pressupost d'aquesta comunitat autònoma". Crec, per tant, que
queda suficientment clar aquest compromís polític assumit pel
nostre President de la Comunitat Autònoma.

El Partit Socialista de Mallorca ha presentat una proposició
no de llei igual a la de l'any passat, i nosaltres, com molt bé he
dit abans, assumirem el nostre compromís. Destinar el 0,7 de
cada administració, però, també podria dur-nos a destinar doblers
públics de distintes administracions en quantitat superior al 0,7,
però això queda, en aquest moment, molt enrera encara, per
desgràcia.

Tal com es presenta aquesta proposició no de llei, se'n
podrien dur altres, instant el Govern a incloure en el seu
pressupost partides per a distints sectors, importants. Es podrien
fer propostes en el tema dels marginats, discapacitats, etc. Però,
amb criteris lògics, presenten esmenes a la llei de pressuposts, si
pensen que les seves partides no han estat suficientment dotades,
esmenes que seran o no acceptades. Però no, el tema del 0,7 el
volen dur apart. Li volen donar un tractament distint. No fa falta.
Dedicar un percentatge del pressupost de les distintes
administracions, avui, no té retrocés. La nostra societat es
mentalitza, la sensibilització es fa patent. Dins la nostra
comunitat autònoma, s'han fet campanyes. L'augment progressiu
del pressupost de les distintes administracions i de la Comunitat
Autònoma és evident: de 35 milions l'any 94, hem passat a 80
milions el 95. Aquest any es farà un augment progressiu, com
podran comprovar tots vostès en els pressuposts.

Els nostres ajuntaments han passat de no tenir, tant sols,
partida pressupostària, a tenir, l'any 95, 29 milions de pessetes.
El Consell Insular va fer una aportació de 30 milions de pessetes.
Crec també que hem de ser coherents amb el que aquí diu un
grup polític, i crec que tots estam d'acord en aquest augment
progressiu, destinar partides al tercer món. Però, Sr. Orfila, jo li
vull recordar, per  si vostè no ho sap, que aquí hi ha ajuntaments
del seu color polític que tenen 0 pessetes en el seu pressupost.

No vull dir que siguin els seus ajuntaments, també n'hi
ha de nostres. Jo crec que això és així. Hi ha ajuntaments de
tot color polític. Per això crec que no n'hem de fer bandera.
Jo crec que, des d'aquí, hem de intentar que tots els
ajuntaments hi destinin quantitats. Aquesta és la nostra
lluita. Crec que tots coincidim en això, però no hem de voler
dir aquí un missatge i que, llavors, en els nostres
ajuntaments, tenguem 0 pessetes -ja dic que no culpo un
ajuntament, sinó que nosaltres també en tenim, evidentment
també en tenim.

També és evident que la Unió Europea, el primer donant
mundial, hi destina el 0,57, lluny encara el 0.7. Els Estats
Units i el Japó hi destinen el 0,25 i 0,35 respectivament.
Però el procés, com he dit abans, ha començat.

Però els problemes del tercer món -no ens enganyem- no
s'arreglaran només amb prestacions econòmiques. Els seus
problemes són molt complexos i profunds. Tots sabem que
després de la descolonització política va començar una
colonització econòmica. Grans companyies controlen el
comerç de matèries primes i tenen, en les seves mans, la
seva destinació. El desenvolupament d'àrees industrials del
tercer món no tant sols ha de fer front a la competència de
les multinacionals, sinó que també depèn de l'ajuda
financera de l'exterior per a la compra de maquinàries. De
cada vegada més endeutats, moltes necessitats i pocs
recursos, deficient educació, problemes sanitaris, etc. Si a
tot això, a més a més, hi afegim els problemes polítics, el
panorama és desolador. No basta fer aportacions
econòmiques; els problemes, com he dit abans, són molt
més complicats.

Pens, però, Sres. i Srs. Diputats, que s'ha avançat a nivell
institucional i social. Però també pens que queda una
qüestió en mans de cadascun de nosaltres: també podríem
destinar el 0,7 dels nostres ingressos, podríem destinar el
0,7 dels ingressos de cadascun de nosaltres en aquest
Parlament, i també podríem fer i finançar conjuntament un
programa, per ventura d'una forma simbòlica, i aquest
Parlament fer un sol programa i destinar-lo a ajudes del
tercer món. D'això en podríem parlar, perquè pens que és
una cosa molt personal, però és un tema que, fora d'aquesta
Cambra, podríem intentar.

Vull acabar dient que el nostre grup, avui, no donarà
suport a aquesta proposició no de llei, pel que li he dit
abans: assumim, com a grup, com he dit al principi
d'aquesta intervenció, el compromís del nostre President.
Augmentam progressivament per tal d'arribar a l'objectiu,
que és aconseguir el 0,7. Això es farà patent a l'hora
d'aprovar els pressuposts. Després, aquest govern farà una
proposta i serà aquest Parlament qui, en el seu moment, a
l'hora d'aprovar la llei de pressuposts, decidirà quina ha de
ser la partida que destinam a ajuts, el 0,7 o la quantitat que
considerem oportuna. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Volem agrair, en primer
lloc, el suport anunciat pel grup Mixt, Esquerra Unida i grup
socialista a la nostra proposició no de llei.

Sra. Joana Aina Vidal: pens, sincerament, que s'afirma massa
vegades que l'objectiu del 0,7 és una meta a la qual hem d'arribar
passa a passa. És evident que, ara per ara, no podem fer bots tan
importants com per arribar-hi en un any, d'un any per altre. Jo
vull desmentir aquesta afirmació: la recomanació de dedicar el
0,7 % del producte interior brut -no ho oblidem- dels països
industrialitzats a la col•laboració amb el que anomenam tercer
món, ve de l'any 1968, i es concreta des de les Nacions Unides
l'any 1972, com una petició expressa a tot el món industrialitzat.
Si ja les Nacions Unides consideraven, fa 23 anys, urgent i que
no es pot ajornar, el canvi d'actitud que representaria dedicar
aquest esforç a la cooperació, què no hem de pensar ara, al cap
de 20 anys, de fer tot el contrari.

Mirin, Sres. i Srs. Diputats. A l'objectiu del 0,7 % s'hi pot
arribar des d'ara mateix, i la prova és que cada dia són més els
ajuntaments, les institucions, i els ciutadans que l'apliquen. De
fet, ja hauríem de donar aquesta passa per tancada, per superada,
pel que fa al pressupost de la Comunitat Autònoma, i fer noves
passes, com podria ser que tots nosaltres dediquéssim el 0,7 % de
les nostres percepcions, com ha dit la Sra. Vidal, com a càrrecs
públics, a aquest objectiu. Sra. Vidal, la convido a fer-ho, i
convidi els diputats del seu grup a fer-ho també. Aquest diputat
que els parla -i ho pot demostrar documentalment- ho fa des de
fa 4 anys.

Hem de ser sincers: poder, la nostra comunitat, pot
perfectament. És una qüestió de voluntat política, de prioritats,
de sensibilitat, perquè -em poden ben creure- els ciutadans de les
Illes Balears no sols entendrien perfectament aquesta despesa  -
és més, l'aplaudirien-, i així ho demostrava una enquesta feta a
Mallorca, per un mitjà de comunicació l'any passat per aquest
temps. Quan res més, si no existeix encara la voluntat d'arribar
a aquest percentatge per al 96, els cridam a prendre la decisió,
una decisió com l'adoptada en el Consell Insular de Menorca,
que augmentarà la quantitat a partir del 0,35 % l'any que ve, fins
a arribar al 0,7 en el que queda de legislatura. Em creguin, Sres.
i Srs. Diputats del PP, que si així ho accepten, no faran tampoc
cap heroïcitat. L'any passat, quan el bull de les mobilitzacions,
essencialment de gent jove, per tot l'Estat espanyol, els màxims
dirigents del seu partit, el Sr. Aznar, el Sr. Rajo -per cert, molt
relacionats amb vostès darrerament- es varen apuntar al carro de
les reivindicacions, com ara ha fet el Sr. Rodrigo Rato, i aquí
podem fer dues valoracions d'aquesta actitud seva: que
simplement es varen convèncer de la justícia de la reivindicació
i la varen fer seva i, en aquest cas, ho han de demostrar amb fets,
allà on vostès governen, si volen ser creïbles; o ben al contrari,
que sols els va empènyer un motiu d'oportunisme polític,
desitjosos de capitalitzar un moviment creixen de mobilització,
que va aconseguir -ho hem de reconèixer- crear estats d'opinió.
Quina de les dues valoracions és la certa, Sra. Joana Aina Vidal?
Sí, jo sé que vostès em diran que eren recomanacions del seu
partit, i que vostès no accepten mandats imperatius en aquesta
qüestió, i és possible que, en aquesta no ho facin. Altres
recomanacions fetes des de Madrid, fetes per un senyor amb un
pur (...)  se les han hagudes d'engolir.

Però, repetesc la pregunta: eren pur electoralisme les
recomanacions fetes des de Madrid pel Sr. Aznar i pel Sr.
Rajo? Són  electoralisme les recomanacions que ha fet,
aquests darrers dies, el Sr. Rodrigo Rato, com recordava fa
un moment un altre portaveu?

Sra. Joana Aina Vidal, he de reconèixer que, avui, vostè
m'ha deixat perplex. Té por que s'acumulin les aportacions
dels ajuntaments amb les de la Comunitat Autònoma i
gastem massa, i dediquem massa doblers al tercer món.
Hem d'anar vius. Política d'estalvi, no sigui que els
ajudàssim massa i això dugués males conseqüències. Vostè
creu sincerament que la dificultat per destinar el 0,7% del
pressupost de la Comunitat a la cooperació amb el tercer
món és aquesta superposició de la qual parla, entre els
ajuntaments que acorden ja dedicar el 0,7, i les altres
institucions d'un altre àmbit, com és el Govern, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears? Crec que vostè
mateixa no s'ho pot creure.

Una darrera consideració respecte de la urgència i la
prioritat d'aquesta despesa. Ho faré reproduint les paraules
del portaveu de la plataforma estatal per al 0,7%, paraules
que feia seva l'editorialista de El Día del Mundo fa un any
exactament. Diu així: "Fa 20 anys, a ningú no el
preocupaven els incendis forestals, i no es preveia quasi res
per prevenir-los. Avui constitueixen una prioritat, i ningú no
hi escatima mitjans. Doncs bé, el tercer món està encès en
flames. S'ha d'apagar-lo abans que sigui, definitivament,
incontrolable". Aportarà la nostra comunitat la seva part per
apagar aquest incendi, o esperarem que el foc ens comenci
a socarrar perquè després algú es plantegi començar a obrir
tallafocs? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Si? Té la paraula el
President de la Comunitat Autònoma, el Sr. Cristòfol Soler,
tot indicant que sap que obre una qüestió incidental amb el
grup que ha presentat la proposició no de llei.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA (Cristòfol Soler i Cladera):

Gràcies, Sr. President. És per fer una matisació a la
intervenció del Sr. Orfila. Jo crec que es treu fora de solc aquesta
qüestió. Jo vaig manifestar un compromís, en el discurs
d'investidura, d'arribar lentament al 0,7%, al llarg d'aquesta
legislatura, de consignació d'aquest tipus d'ajuts en els
pressuposts de la Comunitat Autònoma.

Vull recordar que en la seva proposició no de llei, que
planteja avui, a debatre en la Cambra, demana el 0,7% a partir de
l'any 96, i 0,7% l'any 96. Vull reiterar el compromís: 0,7 %
lentament -dins aquesta legislatura, en el sentit que, com a molt
tard, l'any 99, ja hi hagi el 0,7 %. Crec que s'han de donar les
passes d'una manera prudent. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, li agraesc que hagi sortit.
Li agraesc el compromís que vostè avui pren davant aquesta
Cambra, d'arribar a aquest 0,7% del pressupost de la Comunitat
Autònoma abans que acabi la legislatura. Nosaltres, Sr.
President, si vostè acceptàs -abans que acabi aquesta legislatura,
ha dit vostè, el diari de sessions em guardarà de mentir-, si vostè
assumís el compromís que, a través d'una esmena in vocce que es
pot presentar perfectament -estic convençut que tots els grups
parlamentaris l'acceptarien a tràmit- que l'any que ve es dediqui
un 0,35% del pressupost de la Comunitat Autònoma a aquest
objectiu, amb el compromís d'arribar al final d'aquesta legislatura
al 0,7%, nosaltres l'acceptaríem de forma immediata.

De tota manera, i sigui com sigui, li agafam la paraula, i
esperem que no li haguem de retreure. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Soler, té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA (Cristòfol Soler i Cladera):

Jo crec que la postura és clara i concreta. S'arribarà d'una
manera lenta a aquest objectiu. Nosaltres serem qui marcarem el
ritme. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Tancada la qüestió incidental,
per contradicció, em demana la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Em sap greu intervenir
després del President del Govern, però jo crec que el Sr.
Orfila no escolta quan jo he parlat. Jo he començat la meva
intervenció amb les paraules textuals del nostre President.
Vostè ha dit que el nostre partit, a nivell nacional, fa
electoralisme. Vostè, des d'aquí, fa demagògia pura. Vostè
demana aquí, i jo li he dit, el 0,7, quan jo li he dit que molts
ajuntaments seus no tenen partida. Jo també, amb bones
paraules, he dit que estàvem en el bon camí, que anàvem al
0,7, i que aquest era l'objectiu. Però el que vostè fa aquí és
demagògia pura, i jo estic espantada. Hem de ser un poc
més seriosos, Sr. Orfila, perquè això confon la gent. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Suficientment debatuda la proposició no
de llei, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la
proposició no de llei, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Gràcies, poden seure.

Abstencions?

Resultat de la votació: vots a favor 28, vots en contra 31,
abstenció no n'hi ha hagut. Per tant, queda rebutjada aquesta
proposició no de llei.

IV.- Debat sobre la conveniència de la interposició d'un
recurs d'inconstitucionalitat a la Llei 26/1995, de 31 de
juliol, per la qual es declara reserva natural les salines
d'Eivissa ("ses Salines"), les illes des Freus i les salines de
Formentera.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia. Després de feta
una consulta sobre si s'havia de deixar per l'horabaixa, s'ha
considerat per certs portaveus que volien continuar aquest
punt, i, tal com està establert l'ordre del dia, continuam amb
el darrer punt, el debat sobre la conveniència de la
interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat. Per fer la
defensa d'aquesta proposta, té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, Sr. José Maria González Ortea.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Las Cortes
españolas aprobaban en julio pasado una ley que declaraba Ses
Salines de Ibiza y Formentera y los islotes de los Freus reserva
natural, figura contenida en la legislación estatal sobre espacios
naturales protegidos, y que viene definida con términos -a mi
juicio vagos- en el artículo 14 de la ley 4/1989, de la forma que
textualmente les leo: "Las reservas naturales son espacios
naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su
rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una
valoración especial". Su apartado segundo dice: "En las reservas
estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos
casos en que esta explotación sea compatible con la conservación
de los valores que se pretenden proteger. Con carácter general
estará prohibida la recolección de material biológico o geológico,
salvo en aquellos casos que, por razones de investigación, o
educativas, se permita la misma, previa la pertinente autorización
administrativa". En definitiva, la definición a la que se refiere la
ley 4/89 es una definición de carácter amplio, como, por otro
lado, no podía ser menos, en una ley de esta naturaleza, y el
propio texto legal remite a otros documentos, al plan de
ordenación de recursos naturales -del que luego hablaremos- y al
plan rector de uso y gestión  la determinación concreta de los
valores a proteger y de las formas de protección.

El área en cuestión, sin embargo, gozaba ya de la protección
otorgada por la Ley de Espacios Naturales de nuestra comunidad
autónoma, que la califica como área natural de especial interés,
calificación que tiene, entre sus rasgos más característicos, los
siguientes: son áreas naturales de especial interés -dice nuestra
ley, la aprobada aquí- aquellos espacios que, por sus singulares
valores naturales, se declaran como tales en la propia ley. Dice
también que "en área natural de especial interés, el suelo queda
calificado como no urbanizable, de especial protección".
Atención a esto, porque es importante. El suelo queda calificado
en su totalidad, en su integridad, como no urbanizable de
especial protección.

No podrán estar los suelos calificados como área natural de
especial interés -dice también nuestra ley- dedicados a usos que
impliquen transformación de su destino o naturaleza, ni aquellos
que lesionen sus valores ecológicos o paisajísticos -afirma el
artículo 7.3. No se permiten tampoco, en las áreas naturales de
especial interés, nuevas edificaciones distintas que las declaradas
de utilidad  pública, las viviendas unifamiliares, las
explotaciones agrarias, o las vinculadas a las obras públicas -dice
el artículo 11. No se autorizan, en áreas naturales de especial
interés, campos de golf ni puertos deportivos -dice el artículo 13.
Las edificaciones no se podrán situar sobre acantilados, rocas, o
prominencias del terreno -afirma el artículo 16. Los nuevos
caminos sólo podrían abrirse en casos de justificada necesidad,
con garantía de preservación del paisaje -dice el artículo 19. Lo
mismo ocurre con tendidos aéreos, telefónicos, eléctricos, etc. -
afirma el artículo 20. Se prohíbe en todas las áreas naturales de
especial interés la publicidad -dice el artículo 21. Se prohíbe
también la apertura de canteras, salvo en casos de interés público
recogidos en el plan sectorial correspondiente -dice el artículo
22. Y, finalmente, este ramillete de este muestrario de
condiciones de que gozan las áreas naturales de especial interés
creadas por la Ley de Espacios Naturales aprobada por esta
Cámara, se prohíbe la alteración de la cubierta vegetal en las
zonas boscosas, salvo planes aprobados por la Conselleria de
Agricultura y Pesca.

Cabe pues, creo yo, a la vista de que, en principio, poco
aporta la ley del Congreso,  la Ley de Declaración de
Reserva, cabe preguntarse qué objetivos se perseguían y qué
razones había para que, en Madrid, se tomaran este trabajo,
sobre un área declarada natural de especial interés por esta
Cámara. Aún más, la ley 4/89, la Ley de Espacios Naturales
nacional, exige que, para hacer una declaración de parque
o de reserva natural se haga previamente un plan de
ordenación de recursos naturales, en el que, entre otras
cosas, se deben determinar los límites, el estado de
conservación, y aquellas limitaciones generales y
específicas que hayan de establecerse. En una palabra, se
completan las características que, con carácter tan ambiguo
como decía antes, están en las definiciones tanto de parque
como de reserva, y solamente con carácter excepcional -el
otro día nos referíamos a este tema hablando de otra posible
área de parque, el de Na Burguesa-, se admite, con las
adecuadas justificaciones, que el plan de ordenación de
recursos naturales se haga a posteriori.

¿Qué razón había para emplear este procedimiento
excepcional? Ambas preguntas, la razón de la ley y la
urgencia y excepcionalidad en su redacción por el Congreso
de Diputados, pretenden contestarse en la exposición de
motivos, cuando se afirma textualmente que "las actividades
humanas, las calificaciones del suelo y las perspectivas de
un desarrollo turístico no acorde con las demandas medio
ambientales y de conservación de los recursos naturales, no
aseguran la conservación de su riqueza y de su diversidad
biológica". Pero esto no es la razón real de la ley. Y mucho
menos lo es de su urgencia, ya que la protección blindada
por el área natural de especial interés es, como he explicado
anteriormente, mucho mayor y mejor que la pura
declaración de reserva natural, en tanto no exista un plan de
ordenación de recursos naturales, y mientras subsista la
calificación urbanística de suelo no urbanizable de especial
protección.

No se ajusta a la verdad la exposición de motivos, ni
quienes la sostienen se ajustan a la realidad. La cuestión es
muy distinta. Se trata de que la Ley de Espacios Naturales
aprobada en esta Cámara en el año 91, y modificada
parcialmente, también en esta Cámara, en el 93, prevé un
mínimo de 30.000 metros cuadrados para la edificación de
una vivienda unifamiliar en área natural de especial interés
en Ibiza, con la salvedad de que los 100 primeros metros
desde el mar, las zonas (...), la zonas húmedas, las cimas,
los acantilados y los salinares, entre otros, son
absolutamente inedificables pero todo ello no daba
satisfacción suficiente a determinados grupos políticos y no
políticos que, al ser incapaces de imponer sus criterios,
elección tras elección, en esta Cámara y, en particular, en
Ibiza, lo llevaron a Madrid para transformar -a mi juicio de
manera espuria- la voluntad expresada por los legítimos
depositarios de la competencia, sustituyéndola por las de las
otras 16 comunidades autónomas. Son los votos de Anguita,
o de González, los votos de Chaves o del Sr. Rodríguez
Ibarra, los que han venido en ayuda de quienes aquí no han
encontrado la respuesta a sus propuestas. Algunos, a los que
se les llena la boca de autonomía y de autogobierno, no han
dudado en pedir que se conculcasen las declaraciones de
esta Cámara utilizando, además, medios -insisto, a mi
juicio- inadecuados.



320 DIARI DE SESSIONS / Núm. 10 / 17 d'octubre del 1995

Porque, entrando ya en la cuestión central, en el meollo de lo
que me trae a esta tribuna, a juicio de mi grupo parlamentario, la
Ley de Declaración de Reserva Natural de Las Salinas es
inconstitucional, ya que, como explicamos en la motivación -y
no voy a repetirla aquí entera- la razón jurídica que fundamenta
la procedencia de interponer recurso de inconstitucionalidad
descansa en que la Ley de Declaración de Reserva Natural de
Las Salinas se construye sobre el artículo 21.3 de la Ley ya
citada 4/1989, declarado inconstitucional por sentencia del
tribunal correspondiente en fecha muy reciente, 28 de junio de
este año.

En otras palabras, la titularidad del dominio público -en este
caso el dominio público marítimo-terrestre, que es del Estado- y
lo que sirve de base para la declaración de reserva natural del
área por el Congreso de Diputados no es título atributivo de
competencias en favor del Estado y en detrimento de nuestra
Comunidad Autónoma, quien las recibe directamente de la
voluntad constitucional. Pero es que aún hay otros errores
notables, el más destacado en este caso es que, como hemos
dicho, la Ley de declaración de reserva pivota sobre el eventual
dominio público estatal de la zona marítimo terrestre, y éste
dominio no está declarado en firme; en efecto, hay un deslinde
de la zona marítimo-terrestre, provisional y además está
recurrido, por lo que la ley se construye de forma
inconstitucional y encima sobre una zona hoy por hoy indefinida.
He dicho que éste era el meollo de la cuestión porque, señoras y
señores diputados, piensen que no se discute hoy aquí el nivel de
protección del área de las Salinas, eso ya lo hemos discutido en
las tres legislaturas anteriores -recuerden la primera ley de
declaración de las Salinas, la Ley de espacios naturales que se
discute en la siguiente legislatura y en la pasada la modificación
de esa misma ley de espacios naturales-, y en todo momento
podemos volver a discutirlo, ahora o en el futuro, pero en esta
cámara, lo que hoy me trae aquí es la conveniencia o
inconveniencia de presentar un recurso de inconstitucionalidad
a una ley que invade las competencias de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y que se construye sobre la
imposición de voluntades ajenas a las expresadas en las Islas y
representadas legítimamente en esta cámara.

Por ello, pido al Pleno que vote favorablemente la
presentación del recurso de inconstitucionalidad a la Ley
26/1995, de 31 de julio, de declaración de reserva natural de las
Salinas de Ibiza, los islotes del Freu y las Salinas de Formentera.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entram en el torn d'intervencions per
fixar postura dels diferents grups parlamentaris. En primer
lloc, deman als portaveus dels grups que vulguin intervenir
a favor de la conveniència de la interposició d'un recurs ...
Per tant, no hi ha intervencions en aquest sentit. Grups que
vulguin intervenir en contra de la conveniència de la
interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat? Per part del
Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Com a diputat dels Verds i com a membre del
moviment ecologista pitiús, que des de fa vint anys lluita
per la total i definitiva protecció de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, vull iniciar la meva intervenció retent un públic
homenatge, un reconeixement sincer a tots aquells
eivissencs i formenterers que dia rera dia mantenen viva
l'esperança i el desig de veure preservat aquest tresor, el
tresor que representen Ses Salines. Per a aquells polítics que
només pensen en com treure'n profit polític o econòmic de
les seves actuacions, serà difícil comprendre com és que hi
ha tanta gent que durant tants d'anys ha fet tanta feina per
salvar Ses Salines, la raó d'aquesta persistència, d'aquesta
insistència en les mobilitzacions, no és ni més ni menys que
la persistent i obstinada actitud del Partit Popular de
permetre la urbanització d'aquest indret.

Senyores i senyors diputats, poden estar ben segurs que
ningú no es mobilitza ni protesta ininterrompudament
durant vint anys perquè sí, per entreteniment o per hobby, si
aquesta reivindicació popular, si aquest clamor popular
continua encara avui, després de vint anys, és perquè encara
no s'ha complit allò que el poble pitiús desitja, és a dir, que
Ses Salines estiguin definitivament protegides.

Els Verds donen suport a la reserva natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera i a la Llei que han fet les
Corts espanyoles, i diré per què.
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Podria haver-hi, no ho sé, formalment una ingerència per part
de l'Administració central dins les competències autonòmiques,
però el Govern balear no és precisament el més autoritzat per
parlar d'ingerències, d'invasió de competències, d'agressions a
l'autonomia, etc., quan el que ha fet aquest govern és utilitzar les
seves competències per afavorir interessos personals, particulars
i individuals del fins ara president Gabriel Cañellas i d'un altre
dirigent del PP, Abel Matutes. Amb quina cara, senyors del PP,
acusen Madrid d'invadir les competències d'aquest parlament i
d'aquest govern si el que han fet vostès és utilitzar aquestes
competències per preservar negocis particulars dels senyors
Cañellas i Matutes? Quan tota Eivissa i Formentera ja feia anys
que volia protegir Ses Salines, vostès, senyors del PP, varen anar
en contra d'aquest clamor popular i varen permetre urbanitzar
Ses Salines, i no només això varen permetre urbanitzar Ses
Salines per una raó molt concreta, perquè allí hi tenen interessos
familiars, com he dit, el Sr. Cañellas i el Sr. Matutes. Amb la
reforma de la Llei d'espais naturals, varen retocar-la perquè Ses
Salines no poguessin ser mai parc natural, perquè s'hi pogués
continuar edificant i perquè el tramat d'empreses del Sr. Matutes
pogués acabar la seva urbanització de Sa Sal Rossa. Volen dir
que això era el que democràticament demanava la majoria del
poble pitiús? Volen dir, senyors del PP, que aquestes
modificacions per afavorir interessos d'un senyor en concret eren
una reivindicació popular que estava dins l'ànima de tots els
eivissencs i eivissenques? No, no ens facin passar per idiotes, a
Eivissa i Formentera tots sabem com es varen utilitzar les
competències autonòmiques en el tema de Ses Salines, i tots
sabem qui se'n va beneficiar. Per a això serviren les
competències autonòmiques utilitzades pel PP quan tenia la
majoria, per a un negoci personal d'unes empreses determinades.

Davant aquesta vergonyosa situació, davant aquesta
descarada utilització especuladora de les competències d'aquest
parlament balear en un tema tan delicat, què feren algunes forces
polítiques? Evidentment, allò que faria qualsevol persona amb
dos dits de front: demanar auxili a una institució superior, a una
institució que, per dir-ho així, no estigués tan pringada en temes
semblants o per interessos personals del seu president, i que, per
tant, pogués actuar amb més independència i amb més
imparcialitat en aquests temes.

Així va ser com el PSOE i Esquerra Unida varen tramitar la
reserva natural de Ses Salines a les Corts Generals, i així va ser
com es va aprovar una llei que, amb tots els seus defectes i
mancances, és la primera llei que dóna una protecció i una gestió
adequada per a Ses Salines. Tots els partits pitiüsos, llevat del
PP, evidentment, i tota la societat civil, aniran allà on faci falta
per salvar Ses Salines. Com que la majoria d'aquest parlament
balear no ha actuat amb imparcialitat, ara s'ha acudit al Congrés,
i s'acudirà allà on sigui necessari. Les competències del Govern
balear són sagrades, però això té una excepció, quan aquestes
competències no s'utilitzen en favor de l'interès comú, sinó de
l'interès particular d'un membre del Parlament o de destacats
dirigents d'algun partit, quan aquestes persones, per ser qui són
se n'aprofiten i utilitzen aquestes competències en favor seu, el
que es fa no és un exercici de sobirania popular, sinó un insult al
poble.

Aquest és el cas de Ses Salines. No, no ens venguin amb
històries, no diguin, com va dir el Sr. Soler, que Ses Salines
d'Eivissa tenen ja la protecció que volia el poble pitiús,
perquè això no és cert. Sr. Soler, Els Verds i el moviment
ecologista de les Balears vàrem escoltar molt atentament el
seu discurs d'investidura, en aquell text, vostè va deixar
molt clares les prioritats del seu programa de govern:
autonomia, llengua i medi ambient; intentar anul•lar la
protecció que a la fi tenen Ses Salines d'Eivissa no és una
bona manera de començar a complir les prioritats
ecològiques, és una primera passa vertaderament
desgraciada, i els ecologistes de les Balears ho tendrem ben
present. Sembla que el Sr. Cañellas continua movent els fils,
Sr. Soler, però de sobte, després que vostès, senyors del PP,
comencin a anunciar que posaran aquest recurs
d'inconstitucionalitat contra la reserva natural, comença
també al mateix temps a escoltar-se que volen vostès cercar
fórmules per augmentar la protecció que ara tenen per la
Llei d'espais naturals, coincidint amb el seu anunci de
recórrer aquesta reserva, comencen a dir que el primer pla
de la Llei d'espais naturals serà el de Ses Salines, es
comença a sentir que el PP d'Eivissa vol més protecció
autonòmica per a Ses Salines, se sent a l'alcalde d'Eivissa
que no vol ni una casa més a Ses Salines. Amb tot això, la
seva intenció és la següent: dir a la població, "sí, recorrerem
la reserva natural de Ses Salines, gràcies a això s'anul•larà,
però, no us preocupeu, tranquils, que ara vendrem nosaltres
a protegir-les perquè no quedin desemparades aquestes
salines nostres".

Això per un costat és un reconeixement que ses Salines
no estan prou protegides, sempre han dit vostès, senyors del
PP, que ses Salines ja estan prou protegides amb la Llei
d'espais naturals, però ara, en canvi, admeten que això no és
així i ara diuen que les volen protegir de veritat, abans eren
suficients 30.000 metres i ara es comença a parlar, des
d'Eivissa, que 30.000 metres no seran suficients i que se
n'exigiran per parcel•la mínima per poder-hi fer una casa.

Senyors del PP, Sr. Soler, quina confiança ens mereixen
aquests anuncis de reconversió ecologista del PP?, pensen
de veritat que hi ha algú que se'ls cregui? Ses Salines, ara
mateix, estan protegides a pesar del PP; l'any 91, quan es va
aprovar la LEN, ses Salines quedaren incloses dins la
protecció, a pesar del PP; ses Salines s'han lliurat d'una
destrucció encara més gran a pesar de la permissivitat del
PP. No perquè el PP hagi pres mesures per protegir-les,
sempre que s'ha intentat protegir ses Salines, el PP ha anat
en la línia contrària. El PP mai no ha volgut escoltar aquest
clamor popular, no pensem ara que es posarà al nostre
costat, seria ingenu, i els ecologistes ja els coneixem molt
bé. Vostès no són aliats de ses Salines, són els seus enemics,
per si encara hi ha algun diputat dels nous que no ho sabia,
i no serà per falta d'alternatives, la darrera oportunitat per
salvar aquest indret ha sorgit fa només uns dies quan el
partit que governa l'Estat els ha proposat traspassar-los
immediatament la titularitat i la gestió d'aquesta reserva
natural. Per tant, si el problema realment és un conflicte de
competències, no hauria d'existir cap inconvenient perquè
s'acceptàs aquesta proposta i, per tant, perquè no es
presentàs aquest recurs. Amb aquesta fórmula quedarien
salvaguardades les competències de la Comunitat
Autònoma i al mateix temps quedaria garantida la protecció
que reclama el poble de les Illes. Ara veurem si la motivació
autèntica del recurs és únicament una qüestió de
competències o si amaga pretensions més inconfessables,
com les que ja he esmentat.
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Recentment, hem tengut oportunitat de veure com un grup de
diputats del PP de les Balears en el Congrés i un parlamentari
d'aquesta cambra han deixat de costat la disciplina de partit quan
han vist que allò que anaven a votar no era coherent amb les
seves conviccions i amb el programa del seu partit. Esperam que
ara especialment els diputats i les diputades del PP de les Pitiüses
prenguin com a exemple aquests companys i sàpiguen subordinar
la disciplina de partit a la seva condició primordial de defensors
dels interessos generals d'Eivissa i Formentera. Avui aquí, una
vegada més, tornaran a  mostrar-se si vostès, Sr. Marí Calbet, Sr.
Palau, Sr. Marí i Tur, Sr. Charneco, Sr. Marí i Bonet, Sr. Masdeu
i senyores diputades Palau i Marí, defensen allò que els demana
el poble d'Eivissa i Formentera o, si pel contrari, són simples
servidors submisos dels interessos privats del Sr. Cañellas. En
uns moments, vostès escriuran una nova pàgina en la llarga
història de ses Salines. Allò que votin tots i cadascun de vostès
en uns moments quedarà definitivament gravat en la memòria
col•lectiva de tots els eivissencs i formenterers.

Eivissa és probablement l'illa on més forta és la polèmica
ecològica. Eivissa i Formentera són les illes on més afecta i on
més se sent la destrucció que vostès, senyors del PP, impulsen i
promouen des de fa anys. A Eivissa ara hi ha fortíssimes
polèmiques sobre el camp de golf de cala d'Hort, sobre les línies
d'alta tensió de la vall de Morna, sobre el transvasament d'aigua
de Santa Gertrudis, sobre la urbanització del port des Torrent,
sobre el càmping des Ca Marí a Formentera, sobre el caos
urbanístic de Sant Josep, etc. cadascun d'aquests topònims és un
paisatge ferit de mort, és un tros de costa o un puig a punt de ser
desfigurat per la política del PP, i cada dia n'hi ha més, i cada dia
hi ha més mobilitzacions, però de totes elles, no n'hi ha cap tan
forta ni tan antiga ni tan justificada com la de ses Salines, totes
les altres són filles seves, ses Salines són l'emblema, el símbol,
el tresor de la memòria col•lectiva dels eivissencs i formenterers,
però ni tan sols aquest tresor són vostès capaços de protegir i de
respectar, ni tan sols això.

Senyores i senyors diputats del Partit Popular, vostès tenen la
majoria, vostès tenen les influències, vostès tenen el poder, però
no tenen la raó. Vostès tenen la clau que els permet fer
literalment allò que volen, però amb aquesta clau no podran obrir
les portes de la raó, perquè les claus d'aquesta porta les té el
poble d'Eivissa i Formentera, que fa encara poques setmanes va
tornar a cridar pels carrers d'Eivissa "Salvem ses Salines!"
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida, té la paraula
el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputat. Consider
innecessari fer una explicació aquí del valor ecològic de ses
Salines d'Eivissa i Formentera, és una cosa que ha estat
objecte de debat reiteradament en aquesta cambra i seria
quasi una ofensa a la intel•ligència i a la cultura dels
diputats subratllar la importància, la singularitat, el valor de
primer ordre que té aquest espai, no només per a Eivissa i
Formentera, sinó per al conjunt de la Comunitat Autònoma.
Això és un fet poc qüestionable, poc qüestionat, de fet, però
al qual, històricament, s'hi ha afegit un altre factor, que són
efectivament, els interessos econòmics, els interessos
especulatius que sempre planen sobre el conjunt del territori
d'aquesta comunitat, però, en aquest cas, tenien a sobre,
afegit, estar lligats a persones significadíssimes del Partit
Popular a les Illes Balears, és a dir, el Sr. Cañellas, és a dir,
el Sr. Abel Matutes. Efectivament, això ha estat una
combinació explosiva. La importància ecològica d'això, la
indiscutible importància ecològica i aquests interessos
econòmicament i políticament tan potents, com ho he
comentat. Això ha determinat una trajectòria certament
atzarosa sobre la mateixa situació jurídica de protecció de
ses Salines d'Eivissa i Formentera, atzarosa, que no vol dir
confusa, Sr. González i Ortea, perquè realment si un l'ha
d'escoltar i l'ha de creure, resultaria que el que ha fet
Esquerra Unida amb la seva proposició en el Congrés de
Diputats de declaració d'àrea de reserva natural, a la qual
han votat favorablement PSOE i Esquerra Unida en el
Congrés de Diputats, és una figura jurídica que encara
desprotegiria ses Salines d'Eivissa i Formentera, en lloc
d'esmenar errors i desproteccions impulsades pel seu partit
i per aquest parlament. És una trajectòria atzarosa que
comença amb un compromís polític generalitzat, que inclou
el Partit Popular, a finals dels anys setanta, impulsat per
l'Institut d'Estudis Eivissencs, de declarar parc natural ses
Salines d'Eivissa i Formentera; aquesta és la figura jurídica
correcta, lògica i natural, valgui la redundància, de protegir
ses Salines. Hi ha un consens sobre aquest tema a finals dels
anys setanta, però, efectivament, es fiquen pel mig aquests
interessos, arribam a la votació de la Llei d'espais naturals,
hi ha votacions dramàtiques de determinades esmenes, hi ha
una reforma de la LEN posterior a les eleccions de 1991,
modificació de la LEN que tendeix a desprotegir aquest
espai i a privar-lo de la seva figura natural de protecció, que
és parc natural. Quan això s'està tramitant, des d'Esquerra
unida sorgeix la iniciativa de declaració d'àrea de reserva
natural, acollint-se a la Llei 4/89 i a través de la tramitació
en el Congrés de Diputats. Quan aquesta llei està publicada
i sembla que la batalla número quatre de la protecció de ses
Salines ha conclòs, vostès inicien la batalla número cinc,
que és la presentació d'aquest recurs d'inconstitucionalitat.

Aquesta és l'atzorosa història perfectament clara
d'aquestes successives batalles, és a dir, és una guerra entre
aquells que volen protegir i aquells que volen desprotegir
ses Salines d'Eivissa i Formentera. És tan clar i tan llampant
com això.
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I quin és l'argument que vostès empren?, quina és la disfressa
sobre la qual es munta aquesta proposta d'inconstitucinalitat?
Efectivament, és un atac sobtat d'autonomisme, un atac sobtat
d'autonomisme i de reclamació de la sobirania política d'aquest
parlament per decidir sobre tot l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma. Dic sobtat perquè altres comunitats varen recórrer
determinats articles de la Llei 4/89 perquè envaïen les
competències autonòmiques, i, segons la meva informació, no va
ser aquesta comunitat autònoma una de les que varen recórrer
aquesta llei, la 4/89; és a dir, que aquest envaïment competencial
sembla que en termes genèrics no els preocupava excessivament,
ara, quan tocava ses Salines d'Eivissa i Formentera, llavors la
preocupació sobre el tema és radical. És clar, hi ha la malaurada
circumstància que aquest atac d'autonomisme i d'aspiracions a
sobirania política es produeix un mes i dotze dies després de la
malaurada votació en el Congrés de Diputats on el Partit Popular
juntament amb el Partit Socialista es carreguen la reforma
estatutària de l'any 91 i, per tant, donen un cop importantíssim no
a la sobirania, si no simplement a una capacitat d'autogovern
mínima i digna en aquesta comunitat; és una malaurada
coincidència per venir després a aquesta tribuna a vestir-se
d'autonomista sobtat, hi insistesc.

Però jo crec que l'argument definitiu que això no és només
que "parafernàlia" és que si fos un problema de gelosia de
competències, perfectament presentarien aquest recurs
d'inconstitucionalitat, però reclamarien la gestió de l'àrea de
reserva natural o proposarien una altra fórmula alternativa que
significàs una protecció equivalent, però, vostès, evidentment, no
ho fan perquè el problema és desprotegir o desprotegir, no qui
protegeix o qui desprotegeix o quina instància política ho fa. Els
plans territorials de desenvolupament de la LEN, dels quals ha
parlat el Sr. Soler en els darrers dies, lògicament, són una broma
pel que fa a allò que seria una protecció o uns instruments
adequats de protecció d'aquestes coses. Per tant, insistesc que
estam davant d'una qüestió tan descarnada com aquesta, és a dir:
què feim amb ses Salines? Davant això, aquesta història que es
munta en els antecedents jurídics de la proposta que aquí
debatem, l'article 21.3 de la Llei 4/89; l'article 21.3 de la Llei
4/89 no té cap importància, això és paperassa parlamentària, el
problema és  si d'aquí a vint anys, d'aquí a trenta anys, i ja vaig
tenir ocasió d'expressar-ho en un altre debat, tendrem unes
salines d'Eivissa i Formentera adequadament preservades des del
punt de vista ecològic i des del punt de vista urbanístic o no, això
és el políticament important i el políticament determinant. En
aquest sentit, si vostès volen realment tant la protecció aquesta,
si només és un problema de gelosia competencial, no hi ha cap
problema, adquireixin el compromís aquí de declarar parc natural
ses Salines d'Eivissa i Formentera, jo no sé si les ANEI i tal són
tan bones com vostè diu, Sr. Ortea, però, en tot cas, el parc
natural, ho convendrà amb mi, és una figura perfectament
adequada per a la preservació adequada d'un espai com aquest.
Adquireixen aquest compromís i jo li assegur que el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida demà mateix en el Congrés de
Diputats signa una proposició per derogar la llei aquesta que tant
els preocupa sobre àrees de reserva natural. De veritat, no hi ha
cap problema, i protegir ses Salines d'Eivissa i Formentera, si,
realment, aquesta no és la qüestió, però és que aquesta és
certament la qüestió, aquí hi ha el problema. Lògicament, vostès
no recolliran la meva proposta perquè la batalla, insistesc, no és
jurídica, la batalla no és en termes d'autonomisme o de no
autonomisme, la batalla és política i de fons sobre preservació i
sobre subordinació a interessos particulars i especulatius o sobre
subordinació a interessos col•lectius. Aquesta és la batalla, tal
com està plantejada des de l'any 77 cap aquí.

Simplement, vull dir una cosa, apart, lògicament, que no
votarem favorablement aquesta proposta, aquesta batalla, la
guerra sobretot, està perduda, vostès l'han perduda
políticament, aquesta batalla, vostès no aconseguiran
degradar aquest espai natural, és la seva desgràcia.  A la
millor, fa cinc anys, fa sis anys, estaven en millors
condicions. Amb tot el que hi ha en aquest moment en
marxa, vostès no hi podran. I faig aquesta profecia perquè
quedi constància en el Diari de Sessions, no hi podran, no hi
podran perquè és un sentiment generalitzat en la població,
és un sentiment ja de sentit comú, del qual participa la
majoria de la Comunitat Autònoma en la mesura en què es
sensible, i sobretot, la gent d'Eivissa i Formentera d'una
manera absolutament majoritària, hi participa el seu propi
electorat d'una manera generalitzada, i ja, naturalment, en
aquesta espècie de situació una mica complexa, per dir-ho
d'una manera no conflictiva, en què vostès viuen, jo no sé si
s'hi produiran indisciplines de vot, en aquest grup
parlamentari, probablement no ho sap ningú en aquest
cambra, però és igual, persones significades com el Sr.
Batle d'Eivissa ja han donat el "sus" de partida de el rey está
desnudo, és a dir, ses Salines no estan prou protegides, és
necessari prendre-hi mesures, i això ja és una calça que es
desfà. Aquella mentida de el rey está vestido, dir que, la llei,
ja és suficient tal com està, ja s'ha desfet. Per tant, és una
batalla i és una guerra que, insistesc, vostès,
independentment del resultat d'aquesta votació, segurament
perdran.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Pere Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En veritat,
la construcció de l'estat de les autonomies no és un camí planer
fins ara. Distintes comunitats autònomes, reiteradament, han
plantejat recursos d'inconstitucinalitat en defensa de les seves
competències. Possiblement Catalunya i el País Basc són les
dues nacions de l'Estat que porten una tradició més llarga de
lluita per al seu marc competencial davant el Tribunal
Constitucional. I hem de confessar que, en tot aquest procés, ni
el Govern ni el Parlament de les Illes Balears, a instàncies del
Grup Popular, no hi han plantejat gaires conflictes
competencials, més aviat, han acceptat aquest lentíssim procés.
Ara, curiosament, se'ns planteja la petició de votar la interposició
d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de creació de la
reserva natural de ses Salines, hi plantegen motiu
d'inconstitucinalitat per mor que aquesta llei emana d'una altra
llei, la 4/89, declarada inconstitucional en el seu article 21.3., i
s'imposa una pregunta malèvola: senyors del PP, ara són els
guardians de la nostra autonomia?, ara es mostren tan gelosos de
les nostres competències? Ja s'ha dit abans, i per què, quan es va
promulgar la famosa Llei 4/89, que ha donat peu a la creació de
la reserva natural per par de les corts, no se sumaren a les
comunitats autònomes que presentaren el recurs
d'inconstitucionalitat? 10 comunitats autònomes, si no ho record
malament. Han tret la loteria, vostès, si no els haguessin fet
aquesta feina, avui no tendríem aquest debat, avui no tendrien
ocasió, vostès, de plantejar aquest recurs d'inconstitucionalitat.
És a dir, que quan les corts aproven l'agressió a la nostra
autonomia, callen; quan un acte derivat d'aquella agressió toca la
butxaca, uep!, fins aquí hem arribat. Comencen a escainar: la
Constitució és sagrada. Conclusió: no els interessa defensar les
competències de les Illes Balears, sinó els interessos
urbanitzadors del Sr. Cañellas i del Sr. Matutes. No és la invasió
competencial allò que els preocupa, sinó la butxaca de la gent
més influent del Partit Popular.

Però els volem donar l'oportunitat de desmentir un pensament
tan malèvol, ho confès, com el que hem expressat ara. Si de
veritat vostès únicament el que volen és defensar les nostres
competències, les competències de les Illes Balears; que
acceptarien la reserva natural si s'hagués creada dins el marc
competencial nostre, si la gestionava el Govern de les Illes
Balears; si no té tantes intencions ni provoca tants d'efectes, com
se suposa, com deia el Sr. González i Ortea; si l'únic que els
preocupa, com deia el Sr. Reus fa uns dies, és el manteniment de
l'activitat salinera; si és ver allò que diu el batle d'Eivissa, que no
es construeixi ni una casa més a ses Salines i que és insuficient
la protecció que posa la Llei d'espais naturals; si és ver que
només un de cada deu eivissencs està en contra de declarar ses
Salines reserva natural; si és ver que la Pime d'Eivissa i
Formentera es declara a favor de protegir ses Salines i que sigui
reserva natural, i si vostès només en volen defensar les
competències, tenim una solució. Avui mateix hem registrat, dia
17 d'octubre, la Proposició de llei de reserva natural de ses
Salines d'Eivisa, les illes des Freus i ses Salines de Formentera
a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en aplicació de
l'Estatut d'Autonomia (article 10.3, 11.5 i 11.13); pràcticament,
l'únic que hi hem modificat són els òrgans de gestió, que
dependran de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, i amb una
important gestió del Consell Insular d'Eivisa i Formentera.

Sr. Soler, Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears, n'ha sortit fa un moment, s'ha aixecat, i ha fet
una declaració de la qual ens congratulam; si torna a fer el
mateix, si fa una declaració de votar afirmativament aquesta
proposició de llei durant tota la tramitació, amb els límits
que estan marcats, evidentment, en aquesta proposició, el
Grup Nacionalista-PSM votarà a favor de la interposició del
recurs d'inconstitucionalitat. Esperam una declaració seva.
Es compromet a declarar ses Salines reserva natural votant
a favor de la llei que avui hem presentat o quedaran en
evidència les seves vertaderes intencions, utilitzar el
Parlament i el Tribunal Constitucional per defensar uns
interessos econòmics privats de càrrecs públics del Partit
Popular? En aquest cas, si no demostra el compromís que li
exigim, el Grup Nacionalista-PSM votarà en contra de la
interposició del recurs d'inconstitucinalitat, per aquests
motius. primer, la Llei 26/1995, de creació de reserva
natural de ses Salines, no elimina competències de les Illes
Balears, únicament produeix uns efectes puntuals positius
sobre uns determinats territoris, sense modificar el marc
competencial; segon, els actes derivats de la Llei 26/1995,
de creació de la reserva natural, no són nocius per a les Illes
Balears, al contrari, la reserva natural de ses Salines és
beneficiosa per al conjunt de ciutadans del nostre país, unes
illes que han patentat el mot balearització com a sinònim de
creixement urbanístic desmesurat, d'especulació
immobiliària, de destrucció de les costes i dels espais
naturals més paradisíacs, no poden continuar tolerant per
més temps la urbanització salvatge del litoral, aquesta terra
necessita ser protegida i estimada, no destruïda i
malmenada, i és evident que les intencions del Partit
Popular, quan presenten aquest recurs, no són altruistes i
generoses, sinó egoistes i avares, no defensen la nostra
autonomia, sinó la seva butxaca; en tercer lloc, com a
nacionalistes, estam a favor d'assumir el màxim nivell
competencial possible, el màxim, però la preservació del
medi ambient requereix de polítiques mediambientals
d'àmbit supranacional, la protecció del medi ambient i dels
espais naturals privilegiats supera els àmbits nacionals i
reclama polítiques globals a nivell mundial. Així ho ha
entès la Unió Europea, que, en la directiva 92/43 del
consell, relativa a la conservació d'habitats naturals i flora
i fauna silvestres, hi estableix uns terminis -pens que
prescrivien el juny del 95 i que s'hauran prorrogat- perquè
cada estat membre declari espais protegits que s'integraran
en la xarxa Natura 2000. La Unió Europea, a proposta dels
estats, inclourà en la xarxa les àrees que consideri
d'imprtància comunitària, i és evident que ses Salines en
són. Però encara que l'Estat espanyol no hi inclogui ses
Salines, no proposi la inclusió de ses Salines en aquesta
xarxa, en aplicació del principi de subsidiarietat, la comissió
europea pot fer, a iniciativa pròpia, la proposta al Consell
d'Europa. Els antecedents ens fan creure que això succeirà,
que aquesta possibilitat és real i que acabaria definitivament
amb les seves expectatives urbanitzadores, i permetria d'una
vegada descansar tots aquells que volem ses Salines
protegides.
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Finalment, senyores i senyors diputats, esperam, ho voldríem,
que en el futur plantejassin conflictes de competències positius,
en el sentit d'utilitzar les competències rebudes per protegir el
territori i el medi ambient, per preservar el nostre patrimoni
natural. Voldríem que emprassin les competències que els atorga
l'Estatut d'Autonomia per promoure la justícia social i la
solidaritat. Voldríem que usassin el seus càrrecs per promoure la
consciència nacional entre tots els ciutadans d'aquestes illes, el
sentiment de pertinença a un poble amb una història, una llengua,
una cultura, uns costums diferenciats. Voldríem, en definitiva,
que l'autonomia els servís per redreçar i construir el nostre país,
per defensar allò que el poble més estima. Contràriament,
s'obstinen en pervertir la funció de l'autonomia, una vegada i una
altra fan malbé el poder que els ha atorgat el poble, i en comptes
d'usr aquest poder per defensar els interessos generals, en fan un
ús patrimonialista que persegueix l'enriquiment personal, i per a
aquests fins perversos, senyores i senyors del Partit Popular, el
Grup Nacionalista-PSM mai no estarà al seu costat.

Però no acaba aquí aquesta batalla. S'iniciarà la sisena batalla,
Sr. Grosske, perquè ja els anunciam, apart d'aquesta iniciativa
legislativa registrada avui al matí, dues iniciatives més: la
primera, una proposició no de llei, presentada en el Parlament de
les Illes Balears, on s'insta el Govern espanyol a proposar la
inclusió de ses Salines en la xarxa ecològica europea de zones
especials de conservació Natura 2000; segona iniciativa, aquesta
davant el Parlament europeu, on demanam que la comissió
proposi al Consell d'Europa la inclusió de ses Salines en la xarxa
Natura 2000. Esperam que ja que vostès no han sabut fer ús dels
instruments que els ha atorgat el poble, instàncies supraestatals
facin allò que no han sabut fer vostès i que el poble els havia
confiat. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la intervenció del Grup
Parlamentari Socialista. El Sr. Vicent Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull manifestar
d'entrada la meva sorpresa que el portaveu que ha intervingut en
nom del Grup Popular en defensar la necessitat de recórrer al
Tribunal Constitucional la llei que declara reserva natural ses
Salines d'Eivissa i Formentera no hagi fet en absolut menció, ni
s'hi hagi referit, ni l'hagi analitzada, a la sentència del Tribunal
Constitucional de dia 28 de juny de 1995, sobre la Llei 4/89, i
que és la que utilitzen en l'exposició de motius de la proposta que
fan vostès avui. En certa manera, això em confirma tota
l'exposició que tenia previst desenvolupar aquí, que no es tracta
d'això, sinó que es tracta de defensar altres coses i no
l'autonomia, però és que, en qualsevol cas, jo vull almanco llegir
la decisió de la sentència: apartat 1, diu la sentència del Tribunal
Constitucional a la qual s'hi fa referència, "declarar la nulidad de
la disposición adicional quinta, que contiene la Ley 4/89, de 27 de
marzo, de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna
silvestre, en cuanto considera básicos los artículos 21.3 y 22.1, en
la medida en que atribuye exclusivamente al Estado la gestión de
los parques nacionales". Per tant, no és una qüestió de si el
Congrés de Diputats era competent o no per aprovar la llei que
protegeix ses Salines d'Eivissa i Formentera, nosaltres entenem
que sí, perquè aquest article 21.3, al qual s'hi fa referència, no ha
estat en absolut anul•lat ni declarat inconstitucional, sí que posa
en qüestió respecte de si s'ha de considerar bàsic o no i si, per
tant, afecta o no la seva gestió que, com diré més endavant..., hi
coincidim, hi estam d'acord, que la gestió d'aquesta reserva
natural l'exerceixi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Però, evidentment, aquesta no és la qüestió, no es tracta
d'això, senyor portaveu del Partit Popular, es tracta en
aquest moment d'aprofitar pujar-se al carro d'una sentència,
produïda per uns recursos, del Tribunal Constitucional, als
quals aquesta comunitat autònoma, com ja s'ha esmentat
abans, no s'hi havia apuntat; ara, aprofitant, que hi ha una
sentència que dóna entendre aquesta possibilitat, se'n volen
aprofitar i intenten a veure si salvam una vegada més els
interessos partidistes, els interessos particulars a la defensa
dels quals ens tenen acostumats, quan es tracta del tema de
ses Salines d'Eivissa i Formentera, perquè estan massa
acostumats que, en tractar-se com es tracta de ses Salines
d'Eivissa i Formentera, vostès, i ho saben bé, senyores i
senyors del Partit Popular, no en fan una qüestió de
competències, sinó que avantposen una i una altra vegada
els interessos particulars als interessos generals de la nostra
comunitat autònoma, en particular als del poble d'Eivissa i
Formentera; ni tampoc, ho saben molt bé vostès, no es tracta
d'una qüestió mediambiental o científica que aconselli
protegir aquest espai natural i que aquest parlament no
pugui, perquè li hagin estat furtades les competències per
una altra institució, protegir aquest espai, tampoc no és això,
hi han tengut oportunitats, hi han tengut les competències,
les hi tenen, ho haguessin pogut fer i no ho han fet, perquè
és evident que de raons científiques, que d'estudis científics,
n'hi ha molts i no hi entraré, perquè seria absurd
desenvolupar aquí els motius científics i mediambientals
que aconsellen protegir aquest espai, però sí que en vull  fer
una relació escarida dels més importants:

Estudi del medi físic de ses Salines d'Eivisa i
Formentera, de l'Icona, de 1978, aconsella declarar aquest
espai parc natural. Inventari obert de l'icona, el mateix.
Catàleg d'espais naturals de les Illes Balears, de l'Inese,
pagat i publicat per aquest govern de les Illes Balears, quan
fa referència a ses Salines d'Eivissa i Formentera, les
cataloga d'arees de valor ambiental extraordinari, per
damunt d'altres qualificacions com valor ambiental molt alt,
valor ambiental alt, i recomana, aquest mateix estudi de
l'Inese, com dic, la declaració de parc natural per a aquest
espai. El mateix Pla de recursos naturals de ses Salines que,
al contrari del que ha dit el portaveu del Partit Popular, es va
redactar d'una forma absolutament legal en el mateix
moment en què es tramitava l'elaboració i l'aprovació de la
llei en el Congrés de Diputats i que, en qualsevol cas, no
afectaria en absolut, de cap manera, la qüestió
d'inconstitucionalitat que aquí es vol plantejar. Podria
estendre'm citant catalogacions internacionals que recullen
la importància d'aquest espai natural d'Eivissa i Formentera;
està declarada zona humida de caràcter internacional per
l'Oficina internacional d'aus i zones humides, està inclosa en
el conveni Ramsat, entre d'altres, on ens podríem estendre
innecessàriament.
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És evident, per tant, que les raons científiques hi són, les
competències legals, hi coincidim, també, idò, per què no s'han
protegides amb anterioritat ses Salines en aquest parlament?, és
que no hi ha hagut oportunitats de fer-ho? Tampoc. Les
oportunitats, els les recordaré breument, n'hi ha hagut
reiteradament, i vostès, que hi tenen la majoria, el Partit Popular,
s'han negat una i una altra vegada a donar l'adequada protecció
a aquest espai, l'adequada protecció que defensen tots els estudis
científics i mediambientals que hi ha a aquest respecte:

31 de juliol de 1984, Proposició de llei de declaració de ses
Salines com àrea natural d'especial interès, presentada i debatuda
en aquest parlament pel Grup Socialista, proposta a la qual
vostès varen fer una esmena o una proposta alternativa, on
rebaixaven d'una manera inassumible els límits d'aquesta àrea a
protegir, els límits que el mateix estudi que va pagar el Govern
de les Illes Balears fixa com ses Salines, tant a Eivissa com a
Formentera, i que inclou els puigs Cap Falcó i Corb Marí. La
Llei 1/89, d'espais naturals, després modificada, de la qual
parlarem més endavant. El 3 de novembre de 1992 el Grup
Parlamentari Socialista proposa també a aquest parlament que es
debati i s'aprovi la declaració de ses Salines d'Eivissa i
Formentera parc natural. Però entram en allò que és definitiu, en
la necessària protecció de ses Salines d'Eivissa i Formentera, la
reforma de la Llei d'espais naturals duta a aquest parlament. Si
aquest parlament havia aprovat amb anterioritat que ses Salines
fossin un espai natural i la disposició addicional tercera
recomanava que, per part del Govern balear, es tramitàs i
s'aprovàs un parc natural per a aquesta zona, per què, no
respectant allò que havia aprovat aquest parlament, que, segons
vostès, és qui hi té les competències, les quals nosaltres no li
negam, el Grup Parlamentari Popular va modificar la Llei
d'espais naturals enlloc de fer allò que li exigia aquest parlament,
que era declarar o tramitar i aprovar un parc natural per a ses
Salines d'Eivissa i Formentera?, qui atempta, posats en aquest
punt, contra les competències de la Comunitat Autònoma?, qui
atempta contra les competències d'aquest parlament? Aquell que,
fent ús del seu poder polític, les segresta en benefici particular i
en benefici propi o aquell que les exerceix, encara que sigui de
forma excepcional, en nom de l'interès general? Nosaltres,
evidentment, davant d'aquesta qüestió, davant d'aquest dilema,
ens quedam amb la bondat, amb la legalitat de la llei de protecció
de ses Salines tramitada i aprovada en el Congrés de Diputats,
perquè la llei s'ha feta, si es vol, d'una manera excepcional, però
en nom de l'interès general, no al contrari, a la qual cosa ens té
acostumats el Grup Popular en aquest parlament.

Per tant, queda clar que no és una qüestió de competències,
sinó de defensar de forma vergonyosa interessos particulars
i especulatius. Hem vist que, mentre el poble d'Eivissa i
Formentera es mobilitzava per salvaguardar ses Salines,
influents dirigents del Partit Popular, el Sr. Matutes, el Sr.
Cañellas, promovien una i una altra vegada projectes
urbanístics i especulatius a ses Salines d'Eivissa i
Formentera, a aquesta àrea objecte de la necessària
protecció. Exemples com sa Sal Rossa, el port de sa Caleta,
els anomenats habitatges unifamiliars, més de cent, estiguin
agrupats o no, amb tota la infraestructura que això comporta
i, per tant, amb tot l'impacte que crearia sobre aquest espai.

Però, per què plantejar un recurs d'inconstitucionalitat a
la Llei 26/1995, de 31 de juliol, que protegeix ses Salines
d'Eivissa i Formentera?, és que en aquest parlament no
estam d'acord sobre el grau de protecció que hi dóna aquesta
llei?, és que volem donar-hi una major protecció que la que
preveu aquesta llei? Ho podem fer, hi tenim les
competències, les necessàries, perquè, si aquest parlament
creu inadequada la protecció que hi dóna aquesta llei, pugui
augmentar-ne la protecció i concretar-la a aquest espai. En
definitiva, o és que estam d'acord amb la delimitació, amb
el grau de protecció que hi dóna la llei i discutim o posam
en qüestió qui té les competències per gestionar aquesta
àrea, per gestionar aquesta reserva natural, si és així, ho hem
fet reiteradament els representants del Grup Socialista, però
jo ho vull fer aquí d'una manera formal, no feim qüestió, ni
l'en farem, de qui ha de gestionar aquesta reserva natural,
creim, a més, que la legislació i la mateixa sentència del
Tribunal Constitucional, de la qual parlàvem abans, empara
que aquesta gestió es pugui fer perfectament des de la nostra
comunitat autònoma. Per tant, faig l'oferta formal, estam
oberts que, si acceptam el grau de protecció que dóna la llei
que protegeix ses Salines d'Eivissa i Formentera, si estam
d'acord amb el grau de protecció que s'hi dóna, que es
reclami per a aquesta comunitat autònoma la possibilitat, la
capacitat de gestionar aquesta reserva natural des d'aquí.
Però o és que la qüestió està que es tracta de rebaixar la
protecció que hi dóna aquesta llei?, és que no estam d'acord
amb el nivell de protecció, amb la delimitació de l'espai que
defineix aquesta llei? Si és així, diguin-ho clarament, perquè
seria l'únic motiu que faria necessari demanar al Tribunal
Constitucional que interposàs aquest recurs
d'inconstitucionalitat perquè s'anul•làs aquesta llei, tal com
està aprovada avui en dia. Per tant, si el que pretenen és una
actuació contra els interessos generals d'aqueta comunitat
autònoma i que, a sobre, la paguem tots des del pressupost
públic, diguin-ho, diguin-ho i vagin els eivissencs i
formenterers a explicar-los que aquest recurs que pretén
posar aquest parlament amb l'excusa de defensar els
interessos de la nostra comunitat autònoma servirà per
desprotegir ses Salines i, a més, el pagarem del pressupost
públic, o sigui, que el pagarem tots amb els nostres
impostos. No només el recurs, sinó els estudis que, com
havia anunciat el Sr. González i Ortea abans, està fent la
Comunitat Autònoma per interposar recurs a la delimitació
de l'àrea de domini públic marítimo-terrestre, els paga
aquest govern, i vostès ho saben perquè se n'ha tractat en
aquest parlament.
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Però hi ha una altra qüestió que és important: quin Partit
Popular duu aquesta proposta avui a aquest parlament? El
proteccionista? El que s'ha manifestat a favor que no es
construeixi una cas més a ses Salines i se'ls doni la màxima
protecció o el no proteccionista, l'especulador, que continua
defensant interessos particulars per damunt dels generals de tots
els eivissencs i formenterers? Seria bo que ho sabéssim també,
perquè a la millor aquesta majoria que seu avui en els bans de la
dreta, quan haguéssim aclarit aquesta qüestió, sabríem si era tal
majoria o no.

Per tant, senyores i senyors diputats, jo crec que si s'aprova
aquesta proposta d'interposar recurs d'inconstitucionalitat a la llei
que declara reserva natural ses Salines d'Eivissa i Formentera i
els illots des Freus, haurem de constatar que no s'ha enterrat
definitivament el canyellisme en aquestes illes. Comprovarem
que ressorgeix amb el major exponent precisament (...) té
interessos en ses Salines d'Eivissa i Formentera. El Grup Popular
no s'ha desfet, per tant, de les cadenes que el tenien presoner i, a
pesar de tot, vostès continuen sent víctimes d'una situació, d'una
actitud humiliant, de pleitesia, d'acatament per mantenir el seu
càrrec. Jo crec que en aquest moment tenc l'obligació de
demanar-.los, senyors representants del Partit Popular, que facin
un acte de valentia i que posin per davant dels seus interessos els
interessos dels eivissencs i formenterers, en definitiva, els
interessos del poble a qui aquí representam. Vull deixar ben clar
que per protegir ses Salines, per gestionar adequadament aquesta
reserva natural, tendran sempre el nostre suport, però, per fer el
contrari, per tornar a encetar les rebaixes de la protecció d'aquest
espai, no ens busquin, que no ens trobaran; tenim la voluntat
d'anar amb el cap alt davant del poble al qual representam,
especialment el d'Eivissa i Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí, Sr. Cañellas?

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Sr. President, perdoni la ignorància d'aquest simple diputat,
però em sembla que m'he sentit una mica al•ludit pels quatre
grups que han parlat aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Totalment (...).

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

...i un voldria consumir un torn d'al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Diputat. Li record que ha de fer
esment únicament i exclusivament ales al•lusions.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Sí, Sr. President. Moltes gràcies.

Tant el Sr. Balanzat com el Sr. Grosske, com el Sr.
Sampol, com ara el Sr. Tur, molt al final, pareixia que se
salvaria, han fet una al•lusió directa, exclusiva i personal a
aquest diputat, a la meva persona en concret i a la meva
família. No parlaré en nom dels altres, perquè Déu
m'alliberi d'assumir representacions que no (...). Voldria, en
aquest sentit, fer dos tipus d'intervencions; la primera, diré
que és realment gratificant veure que quan la protecció no
coincideix amb els graus, amb les formes i amb els límits
que defensa l'oposició, immediatament deixa de ser
l'adequada per ser la dels interessos de qui els parla, deixa
de ser l'adequada per ser únicament i exclusivament la dels
interessos de qui els parla, i jo em deman qui...?, i ho
contestaré, qui va dur a aquesta cambra la primera llei que
va protegir ses Salines, que va ser el grup de, llavors, AP i
el Grup UM, i em deman quina urbanitzabilitat hi deixa la
LEN? Jo diria que cap. Jo em deman quines construccions
i interessos s'hi han fet per part d'aquets propietaris malvats
durant els darrers vint anys? Jo diré que cap, i quines
manifestacions han fet contra Salinera Espanyola-Ibifor tots
aquests grups? Li puc contestar que totes, però, al mateix
temps, demanaria quantes construccions s'ha fent en el
territori de ses Salines per part d'altres propietaris? Un
mil•lenar de construccions, i jo li diria que no s'ha fet cap
tipus de manifestació de cap d'aquests grups i que si les fa
un altre que no sigui el cas concret de Salinera Espanyola-
Ibifor, aquí s'ha mencionat Cañellas o un altre nom, resulta
que ningú no s'hi manifesta en contra.

Per tant, em pareix que els interessos no són aquests a
què ells es refereixen, perquè mai no s'hi ha fet cap tipus de
construcció, ni mai no s'hi ha fet cap tipus d'urbanització; i
en canvi el que sí hi ha és una gran facilitat de convertir un
tema que és únicament i exclusivament de protecció d'un
espai, en el qual tots hi estam d'acord, amb un tema de
demagògia pura, posant-hi davant un nom i un llinatge de
qui ha estat el president d'aquesta comunitat durant molt de
temps, i continua sent diputat d'aquesta cambra. Per tant,
neg que això es faci per interessos, i neg que siguin la
representació del poble eivissenc; neg que siguin els que
realment representen la voluntat majoritària, i neg que sigui
una necessitat imperiosa de defensar els interessos de qui els
parla. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea  té vostè  la paraula.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Balanzat, no sé qué decirle,
porque ya le había leído en la prensa, a usted. Ha salido aquí a
decir exclusivamente lo que viene hoy en los medios de
comunicación, es exactamente lo mismo. Y se equivoca usted, se
equivoca en un montón de cosas. Y algún otro portavoz en esto
insiste, y yo creo que, desde luego, no acabo de entender, me da
la sensación de que no han leído ustedes y que no tienen la más
remota idea de lo que dice la Ley de espacios naturales. Hablan
de urbanizaciones; de lo que se trata es que el PP se obstina en
urbanizar la zona. No, Sr. Balanzat, no, el PP no se puede
obstinar en urbanizar la zona porque el PP apoyó, por cierto, la
Ley de espacios naturales, y la modificación concretamente de
espacios naturales que declara esta zona como suelo no
urbanizable de especial protección. Y eso no es urbanizable, Sr.
Balanzat, no lo es, y hay que decirlo claro, y sobre todo, por
favor, no digan ustedes cosas que no se ajustan a la realidad,
porque no me queda más remedio que decirles que mienten. Que
mienten. No se puede urbanizar la zona.

Las competencias del Gobierno son sagradas: Insisto en que
conoce usted mal todo esto; no son las competencias del
Gobierno, son las competencias de esta cámara, que sí representa
la voluntad soberana de esta comunidad autónoma, no las del
Gobierno.

Protección a pesar del PP: Ya le digo que no, fue la
protección gracias al PP y gracias a los votos que había en esta
cámara del PP. Sí, Sr. Balanzat, comprendo que a usted le resulte
duro, pero es así. La matemáticas sí que no engañan a nadie, y
basta contar la aritmética de los números, y es este grupo en el
año 93, entonces se llamaba PP-UM porque lo componían los
dos partidos, era mayoritario en esta cámara. Y este grupo
mayoritario en esta cámara permitió que ese suelo sea área
natural de especial interés con todas las consecuencias que antes
les he leído; pero que usted y otros portavoces olvidan porque no
les conviene discutir una cosa, que por cierto es indiscutible
porque está en la ley, y son toda una serie de cosas de elementos
de protección de esa área en concreto. Lamento que haya
acabado usted y algún otro portavoz -el Sr. Tur, creo- haciendo
una alusión que a mi me parece de muy mal gusto, una invitación
al grupo a la escisión, a la división. Sinceramente, me parece de
un gusto y una elegancia parlamentaria por lo menos,
reconózcame usted, enormemente discutibles.

Sr. Grosske, decía usted que según decía yo la figura de
reserva natural desprotege más la cuestión. No, Sr. Grosske, no,
no...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portaveu, li comunic que entra directament a donar
possibilitat d'un torn de rèplica per part dels altres portaveus, per
al•lusió directa. Però, no obstant això, feta aquesta advertència,
vostè continuï, perquè així també ho han fet els altres portaveus.
Però advertesc que després del seu torn, podran tenir ús de
rèplica els altres portaveus.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, me parece magnífico y ya
contaba con ello.

Estaba diciéndole, Sr. Grosske, que usted me atribuye
que la figura desprotegería la figura de reserva natural. No,
no, no. Voy a ver si me explico mejor, porque me parece
que también algún otro portavoz ha rozado el tema. No,
mire, usted, la declaración pura y simple de reserva natural
es la que viene definida en la ley que antes le leí, que ahora
les voy a ahorrar volver a leer, es una figura enormemente
ambigua, lo cual dije también que era bastante lógico en una
ley de gran alcance, porque después todo eso se tiene que
concretar. Entonces la protección concreta de la zona que se
derive de la declaración de reserva natural tiene que venir
en el plan de ordenación de recursos y en el plan rector de
uso y gestión, que son unas figuras que contempla la ley y
que están por hacer. Y esas figuras, ¿quién las va hacer? No
las va a hacer esta cámara, ni las va a hacer el Gobierno de
la Comunidad, ni las va a hacer el Consell Insular de Ibiza
y Formentera, ni las van a hacer los ayuntamientos
interesados. Esas figuras las va a hacer, no sé quien, pues
alguien de Icona, o del Ministerio de Agricultura de Madrid;
no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero eso es lo que me
parece mal. Y además, encima, se declara la urgencia por la
desprotección urbanística que en este momento tiene el
tema, y eso es falso. Eso se dice en la exposición de motivos
y no es verdad. Tiene una protección, que es la derivada del
área natural de especial interés, y en este momento esa
protección es muy superior a la pura declaración de reserva
natural que le confiere la ley.

Eso es lo que quería decir, y lo que vuelvo a repetir, y lo
que mantengo; y que además es así. Lo siento, pero es así.
Vamos, no lo siento en absoluto, lo siento por usted, porque
me decía lo contrario.

Me dice que por qué no proponemos otra figura de
protección. Ya la propusimos, la hemos discutido aquí
infinidad de veces. Insisto en que la figura de protección es
el área natural de especial interés. Y encima, parte de la
zona, una parte muy sustancial, todas las playas, todos los
sistemas dunares, los sabinares, todos los acantilados, las
cimas, etcétera, que conforman el área, todos esos encima
tienen una definición de alta protección, son prácticamente
intocables, sólo se permiten obras de conservación o de
utilidad pública. Por consiguiente la figura de protección
que esta cámara quería está ahí, la figura está ahí. Eso
después se puede desarrollar. ¿Y quién la tiene que
desarrollar? Bueno, pues la puede desarrollar el Gobierno,
o la pueden desarrollar los consells insulares, o la pueden
desarrollar, aumentando el nivel de protección si quieren,
los ayuntamientos correspondientes.
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Y efectivamente -y con esto acabo con usted, Sr. Grosske- no
podemos degradar este espacio. Usted dice que no podremos
degradarlo, y yo en eso estoy de acuerdo. Usted lo dice, que
quede constancia de su afirmación para el futuro; efectivamente,
el PP no degradará esa zona, por una razón muy simple, porque
el PP nunca ha querido degradar esa zona; porque gracias al PP
-vuelvo a repetirlo- esa zona es área natural de especial interés,
les guste o no les guste.

Sr. Sampol, le vuelvo a usted la oración por pasiva. Usted
dice "¿Y por qué el Gobierno o el Grupo del PP cuando esta ley
salió no hizo un recurso de inconstitucionalidad?" Pues mire
usted, yo no lo sé, se nos pasó; desde luego a mi se me pasó, eso
es evidente. El recurso de inconstitucionalidad procede ahora, en
cuanto hay una actuación concreta que lesiona los intereses
competenciales de la Comunidad. Pero insisto en decirle lo
mismo, le vuelvo la oración por pasiva: ¿Cómo ustedes, que son
la quintaesencia del autonomismo, de la autonomía de esta
comunidad, cómo no presentaron entonces el recurso de
inconstitucionalidad? Tampoco se acordaron, por lo visto. De
manera que, por favor, no nos hagamos reproches sobre cosas
que no tienen mayor transcendencia.

Usted también me enseña, por cierto, recortes de prensa,
como el Sr. Balanzat me enseñaba. Al parecer, para ustedes
cuando conviene la soberanía popular de esta comunidad
autónoma resulta que descansa en recortes de prensa, porque
hubo una manifestación aquí, o hubo una manifestación acá.
Mire, Sr. Sampol, las manifestaciones que valen en esta
comunidad autónoma son las que se hacen aquí, y las que quedan
aquí recogidas en el Boletín Oficial de este parlamento y en el de
la Comunidad Autónoma, ésas son las que valen. Los recortes de
prensa son interesantes, todos los leemos, y no cabe duda que
también dan alguna idea sobre la opinión de unos y otros, y me
parece muy bien, pero desde luego en ningún caso se puede
presentar como recurso último parlamentario y como
justificación de una ley unos recortes de prensa de que unos
señores de Ibiza -más o menos, no entro en eso- protestan o
dicen que quieren que las salinas sea esto o sea lo otro.
Discutiremos su proposición de declaración que ha expuesto
usted aquí, que dice que va a traer aquí; pues la discutiremos una
vez más. Ya lo decía antes, que aquí es donde hay que
discutirlas. Pues muy bien, las discutiremos. Lógicamente usted
pretende que nos comprometamos a aprobarlas; mire, una cosa
que ni siquiera conocemos, ¿cómo nos vamos a comprometer?
Lo que sí le puedo asegurar es que difícilmente vamos a poder
discutir su propuesta aquí, si resulta que previamente no hemos
apoyado el recurso de inconstucionalidad y el tribunal no se ha
pronunciado sobre el tema.

Urbanización salvaje del litoral de las salinas: Una vez
más, Sr. Sampol, se insiste en una falacia, urbanización
salvaje del litoral de las salinas. Eso sabe usted que no es
verdad, está prohibido absolutamente por la LEN, por la
Ley de espacios naturales. Pero hasta en ese sentido han
salido los planes correspondientes y existen los planes
urbanísticos de los municipios, hay el Plan de puertos
deportivos, etcétera. Usted sabe que eso no es verdad; y no
me traiga usted a colación, como algún otro, la Sal Rosa,
porque la Sal Rosa también desde esta tribuna en su
momento lo discutimos, y estuvimos todos de acuerdo,
incluso su grupo, el Sr. Mayol, y lo cito, y se lo puede usted
preguntar, porque además consta en los diarios de sesiones.
Estuvimos de acuerdo en que eso era un suelo ya
urbanizable que no entraba en la delimitación de las salinas.
De manera que no hablen de la Sal Rosa, porque ese es otro
tema, y se deben de acordar alguno de los diputados que
entonces estaban. No recuerdo si usted estaba, pero alguno
de los de su grupo sí, y lo recordará.

Sr. Tur, dice usted que la sentencia del Tribunal
Constitucional, que no la he explicado más. Bueno, estaba
en la justificación. Se me enciende la luz roja, no me da
tiempo a hablar de eso. Está en la justificación. Yo creo que
lo importante en la sentencia no es aquí ponernos a
discutirla en términos jurídicos, sino lo que de ella se
deduce. Y les tengo que decir una cosa, y eso con carácter
general, ya que me encienden la luz roja, tendré que ir un
poco al carácter general. Veo que tienen ustedes miedo del
resultado del recurso. Tienen ustedes miedo en general del
resultado de este recurso de inconstitucionalidad, y yo creo
que eso es un reconocimiento manifiesto, indirecto, de que
saben que la ley invade nuestras competencias, y que
vulnera la legalidad constitucionalidad. Pero, en todo caso,
¿por qué tener miedo de eso? Vayamos al Tribunal
Constitucional, y que el Tribunal Constitucional decida.

Yo, eso sí, le puedo decir que nosotros nos
comprometemos, nuestro grupo se compromete a respetar
absolutamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Por
consiguiente, aléjese de temores en ese sentido. No lo sé, si
ustedes la respetarán, o buscarán -que ya están buscando-
alguna otra argucia para tratar de evadir los resultados de
esta sentencia y, como trataron ya de evadir, los resultados
de lo que se discutió en esta cámara. De manera que no es
un asunto para tomárselo a risa. Buscarán otros caminos, de
eso prácticamente estoy seguro. También yo hago profecías,
Sr. Grosske, y mire la que les hago al Grupo Socialista, que
si la sentencia nos resulta favorable a nosotros, tratarán de
buscar otros caminos.

Y finalmente, para acabar, defensa de intereses
particulares y personalizados: Eso es falso. Voy a ahorrarme
palabras, por atención a la luz, y que ya el Sr. Cañellas se ha
defendido suficientemente. Pero yo diría que esta
afirmación que ustedes mantienen, ¿justificaría la
vulneración de la legalidad constitucional, y de la legalidad
de las competencias transferidas a nuestra autonomía?
¿Estamos todavía en este momento, en 1995, y en esta
cámara, que pretende ser absolutamente democrática,
discutiendo si el fin justifica los medios o si el fin no
justifica los medios? Sinceramente, me he quedado un poco
espantado con estas cosas. Yo creo que merecería una
reflexión mucho más amplia de la que hoy podemos traer.
Desde luego, a nuestro juicio y para nuestro grupo, eso está
claro. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Si em permet una observació, no em reprodueixin elements
de les intervencions anteriors, sinó precisions en torn al torn de
rèplica efectuat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Bé. Em sorprèn que el Sr. González Ortea digui que ses
Salines s'han protegit gràcies al PP. Per favor, recordem: A la
legislatura anterior no, sinó al final de l'altra, de l'anterior, es va
votar la primera -diguem-ho així- llei d'espais naturals; i ses
Salines varen quedar protegides gràcies que vostès no li varen fer
un favor a un diputat trànsfuga, que era el Sr. Ricci, no el varen
contentar, i aleshores ell va dir "Ah, sí? Idò ara veureu!", i es va
passar a l'altre costat, i va votar a favor de la majoria, perquè se
salvassin ses Salines d'Eivissa i Formentera. Per tant, en aquella
primera ocasió ses Salines (...) No els va agradar aquesta
protecció als senyors del PP, i varen amenaçar "si guanyam les
eleccions l'any 91, això no passarà". I efectivament, així va ser;
va guanyar el PP les eleccions, una altra vegada es va replantejar
el tema de la Llei d'espais naturals, i va pegar una retallada
dràstica i brutal a les parcel•les mínimes per edificar, que a
Eivissa varen quedar -diguem-ho així- dividides per 7, i ara
només la Llei d'espais naturals permet fer una casa cada 30.000
metres, quan abans era molt més restrictiva la Llei d'espais
naturals.

Per tant, quan jo dic que el PP vol urbanitzar, és una manera
de parlar, però evidentment, habitualment sempre ha estat el
Partit Popular el que ha posat entrebancs, que ha posat pegues,
i el que sempre ha estat més permissiu en aquestes illes a l'hora
de deixar urbanitzar, per tant jo crec que és correcta l'expressió
"el PP vol urbanitzar". És correcta, encara que no s'ha de prendre
literalment.

I evidentment reiter la meva crida a la insubmissió dels
diputats i diputades del PP eivissencs i formenterers, que votin
en consciència, votin amb el cor i no votin per disciplina de
partit; i en conclusió, continuu bastant convençut que dins el
Partit Popular primen els interessos particulars per damunt els
interessos generals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull felicitar la bravura
parlamentària del Sr. González Ortea, que no ha tengut cap
inconvenient en provocar torns de rèpliques per al•lusions.
En segon lloc, vull dir-li que té la raó; efectivament la
declaració simple d'àrea de reserva natural sense aquesta
ordenació de recursos naturals, i sense aquest pla de
recursos de Pla rector d'usos i gestió, efectivament seria una
figura incompleta i insuficient. Queda absolutament aclarit
el tema.

Respecte de l'altra qüestió que m'h plantejat, no li vull
discutir ara tècnicament el forat que des del punt de vista
urbanístic i de protecció planteja la protecció que
actualment està contemplada a la Llei d'espais naturals;
m'excediria del temps que el Sr. Huguet està disposat a
concedir-me. Però hi ha dues coses que vostè no pot negar:
Una, que la modificació de la LEN posterior a les eleccions
del 91 és una modificació a la baixa; segona, que la
declaració de parc natural seria una figura molt més adient
que l'ANEI des del punt de vista de la delimitació, de la
gestió, de la protecció de tot aquest espai. Això són dues
coses absolutament inqüestionables. A partir d'això vostè
intentar fer un salt mortal, i vostè em nega el fet de declarar
ses Salines d'Eivissa i Formentera parc natural, essent un
figura superior de totes totes, i a la vegada em pretén vendre
que aquesta petició de recurs d'inconstitucionalitat no
obeeix a raons de protecció, sinó que és una simple qüestió
d'autonomia. En aquest salt mortal, jo crec, Sr. Ortea, que
vostè es mata, parlamentàriament parlant.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Jo la veritat és que estic perplex,
i no sé què discutim aquí. Si ningú té interès en urbanitzar,
si no volen que es construeixi ni una casa més -supòs que el
batle d'Eivissa és qualcú. Els manifestants i tot això no són
ningú, però el batle d'Eivissa l'ha elegit qualcú, deu
representar la majoria de ciutadans de Vila- a què ve
aquesta obstinació? Per què varen reformar la Llei d'espais
naturals? Quines necessitats tenen de provocar aquestes
sessions que ens espenyen el dinar? Quina necessitat tenen
de provocar els eivissencs, que una vegada i una altra s'han
de manifestar, concentrar, recollir firmes...? Quina
necessitat tenen de posar-se a tota la gent que té una
sensibilitat ecològica, no només a Eivissa, a Mallorca, a
Formentera, a Menorca, i qualque resident de Cabrera?
Perquè jo crec que avui ja tothom comparteix el criteri que
hem de protegir. Per què els empresaris de la PIME
d'Eivissa i Formentera els demanin que protegeixin més? Si
ningú hi vol construir, si ningú hi té cap interès urbanístic.
No ho entenc. Em sap greu que no tenguin un altre torn per
explicar-ho. No sé si al•ludir directament qualcú per donar-
li ocasió d'explicar-ho.
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No coneix la nostra proposta, Sr. González Ortea? L'he
entregada avui de matí, això sí, amb poc temps, perquè se la
llegís al president. Ara, li don garanties que la coneix
perfectament, perquè és la que està en discussió en el Congrés
dels Diputats, únicament modificant les referències legislatives
a les competències de l'Estatut d'Autonomia. Ja li avanç això; és
a dir, té elements suficients per pronunciar-se. I naturalment, que
els va passar per alt plantejar recurs d'inconstitucionalitat de la
Llei 4/89. I a nosaltres també. Ara, hi ha una petita diferència:
que aquí som sis diputats, cinc fa un parell de mesos. Vostès
tenen un govern, i li assegur que hi ha governs d'altres
comunitats autònomes que no n'han deixada passar ni una,
d'invasió competencial. I un dia podrem fer un referit dels
conflictes de competències. Aquests sí que estan gelosos de les
seves competències; però vostès? I clar, que passaren; fins que
hi ha hagut un conflicte d'interessos, perdó, no n'hi deu haver
cap, pel que s'ha manifestat aquí.

En fi, Sr. González Ortea, no sé si el fin justifica los medios. Jo
crec que no, però crec també una cosa, que vostès no poden
parlar de mitjans equivocats per aconseguir uns fins, amb
l'experiència que tenim dels darrers anys. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Vicent Tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que tots som conscients en
aquest moment que el debat no ha respost en absolut a la
proposta que hi havia a l'ordre del dia prèviament fixat, "debat
sobre la conveniència de la interposició d'un recurs
d'inconstitucionalitat". No s'ha debatut en absolut la necessitat,
o les argumentacions que aval•lasin la necessitat de presentar
aquest recurs d'inconstitucionalitat a aquesta llei. Per què no ha
estat així? Perquè evidentment s'ha desvirtuat des del primer
moment que el defensor de la proposta no ha entrat en el debat,
i tots els altres portaveus, com ens temíem, hem hagut d'anar a
intervenir sobre el tema que hi ha en el rerafons de tot això, els
interessos que s'amaguen amb l'excusa de la necessitat de
plantejar un recurs d'inconstitucionalitat a aquesta llei.

Queda clar, per tant, que no s'ha respectat ni tan sols el punt
de l'ordre del dia. Però per què? Perquè confirmam que no hi
havia arguments per fer ho; perquè, al contrari del que diu el Sr.
González Ortea, que em diu que la sentència no l'hem de discutir,
que és allà; és que la sentència no l'hem de discutir, basta que la
llegim, que jo crec que és el mínim que es pot fer amb les
sentències dels tribunals, en aquest cas el Constitucional: Llegir-
les. Basta llegir la decisió, i veure que no donen en absolut cap
argument que faci aval•lable la necessitat de presentar un recurs
d'inconstitucionalitat en aquest moment. Per què? Perquè no
anul•la en absolut l'article 21.3 en el qual es basa la llei que
declara ses Salines d'Eivissa i Formentera reserva natural.

Una altra qüestió és la competència respecte de la gestió.
Ja he dit que d'això no en fèiem qüestió. I això és el que ens
preocupa; no és que tenguem por de poder perdre en el
Tribunal Constitucional, i poden quedar ses Salines
desprotegides, perquè aquí també amaga un subconscient
que ens preocupa. És que vol dir que si perdem aquesta
sentència ses Salines quedaran desprotegides? Perquè si no
han de quedar desprotegides, tampoc no ens preocupa
guanyar-la o perdre-la. El que sí ens preocupa és la possible
desprotecció de ses Salines el dia de demà. Però en
qualsevol cas no ens fa por perdre o guanyar la sentència, el
que ens preocupa és que en aquests moments en lloc de fer
el que correspondria, que és que el Govern de l'Estat
juntament amb el Govern de la Comunitat Autònoma, amb
els ajuntaments implicats i amb el Consell Insular es
posassin a fer feina per desenvolupar aquesta llei, i per
gestionar-la adequadament i protegir adequadament ses
Salines d'Eivissa i Formentera. I això és el que no es vol, es
vol distreure l'atenció i tornar a entrar en tot un debat de
discussió, i mentrestant ses Salines estaran allà, degradant-
se perillosament cada dia.

I en això volia entrar per acabar. S'ha  intentat defensar
que ses Salines d'Eivissa i Formentera estan avui per avui
prou protegides amb la Llei d'espais naturals, que les dóna,
segons la interpretació del portaveu del Partit Popular,
l'adequada protecció. No és així, no els dóna ni tan sols la
protecció que defensen els estudis científics i
mediambientals que hi ha al respecte, això d'entrada. Però
és que en segon lloc, persisteixen sobre aquesta zona
amenaces importants per a la seva conservació. La Sal Rosa
no és només la urbanització, que, com ha dit el Sr. González
Ortea, hi havia acord que quedàs fora de la LEN; en
qualsevol seria per una qüestió legal, però no hi ha cap
motiu per mantenir aquesta urbanització que encara avui per
avui no s'ha desenvolupat. 

I convé fer constar aquí que aquesta urbanització vostès
saben bé com es va aprovar, com es va tramitar abans que
s'aprovàs l'adequada llei de protecció de ses Salines, i es va
colar aquesta urbanització. Per tant no és excusa dir que en
aquesta urbanització estaven d'acord amb un altre grup. Però
és que no és només això. Amb la reforma de la Llei d'espais
naturals vostès varen desprotegir un espai d'aquesta àrea de
la LEN a sa Sal Rosa per construir un port deportiu. Hi és,
a la llei; per tant, una amenaça més. Però és que persisteix
l'amenaça de construcció de més de cent habitatges en els
puigs del Cap Falcó i del Corb Marí, que, com diuen els
estudis científics al respecte, haurien d'entrar dins la zona
protegida.
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Però és que a més persisteix, i no faci al•lusió al Pla de ports
deportius, perquè el Pla de ports deportius permet la construcció
d'un port deportiu a sa Caleta. Quan dic que faci al•lusió, vull dir
que no faci al•lusió volent dir que el Pla de ports deportius
protegeix també aquesta zona, no. El Pla de ports deportius
precisament permet continuar construint en aquesta zona.

Per tant, i per acabar, aquest és un espai que es continua
degradant dia a dia d'una manera alarmant. Per tant, jo interpret
que cabria perfectament; i a més no són paraules meves, són
paraules de l'exposició de motius de la sentència, a la qual s'ha
fet referència tantes vegades, cabria perfectament interpretar que
estam davant un perill imminent de danys irreparables; i que per
tant ens situaria davant l'estat de la necessitat que, talment com
fa referència el ponent de la sentència, cita l'article 149.3 de la
Constitució Espanyola, i que per tant estaria perfectament
aval•lat que el Congrés dels Diputats, l'administració central
hagués entrat a protegir aquest espai. Res més, moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conclòs el debat...

Sr. Marí, per què em demana la paraula?

EL SR. MARÍ I CALBET:

Per al•lusions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè un temps de tres minuts, com marca el Reglament.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, si qualcú es repassa el capítol tercer, dels debats,
se n'adonarà que qualsevol diputat que al llarg del debat d'una
proposta hagi estat al•ludit, i sense interrompre les intervencions
dels diputats, en qualsevol moment podrà demanar l'ús de la
paraula. Aquest diputat ha estat directament, juntament amb els
altres set diputats d'Eivissa i Formentera, amb nom i llinatge. Per
tant, aquesta interpretació de Presidència crec que, una volta
aclarida, no és ja ni tan sols discutible. Té vostè la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Només és perquè, com vostè diu,
he estat al•ludit en dues ocasions, una volta amb el nom i el
cognom, i un altra com a responsable del grup parlamentari
d'Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi a l'al•lusió concreta, perquè la general no està...

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sr. Balanzat, vostè ha parlat aquí com si vostè
representàs el poble d'Eivissa; vostè parla del poble de tot
Eivissa. Aquí en democràcia, els que tenen la representació
majoritària són els que tenen més vots. Vostè és un,
nosaltres som vuit. Vostè parla en nom del poble de tot
Eivissa i Formentera? Per favor!

Això per un costat. Un altre: Vostè ha vengut a dir com
si (...) nosaltres haguéssim promogut la reforma de la Llei
d'àrees naturals especial interès i d'àrees rurals d'interès
paisatgístic; i jo li recomanaria que agafàs vostè el
programa electoral del Partit Popular a Eivissa i Formentera,
i trobarà amb tota casta de detalls, públic, la reforma que es
va fer, de totes les àrees naturals d'especial interès.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Ja he acabat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
li crid públicament l'atenció, i passam directament a...

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, m'agradaria saber per què em crida
l'atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Pel desordre que provoca en aquesta cambra (...) No té
vostè la paraula Sr. Diputat.

Passam directament a la votació. Aquesta presidència
dóna per conclòs el debat, i passam directament a la votació.

(Intervenció inaudible)
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

...en nom del Grup Parlamentari Socialista demanar votació
nominal per crida, perquè tenc dret a demanar-ho, i ho deman en
nom del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem directament a la votació per crida. Per tant, Sra.
Secretària, es procedirà a la votació. 

Per ordenar la votació, i en tant es prepara la votació per
crida, senyores i senyors diputats, prestin atenció, la votació se
celebrarà per crida amb vot nominal. La contestació de "sí" es
referirà a la conveniència d'interposar el recurs
d'inconstitucionalitat; abstenció està clar què significa; i "no"
significarà la no conveniència d'interposar aquest recurs. Per
tant, els vots de "sí" són a favor d'interposar el recurs
d'inconstitucionalitat.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Riera i Madurell, Maria Teresa.

LA SRA. RIERA I MADURELL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Rovira de Alós, Mauricio.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Salom i Coll, Maria.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sampol i Mas, Pere.

EL SR. SAMPOL I MAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tejero i Isla, Xavier.

EL SR. TEJERO I ISLA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Thomàs i Andreu, Maria Margalida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Triay i Llopis, Joan Francesc.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tur i Torres, Vicent.

EL SR. TUR I TORRES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Verger i Pocoví, Joan.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Sí.

Vidal i Bibiloni, Guillem.

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vidal i Burguera, Joana Aina.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alberola i Martínez, Maria Carlota.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alorda i Vilarrubias, Antoni.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Amer i Riera, Catalina Mercè.

LA SRA. AMER I RIERA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antich i Oliver, Francesc.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Balanzat i Torres, Josep Ramon.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Blanquer i Sureda, Bartomeu.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Bover i Nicolau, Catalina Maria.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cañellas i Fons, Carles Felip.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cañellas i Fons, Gabriel.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Casasnovas i Coll, Andreu Avel•lí.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Charneco i Fidel, Andreu.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Diéguez i Seguí, Antoni Josep.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrando i Barceló, Margalida.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

García i Querol, Maria del Carme.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gascon i Mir, Miquel.

EL SR. GASCON I MIR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

González i Ortea, José Maria.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gornés i Hachero, Josep Simó.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 10 / 17 d'octubre del 1995 335

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Grosske i Fiol, Eberhard.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaén i Palacios, Manuel.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juaneda i Cabrisas, Antoni Lluís.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Leciñena i Esteban, Maria Àngels.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Bonet, Joan.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Calbet, Antoni.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Marí, Maria Neus.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Serra, Joan.

EL SR. MARÍ I SERRA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marí i Tur, Joan.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Masdeu i Mayans, Joan Robert.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Morro i Marcé, Mateu.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Munar i Riutort, Maria Antònia.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Muñoz i Laso de la Vega, Miriam.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Orfila i Pons, Ramon.

EL SR. ORFILA I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Costa, Catalina.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pascual i Ribot, Antoni.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pax i Dolz del Castellar, Alexandre.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Damià (Grup Socialista).

EL SR. PONS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pons i Pons, Damià (Grup Nacionalista).

EL SR. PONS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Portella i Coll, Josep Ignasi.

EL SR. PORTELLA I COLL:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Quetglas i Rosanes, Francesc.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Riera i Bennàssar, Andreu.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Estaràs i Ferragut, Maria Rosa.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Flaquer i Riutort, Joan.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Matas i Palou, Jaume.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Soler i Cladera, Cristòfol.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Barceló i Martí, Joana Maria.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Crespí i Plaza, Andreu.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA.

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Palau i Torres, Pere.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Huguet i Rotger, Joan.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: A favor d'interposar recurs
d'inconstitucionalitat 31, en contra 28. Abstenció cap.

Per tant, queda aprovada la proposta de la conveniència
d'interposar recurs d'inconstitucionalitat.

Si em permeten les senyores i senyors diputats, abans
d'aixecar la sessió vull indicar que la segona sessió plenària
començarà a les cinc del capvespre. Moltes gràcies.
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