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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam aquest
plenari amb el primer punt de l'ordre del dia, que fa referència a
preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2485/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
realitzacions del Govern en relació amb el projecte lingüístic per
part dels centres escolars.

La primera és la que formula el diputat Sr. Joan Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a realitzacions
del Govern en relació amb el projecte lingüístic per part dels
centres escolars. Té la paraula el Sr. Joan Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Cultura, li agrairia que em pogués contestar la
següent pregunta: Quines són les realitzacions de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per promoure i
donar suport a l'elaboració del projecte lingüístic per part
dels centres escolars? Gràcies.
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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):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Marí, efectivament és molt important per a nosaltres que els
centres escolars realitzin i desenvolupin un bon projecte
lingüístic, perquè entenem que això és modernitzar
l'ensenyament en llengua catalana. Per tant, el que hem fet,
encara que no tenguem competències, ha estat tres tipus de
coses: En primer lloc uns cursets especials, per on han passat 380
professors, on s'ha explicat per part de la nostra gent, escassa, el
que s'havia de fer per realitzar el projecte lingüístic.

En segon terme també s'han realitzat assessoraments directes
als centres escolars. És a dir, als centres que ho han demanat hi
ha anat també el nostre personal per explicar in situ als centres
orientacions, recomanacions per fer aquest projecte lingüístic.

I finalment s'han elaborat unes guies, que volen ser una
orientació simplement, una documentació perquè els centres
disposin d'aquesta documentació a efectes de poder realitzar,
d'acord amb les seves necessitats, aquest projecte lingüístic que
per a nosaltres és tan important. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, només vull agrair-li la
seva resposta, i esperonar-lo encara més si és possible, per tal
que tots els centres de les Balears s'acomodin a aquest nou
projecte lingüístic. Enhorabona i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

I.2) Pregunta RGE núm. 2490/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de formació del comerciant.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Joan
Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de formació del comerciant. Té vostè la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La pregunta és
la següent: Quin ha estat el programa de formació del
comerciant desenvolupat a l'any 1995 dins el Pla de suport
a la modernització del comerç?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el
conseller de Comerç i Indústria, Sr. Guillem Camps.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, president. Sr. Diputat, el programa de formació
del comerciant durant l'exercici 95 ha significat la
continuació del programa específic que es va aprovar el 92,
a l'empar del Pla de suport a la modernització del comerç.
Té una vigència del 92 al 96. En aquest exercici s'han
introduït, no obstant això, dues variants, una programació
temàtica dels cursos, agrupats en cinc grans àrees: Idiomes,
relació amb clients, suport administratiu, coneixement dels
productes específics; i d'una altra part, quant als requisits de
participació, exigint una homologació de centres, basada en
el Decret 29/94; i el pressupost ajustat a les despeses
elegibles.

S'han impartit un total de 131 cursos, amb 2.075
alumnes, 7.366 hores, amb un cost de 82.017.690; amb una
distribució de cursos: a Palma 64, que representa el 49%; a
pobles de Mallorca 36 cursos, que representa el 28%; a
Menorca 12 cursos, que representa el 9%; a Eivissa 16
cursos, que representa el 12%; i també a Formentera 3
cursos, que representa el 2%. En total 131 cursos.

Distribució temàtica: Idiomes 33, i comprèn anglès
inicial, anglès perfeccionament, alemany inicial i alemany
perfeccionament; relació amb clients 46 cursos, que
representa el 35%; atenció al client, aparadorisme, vendes,
merchandising, suport administratiu 22 cursos, que
representa el 17%; gestió financera, gestió administrativa i
financera superior, aplicacions informàtiques, coneixement
del producte, que representa l'11%, amb 14 cursos, en tèxtil,
calçat, electrodomèstics, joieria, souvenirs, confecció en
pell, automoció, nàutica; i després (...) específics, que
representa el 4%.

Quant a distribució de centres impartidors: 14 privats,
públics 7, cursos 66, cursos 65.

I distribució temporal: S'han fet aprofitant el primer
semestre, que és més baix quant a activitat comercial, i
després el darrer trimestre.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Aquesta presidència vol fer
notar que les preguntes, tal com diu el Reglament, han de ser
concretes i les respostes també. Per favor, atenguin-se al que
prescriu el Reglament d'aquesta cambra.

I.3) Pregunta RGE núm. 2470/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de la IV conferència mundial de la dona.

I passam a la tercera pregunta, que formula la diputada Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de la IV conferència mundial de la dona. Té vostè la
paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és la següent: Quina
valoració fa el Govern de la IV conferència mundial de la dona,
celebrada el passat mes de setembre a Pequín?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Vice-presidenta, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. La valoració que feim el Govern -i
pens que deu ser una valoració que deuen compartir la pràctica
totalitat de diputats- és que ha estat una conferència positiva. És
bo que parlem d'aquest tema, sigui a petició del Partit Popular,
sigui a petició de qualsevol dels grups de la Cambra, perquè amb
això el que aconseguim és cada vegada més crear la consciència
social de canviar estructures i fer passes cap a la igualtat. La
valoració bàsicament radica en el fet que per primera vegada es
consideren els drets de la població femenina com a drets i part
inalienable dels drets humans, i la ratificació per part de la
convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació
contra les dones, així com la condemna de la violència femenina.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2473/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Alexandre Pax i Dolz del Castellar, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a protecció dels animals que viuen a l'entorn
humà.

Passam a la pregunta número 4, que formula el diputat
Alexandre Pax, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gràcies Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, quines actuacions fa o pensa fer el Govern per a
la difusió i desenvolupament de la Llei 1/1992, de 8 d'abril,
de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En contestació a la pregunta
formulada s'haurà de distingir unes actuacions de difusió, i
per altre costat unes actuacions de desenvolupament de la
Llei.

Quant a actuacions de difusió, vull aquí destacar-ne tres:
L'elaboració d'un tríptic sobre la Llei, que es va remetre a
col•legis, ajuntaments i clíniques veterinàries; en segon lloc
la celebració d'una conferència dirigida als ajuntaments per
informar de les competències en relació a la llei; i en tercer
lloc la remissió d'un qüestionari a tots els ajuntaments
també, per conèixer quina és la problemàtica sobre cans
abandonats i vagabunds.

Pel que es refereix a actuacions de desenvolupament,
vull destacar-li dues ordres: Una de dia 6 juliol del 92, i una
altra de 19 de desembre del 94. La del 92 era relativa a la
creació d'un registre de centres d'atenció sanitària dels
animals de companyia, i la del 94 a la creació d'un registre
d'associacions de protecció i defensa dels animals.

A part d'això, també li he de destacar que des del punt de
vista de dret constituent, és a dir quant a norma futura,
tenim preparades dues ordres noves, una d'elles sobre
fixació de condicions dels habitacles per al transport i
permanència del animals, bàsicament de l'aviram, a fires i
mercats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2476/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a exposició de Caps de Bou de Costitx.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a exposició de Caps de Bou de Costitx.
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LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El passat dia 18 d'octubre es va inaugurar una exposició, jo diria
que històrica, al Museu de Mallorca, allà on tots els ciutadans
d'aquesta illa poden gaudir per primera vegada d'aquesta
magnífica exposició dels Caps de Bou de Costitx.

Sr. Conseller, la meva pregunta és la següent: Quines gestions
ha fet la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per
aconseguir l'exhibició dels Caps de Bou de Costitx per primera
vegada a l'illa de Mallorca?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Ferrer, nosaltres creim que és important que després de cent anys
la gent de les Illes Balears pugui veure aquesta relíquia, aquest
patrimoni talaiòtic importantíssim per al nostre poble, per a la
nostra cultura.

Per tant, efectivament ho hem aconseguit. No ha estat fàcil.
Al final va ser la ministra que va haver de fer una ordre
ministerial a propòsit. Però, en tot cas, també és important situar
aquest patrimoni dins una exposició més ampla del santuari
talaiòtic de Son Corró, de Costitx, i a més el fet que hagin
inaugurat un nou espai al Museu de Mallorca. Això és important,
cream coses, obrim espais culturals dins els nostres museus i dins
les cases de cultura.

En definitiva, ha estat complicat, però en tot cas agraïm molt
al Ministeri de Cultura que ens hagi deixat temporalment aquests
bous de Costitx. Ara bé, una vegada passada aquesta situació,
reivindicarem amb tota la força del món que aquest patrimoni
torni una altra vegada a les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Simplement vull donar-li l'enhorabona,
(...), sabem que no ha estat fàcil, però vostè, Sr. Conseller, ho ha
aconseguit i ho aconseguirà. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per favor!

I.6) Pregunta RGE núm. 2478/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Maurici Rovira i de Alós, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos realitzats per l'Escola de Policia.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Maurici Rovira, relativa a cursos realitzats per l'Escola de
Policia.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, m'agradaria que
em respongués el nombre de cursos que ha realitzat el
passat any l'Escola de Policia, que funciona amb un conveni
entre l'Ajuntament de Palma i la CAIB. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar aquesta
pregunta té la paraula la consellera de Governació.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
molt bé ha dit el Sr. Diputat, l'escola funciona amb un
conveni amb l'Ajuntament de Palma; per tant es fan dos
tipus de cursos, uns que són els realitzats per la pròpia
Comunitat Autònoma, i els altres realitzats per l'Àrea
municipal de protecció ciutadana, de l'Ajuntament de
Palma. Ens centrarem només amb els que corresponen a la
Comunitat Autònoma.

El resum de cursos és el següent: Es fan per una part el
que s'anomenen avaluacions, que són exàmens d'unes
assignatures concretes, i que comprenen també les proves de
selecció, i d'aquests se n'han fet 35 proves de 9 tipus o
matèries diferents, i els assistents han estat 274 alumnes a
les proves de selecció que comprenen totes les illes, i quant
a avaluacions d'assignatures concretes 74 alumnes de pobles
i 210 alumnes de Palma, en total 558 assistents.

Llavors hi ha un altre grup de cursos, que són els
anomenats seminaris, dels quals se n'han fet 59, i les
matèries més importants que podem destacar són: drogues,
a diferents nivells, nivell 1, nivell 2, nivell 3; recursos
humans, tir, incendis, control del renou, rappel, entre
d'altres, i el nombre d'assistents ha estat: a Palma 408
alumnes, a pobles 558, amb un total de 966 alumnes que
han passat per seminaris.

I llavors l'altra part de cursos que es fan són els
reciclatges; d'aquests se n'han fet 52, que comprenen
diferents tipus: Curs bàsic, curs d'auxiliar, curs d'aptitud de
sergent, curs d'aptitud d'inspector, curs d'actualització de
sergent; i els assistents han estat a Palma 1.398 alumnes, i
a pobles 218. Vull indicar que els reciclatges no només
s'han impartit centralitzats a Palma, sinó que hi ha hagut una
descentralització per comarques, i se n'han fet a Inca i a
Manacor, i previsió per al curs vinent és fer-ho també a les
altres illes, Menorca i Eivissa. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2441/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aprovació de les directrius d'ordenació del territori
pel Parlament.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aprovació de les directrius d'ordenació del territori al Parlament
de les Illes Balears.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta ja és tot un clàssic
d'aquest parlament, i per posar en antecedents els nous diputats,
hauríem de recordar que la història de les promeses d'aquestes
directrius s'inicia en el primer debat d'investidura, el 7 de juny de
1983. A partir d'aquí, tot tipus de promeses i tot tipus de
declaracions, fins i tot un portaveu del Partit Popular fa molt poc
temps assenyalava que el Govern havia complert en esperit les
promeses de redactar les directrius d'ordenació territorial, encara
que hagués materialitzat aquest compromís espiritual en el paper.

Recentment hi ha hagut declaracions, també i promeses no
massa clares per part del Sr. Reus: a meitat de l'any 95 tindríem
l'avanç de les directrius, i a la darrera exposició del president
se'ns assenyalava que l'aprovació inicial seria el gener de 1996.

Sr. President, quan serà l'aprovació definitiva?, que de fet és
el que ens importa als parlamentaris i als ciutadans d'aquestes
illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar aquesta pregunta
té la paraula el conseller d'Ordenació del Territori.

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

Sr. President, Sra. Diputada, ho faré un poc ràpid. Hi ha una
resolució aprovada que determina que al mes de gener poden
quedar aprovades unes hipòtesis de model territorial, al setembre
pròxim aprovat una avanç de directrius; a continuació seran les
fases d'exposició pública, la qual cosa pot determinar aprovació
definitiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. No voldríem ser massa més
escèptics del que la experiència ens demostra, que promesa
darrere promesa la cosa es retarda. D'entrada sí que
agrairíem que el Govern ens remetés la documentació
sol•licitada dia 30 d'agost de 1995, referent als documents
orientatius per elaborar les directrius que s'han presentat a
través dels mitjans de comunicació, i que els parlamentaris
ja en sol•licitud de documentació escrita hem demanat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Només vull dir que amb rapidesa
complimentarem aquesta petició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2443/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a avaluació de resultats de
la detecció d'aigües dolces mitjançant tecnologia làser des
d'avionetes.

I passam a la següent pregunta, que formula també la
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a l'avaluació de
resultats de la detecció d'aigües dolces mitjançant
tecnologia làser des d'avionetes. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Un dels grans anuncis que es
varen fer com a resultat d'un interpel•lació en política
d'aigües varen ser amples pàgines als mitjans de
comunicació, assenyalant que moderns sistemes sofisticats
i cars sistemes de detecció per làser d'aigua dolça que anava
a parar a la mar serien posats en marxa aquest estiu.

Per tant voldríem demanar, per si s'ha oblidat el
conseller de passar revista dels resultats d'aquesta
experiència, quina és la valoració de resultats que fa el
Govern de la Comunitat Autònoma de detecció d'aigües
dolces mitjançant aquesta alta tecnologia làser amb
avionetes. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el
Sr. Reus.

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

Sr. President, Sra. Diputada, el que surt als diaris moltes
vegades no és voluntat d'aquest conseller. A aquest tema s'ha
donat molta importància, i quan realment no és altra cosa que un
mètode de feina. Confiam i volem que, d'acord amb el Ministeri,
puguem fer aquesta experiència dins el que va de l'any 96 al 97.
Pareix que hi ha voluntat per part del Ministeri d'Obres Públiques
de cofinançar aquest projecte, que pot ser una realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. No hi havia anat a caure, que fos culpa
de la premsa, la veritat. Grans titulars, amples titulars que fins i
tot concretaven les dates en què la Conselleria començaria a
treballar amb aquest sistema de detecció amb làser amb
avionetes. 80 milions de pressupost, i fins i tot s'asssenyalava
quina zona de la costa a Eivissa començaria, i quin seria
l'itinerari que faria aquesta avioneta. I francament, no entenem
de cap de les maneres com els mitjans de comunicació i els
parlamentaris que estam aquí ho entenem tot tan malament a les
paraules que diu el conseller d'Obres Públiques. En tot cas li
demanaríem que en les seues exposicions i en les seues
declaracions s'ajustés més a la realitat, i quan els mitjans de
comunicació o els senyors diputats, com jo mateixa, ens
equivocam, evidentment que se'ns rectifiqués en el seu moment
oportú i no haguéssim d'esperar tanta estona per saber els
resultats d'una operació que ha fet aigua abans de començar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sra. Diputada, ja no m'en recordava d'aquests
debats amb vostè. És a dir, aquí el meu error hagués estat
contractar tot sol un estudi, una feina on podia tenir el 50%
d'ajuda estatal. El meu error seria tirar els doblers per la finestra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 2496/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris amb els quals adjudica la
partida dels pressuposts de la Comunitat Autònoma
destinada a la cooperació amb el desenvolupament.

I passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a criteris amb els quals adjudica la partida dels pressuposts
de la Comunitat Autònoma destinada a la cooperació amb
el desenvolupament. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. RIERA I MADURELL:

Moltes gràcies, Sr. President. La meva pregunta és molt
concreta: Amb quins criteris es reparteixen els 80 milions
pressupostats al programa 1343 de la secció 11, per a ajuts
al tercer món? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La quantitat pressupostada per
l'any 95, com vostès recorden, va ser després d'un debat, de
35 a 80 milions, es reparteixen en primer lloc amb un criteri
geogràfic, concretament a institucions de Mallorca 54
milions, a Menorca 13, i a Eivissa i Formentera 13; i els
criteris d'adjudicació a més dels geogràfics són que
l'adjudicació es fa a un projecte presentat sempre que es
dugui a un país del tercer món. En segon lloc, l'ordre de
prioritats dels projectes respon als camps d'alimentació,
sanitat i formació preferentment. I en tercer lloc, la
responsabilitat del projecte l'ha d'assumir una persona
lligada d'alguna manera amb les Illes Balears. Pràcticament
de tots els projectes presentats a una gran part se'ls va donar
ajuda, no tot el que demanaven, però sí una quantitat
acceptable per poder dur a terme l'objectiu que s'havia
previst. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vice-presidenta. Sra. Teresa Riera,
té vostè la paraula.
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LA SRA. RIERA I MADURELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Vice-presidenta, està
segura que es compleix un criteri tan senzill com és la igualtat
d'oportunitats per accedir a una subvenció? El que li puc dir, Sra.
Vice-presidenta, és que hi ha organitzacions no governamentals
al nostre país involucrades en tasques de cooperació que fins fa
poc no han sabut que existia una partida pressupostària per a
ajuts al tercer món; i si ara ho han conegut, no ha estat justament
perquè el Govern n'hagi fet publicitat, no ha estat perquè el
Govern hagi fet una convocatòria pública, ha estat gràcies a la
publicitat que els diferents mitjans de comunicació han donat a
les diferents iniciatives que des d'aquest parlament s'han fet a
favor del 0,7. Mai no s'ha fet publicitat oberta, ni s'han animat
totes les ONG per igual, amb la mateixa intensitat, perquè
presentin projectes de cooperació al desenvolupament per poder
tenir una subvenció.

Sra. Vice-presidenta, si, com ha anunciat el president
d'aquesta comunitat, aquesta partida ha d'anar en augment, cal
que ara més que mai s'estableixin mecanismes objectius de
repartiment d'aquests doblers, amb igualtat d'oportunitats per a
totes les ONG que hi fan feina, i també és necessari que
s'estableixin mecanismes objectius de control d'aquesta despesa,
perquè els doblers arribin on han d'arribar i es gastin com s'han
de gastar. Ara com ara, Sra. Vice-presidenta, qui pot en aquesta
comunitat cobrir aquestes funcions són el Fons Mallorquí i el
Fons Menorquí de Solidaritat. Per tant, el que creiem que ha de
fer el Govern és entrar i participar en el Fons Mallorquí i
Menorquí de Solidaritat, i en l'eivissenc quan es creï, deixant que
aquests doblers els reparteixin mitjançant les convocatòries
públiques d'aquests fons. Només així assegurarem, Sra. Vice-
presidenta, un repartiment d'aquests doblers amb criteris clars i
objectius. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té vostè la paraula, Sra. Vice-presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Hem garantit i garantim la igualtat
d'oportunitats, perquè no hi ha hagut cap ONG ni cap associació
que hagi tengut interès i no hagi pogut presentar la seva proposta
i, com li he dit abans, pràcticament la totalitat han estat cobertes,
i per part de tots els ciutadans de les Illes. Vull dir-li que, per una
altra banda, els ciutadans sí que se n'han assabentat, perquè s'han
demanat més de 4 o 5.000 milions de pessetes. Hi ha a l'illa de
Mallorca concretament 42 peticions, a l'illa de Menorca també
n'hi ha moltes, i a l'illa d'Eivissa també; i no serà que no se n'hagi
parlat ben abastament. Jo crec que la gent, que va ser això
objecte d'un gran debat pressupostari, si ho recordam, l'any
passat; però jo crec que hi ha pocs ciutadans d'aquestes illes que
no sàpiguen que hi ha aquesta partida oberta, i així jo vaig rebent
associacions i ONG darrere ONG durant tot l'any; i en aquest
sentit crec que mai no s'havia tanta publicitat en relació amb
aquest tema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies

I.10) Pregunta RGE núm. 2557/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a disminució en la subvenció a
escoles de música.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a la disminució de la subvenció a escoles de música.
Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. A 1986 el Govern balear va crear
la xarxa d'escoles de música de les Illes Balears. Des
d'aleshores s'han creat algunes escoles més, que han
sol•licitat la inclusió en aquesta xarxa. Però durant aquests
anys el que no ha augmentat és la partida pressupostària
destinada a aquestes escoles. No només no ha augmentat,
sinó que fins i tot enguany alguna escola ens ha comentat
que se li ha retallat una part de la subvenció que ja era
tradicional.

Voldríem saber quines són les escoles que han patit
aquesta reducció de la petita subvenció anual que tenien.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el
conseller d'Educació i Cultura, Sr. Bartomeu Rotger.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Sampol, no ha disminuït la partida. Vostè diu
que no ha augmentat, jo dic que no ha disminuït. Tots dos
deim el mateix, però d'una altra manera. És a dir, que
destinam 10.100.000 pessetes, tant a l'any 94 com al 95, que
són els anys que demana, a l'ajuda a aquestes escoles de
música. Una altra cosa és el que fa el Ministeri d'Educació
i Ciència, que és el que té les competències.

Clar que hi pot haver diferències, efectivament, en el que
han rebut, la distribució d'aquesta partida, i aquestes
diferències vénen donades -tenc el document corresponent
i està a la seva disposició- per dues coses fonamentalment:
Primera qüestió, perquè efectivament s'ha incrementat la
xarxa; hi ha més escoles, concretament els darrers anys cinc,
i s'ha de repartir entre les cinc també. I en segon lloc, perquè
nosaltres som molt escrupolosos quan donam les
subvencions i les ajudes, i creim en el que ens diu la
comissió d'avaluació i selecció que s'ha creada; i aquesta
comissió d'avaluació i selecció és la que ha dictat uns
criteris tècnics, que són els que seguim. Aquests criteris
vénen donats fonamentalment pel tamany d'aquesta escola,
pel nombre d'alumnes, i per un informe del conservatori de
qualitat. Aquests són els criteris, i la distribució la fa
aquesta comissió d'avaluació i selecció. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Li agraesc moltíssim, no sap quant, les
seves explicacions, però m'agradaria que em contestàs la
pregunta: Quina disminució en la subvenció a cada escola de
música de les Illes Balears s'ha produït l'any 1995 respecte del
1994. Aquesta és la pregunta, i, Sr. Soler, vostè va anunciar un
pla especial per a les escoles de música de l'any 1996. Les
escoles que varen sentir això i han rebut la transferència bastant
inferior a l'any passat diuen "no sabem de què anam". Vagi alerta
que no li posi bastons a les rodes el conseller de Cultura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Amb molt de gust intent respondre la seva pregunta amb els
criteris, perquè hi ha una documentació que jo he posat a la seva
disposició, no sé si m'ha sentit. Li dic que com que és molt llarg
això de les escoles de música i el que donam, pos a la seva
aquesta documentació. Li he dit abans, no em digui que no
contest la seva pregunta.

En segon lloc, miri, tal vegada ha disminuït Montuïri, que és
l'escola que vostè mira. Montuïri ha disminuït una mica, però ha
augmentat Muro, ha augmentat Pollença, etcètera. Li donaré la
llista, però no miri just Montuïri, Sr. Sampol, que vostè és
diputat de les Illes Balears.

En tercer lloc, el president va dir efectivament al discurs
d'investidura que faria un pla especial per a les escoles de música
a dins aquesta legislatura, Sr. Sampol, a dins aquesta legislatura.
Deixi'ns treballar, perquè la legislatura encara no ha acabat.

I sí que li vull dir, si em permet el president...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller.

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

...de posar a disposició aquesta documentació -per això
no li contestava puntualment- que els criteris són de la
comissió d'avaluació i selecció, i són: un milió de pessetes
per a les cinc escoles amb què s'ha incrementat la xarxa, el
30%, que són unes 135.000 pessetes, assegurades a totes
com a despeses generals; i a la resta hi ha quatre categories,
d'acord amb l'informe del conservatori i de la comissió
d'avaluació i selecció. D'acord amb aquests criteris se
sumen, i el resultat és el que hem donat a Montuïri, i el que
hem donat a Pollença, a Muro, etcètera. I per tant, si una ha
disminuït, els altres s'han incrementat, d'acord amb criteris
tècnics, de la comissió d'avaluació. Està a disposició, com
li he dit, tota la documentació. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2570/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a nomenament de tresorera general de la CAIB.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa al nomenament de tresorera
general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Moltes gràcies, Sr. President. Tant als pressupostos
generals de la Comunitat Autònoma de l'any 95 com en els
de l'any 94, en el tom sisè hi ha la relació de llocs de feina
de la Comunitat Autònoma, i a les primeres pàgines explica
que la catalogació administrativa és diferent una catalogació
que s'anomena "alts càrrecs", amb l'abreviatura aca; i una
altra que es diu "funcionaris", que seria l'abreviatura "fun".
En aquest sentit, tant a l'any 94 com a l'any 95, al mateix
tom sisè apareix el càrrec de tresorer, classificat com a
funcionari.

Per tant, demanam quins criteris jurídics i d'altres tipus
han presidit els nomenaments per al lloc de tresorera general
de la Comunitat Autònoma, pertanyent al grup A, nivell 30,
i publicat al BOCAIB del 30 de setembre, a la Sra. Bàrbara
Barceló Ordines, funcionària d'aquesta comunitat autònoma,
adscrita al lloc de cap de servei de gestió administrativa, del
grup B, nivell 26, sense que s'hagi realitzat cap concurs de
lliure designació o provisió de vacant en règim interí.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar té la paraula el conseller
d'Economia i Hisenda, Sr. Jaume Matas.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, jo
crec que realment és una llàstima que entre tots no siguem
capaços probablement de donar el nivell de rigor que la nostra
feina en aquest parlament hauria de tenir. Personalment crec que
és bastant decebedor que vostè -jo crec que per falta
probablement de voluntat; vull entendre que no per una altra
cosa- hagi comès l'error que ha comès fent l'asseveració que ha
fet, a més públicament.

Vostè, Sra. Diputada, s'ha equivocat; vostè ha fet una
asseveració que no és certa; vostè ha dit que la Sra. Barceló
ocupa una plaça funcionarial, quan aquesta senyora no ocupa una
plaça funcionarial, sinó que ocupa una plaça d'alt càrrec de la
Comunitat Autònoma, amb nivell orgànic de direcció general. 

Jo entenc que vostè amb molt poquet esforç, amb molt
poquet, simplement analitzant la documentació adequada,
simplement interessant-se, probablement sense necessitat de
perjudica tercers, per la realitat d'aquesta situació i quina és la
legalitat que s'aplica, tant a nivell de pressuposts generals, a
nivell de catàlegs, com a nivell d'acords de Consell de Govern,
probablement hagués pogut conèixer aquesta realitat sense
necessitat de cometre l'error que ha comès.

Jo crec, Sra. Diputada, que no té cap dubte que existeix un
acord d'aprovació de Consell de Govern, que és potestat única i
exclusiva del Consell de Govern d'aquesta comunitat autònoma
designar els seus alts càrrecs i els seus directors generals de la
Comunitat Autònoma. No vull pensar, lògicament, que vostè
posi en dubte -cosa que efectivament mai no s'ha posat en dubte,
ni tan sols a un país democràtic, que jo conegui mai, ni tan sols
allà on vostès han governat- la possibilitat que el Consell de
Govern i els seus consellers elegeixin el seu personal d'alts
càrrecs, els seus directors generals i el seu personal de confiança.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, potser no he consultat la documentació adequada, com diu
el Sr. Conseller, però he consultat la documentació publicada, i
que hem de veure si a l'any 96 torna aparèixer amb aquesta
categoria, no ho sé. De tota manera, sí que he de dir que per al
càrrec de tresorera general de la Comunitat Autònoma està
classificat com a nivell A, un grup A; i per tant, si s'anomena una
persona que no té la titulació adequada, sí és de rigor també
justificar els motius pels quals no es respecta aquesta
classificació que s'ha donat.

De tota manera veurem als pressupostos del 96 com ve
classificat el càrrec, i evidentment, si torna a sortir classificat
com a funcionarial, pensam que s'hauria de fer per concurs de
lliure designació entre els funcionaris.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar la qüestió, sigui concret, Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,
vostè s'ha equivocat: Aquesta senyora no ocupa cap plaça
funcionarial, aquesta senyora ocupa una plaça de reng
orgànic d'alt càrrec. Jo no esperava que vostè reconegués la
seva equivocació, però el que no pot ser és que vostè
s'equivoqui, pegui una patinada d'aquestes característiques,
i ara vulgui demanar disculpes. Miri, jo no esperava baix
cap concepte que vostè rectificàs. Sàpiga que el mal, ja l'ha
fet. Sàpiga que l'honor de terceres persones ja està trepitjat.
I sàpiga que això, vostè ja no ho arreglarà; i jo tampoc; això
ja no es pot arreglar. Sàpiga que la seva equivocació, la seva
-vull entendre, insistesc- falta de voluntat, amb un
coneixement real de les coses, ha fet una imputació que no
és certa.

Però jo a més jo li faig un envit, Sra. Diputada, jo li faig
un envit en el sentit que, tenint clar que a aquestes altures
vostè no dubta de la possibilitat que el Consell de Govern
designi i triï els seus alts càrrecs, jo a més a més vull que li
quedi clar que vostè ha comès una equivocació garrafal.
Perquè, miri, aquesta persona en concret, a més, té una
preparació qualificada....

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller.

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

...aquesta persona -i acab, Sr. President, acab-
efectivament és funcionària de carrera, és una persona que
efectivament té en propietat un cap de servei de gestió
administrativa, és una persona que és llicenciada en ciències
econòmiques, és una persona que ha demostrat durant dos
anys, ocupant un alt càrrec de secretaria general tècnica de
la Conselleria la seva vàlua.

Jo l'emplaç que vostè em digui, d'una manera acadèmica
i rigorosa, em pugui demostrar amb qualsevol persona de les
Illes Balears que pugui posar en dubte la preparació
professional d'aquesta persona en temes de política
financera. Li assegur que no serà capaç, perquè, mirin, la
nostra responsabilitat, independentment que siguin dones o
que siguin senyores, és de triar la gent més qualificada per
ocupar aquest càrrec de confiança. I vull entendre que la
seva acusació no vol dir que pel fet que aquesta senyora en
primer lloc sigui una dona, i en segon lloc sigui una senyora
de, no tengui cap possibilitat de desenvolupar la seva
carrera personal i professional, perquè mèrits, els té, i de
sobra.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, passam a la darrera pregunta.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sr. President, només per al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

S'ha acabat el torn d'intervencions, hi ha un torn...

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

És que el to amb què hi ha hagut la resposta crec que no és un
to adequat, i que evidentment...

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha un torn d'intervenció per part del que formula la
pregunta, una rèplica del conseller, una contrarèplica del que
formula, i tanca el conseller, tal com marca el Reglament. Per
tant, ha acabat el seu torn.

I.12) Pregunta RGE núm. 2482/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Carles Cañellas i Fons, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reutilització de les aigües tractades i de fangs de depuradora.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Carles Cañellas, relativa a reutilització de les aigües tractades i
de fangs de depuradora. Té vostè la paraula, Sr. Diputat,

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, tenint en compte que es realitza per part del Govern
un pla de reutilització de les aigües tractades i de fang de
depuradora, ens agradaria saber en quina situació es troben els
referits treballs. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sr. Diputat, faig lliurament formal al
Parlament de la documentació elaborada fins ara, que
contempla un 80% de la feina a fer. És una feina que ha
implicat administracions, tant locals com central, ha
implicat institucions diverses; i voldria que fos un
instrument de debat, un instrument d'anàlisi conjunta,
pensant que l'aigua depurada és una qüestió de futur, és una
qüestió de debat, és un tema que molta gent en parla i molt
poca gent en sap; i a veure si entre tots, a nivell d'aquesta
comissió que avui de matí hem creat, em fa l'efecte,
poguéssim arribar a acords i a tenir consciència clara que el
camí de l'aigua depurada no és un camí fàcil i simple, sinó
que realment implica molta gestió.

Deix aquest document perquè serveixi d'estudi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per aquesta voluminosa
aportació. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles):

Moltes gràcies, Sr. President. Just vull agrair al Sr.
Conseller la celeritat i la documentació abundant que ens
proporciona per assabentar-nos. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 2460/95, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris de la
Presidència del Govern en relació amb el procés autonòmic,
un cop rebutjada la presa en consideració de la Proposició
de proposició de llei orgànica RGE núm. 960/90, relativa a
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
derivada de la Interpel•lació RGE núm. 2137/95.

I passam, conclòs el torn de preguntes, al segon punt de
l'ordre del dia, que fa referència a les mocions. I en primer
lloc veurem la moció presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a criteris de la Presidència del
Govern en relació amb el procés autonòmic, un cop
rebutjada la presa en consideració de la Proposició de
proposició de llei orgànica relativa a reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, derivada de la
interpel•lació corresponent. Per fer la defensa d'aquesta
moció té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Si poguessen llegir la moció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Secretària segona, pot fer lectura dels punts de la
Moció.
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LA SRA. SECRETÀRIA SEGONA:

"El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent d'estudi encarregada de redactar un
informe-estudi sobre les matèries següents:

Primer: Abast de les competències atribuïdes pels estatuts
respectius a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat
espanyol.

Segon: Abast dels traspassos de funcions i serveis realitzats
fins ara per l'Administració General de l'Estat a cadascuna de les
comunitats autònomes de l'Estat espanyol.

Tercer: Abast de les funcions, serveis i competències
atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
mitjançant lleis sectorials.

Quart: Avaluació del finançament de les competències
assumides, proposta de finançament definitiu de les comunitats
autònomes.

Cinquè: Organització institucional de la Comunitat
Autònoma i el paper dels consells insulars, el seu finançament,
el seu règim jurídic, i procés d'assumpció de les 27 matèries
fixades a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia".

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldríem
començar aquesta moció de caire institucional, celebrant la
celebració pacífica, democràtica, tolerant, de l'exercici del dret
d'autodeterminació del Quebec, independentment del resultat que
es va produir en la votació. Celebram amb enveja que avui en dia
els ciutadans d'una nació del món puguin decidir votant si volen
un estat propi o continuen units amb una altra nació dins el
mateix estat. I aquest procés d'autodeterminació, normal, pacífic,
democràtic del Quebec, emparant per la Constitució del Canadà,
contrasta amb actituds intolerants, excloents, antidemocràtiques
i contràries a la declaració universal dels drets humans que
encara avui en dia es produeixen a l'Estat espanyol.

L'exemple del Quebec avui resulta doblement alliçonador.
Una nació jove, de poc més de 150 anys, té l'oportunitat de
decidir lliurement el seu futur; mentre una altra nació, amb més
de 750 anys d'història, ni té dret a reformar el seu estatut
d'autonomia. Aquesta és la situació de les Illes Balears, dotze
anys després de promulgar-se l'Estatut d'Autonomia. Avui, en
aquest parlament, amb l'actual correlació de forces, tan sols
podem aspirar que s'aprovi una moció tan suau i poc
comprometedora com la que avui presentam, que només implica
la voluntat de conèixer el nostre nivell competencial en el
conjunt de les autonomies de l'Estat espanyol.

No pensin, però, ni per un moment, que amb aquesta moció
reformam la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, ni tampoc que renunciam a exigir el dret que ahir
exerciren els ciutadans del Quebec; simplement som
conscients fins on podem arribar cadascuna de les
formacions polítiques avui representades en aquesta cambra.

Segurament podríem haver tornat a presentar una
proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia; no sé si
alguna altra formació política ho farà, però per la nostra part
no volem donar peu perquè una altra vegada algunes forces
polítiques s'apuntin al joc de competir per la defensa de la
nostra autonomia, frustrant després, quan es culmina el
procés, les expectatives, les esperances aixecades. Avui
creim que ja ningú engana ningú. El joc està descobert, i
tots sabem fins on podem arribar i amb qui podem comptar.

Per això, esperant una correlació de forces més favorable
a un augment competencial, proposam simplement aprofitar
el temps, proposam estudiar en profunditat el marc
competencial de les distintes autonomies de l'Estat, la
situació real de cada autonomia a partir del
desenvolupament del propi estatut, de l'estatut d'autonomia
de cadascuna de les comunitats, i dels traspassos de
funcions, traspassos de serveis i de competències realitzats
fins ara per l'Administració General de l'Estat. A la vegada
voldríem, i hauríem de completar aquesta informació amb
l'estudi, el coneixement de les atribucions de funcions,
serveis i competències que ja tenim atribuïdes mitjançant
lleis sectorials.

Aquestes són les tres primeres propostes, amb les quals
pretenem que el Parlament de les Illes Balears i el Govern
coneguin exactament la nostra situació competencial, el
grau de desplegament del nostre estatut, les possibilitats
d'assumpció de competències que encara permet, i l'estat
real del traspassos assumits fins ara; tot això, a la vegada,
amb un estudi comparatiu amb les altres autonomies.

Recordem que no existeixen únicament dos nivells de
competència: Les autonomies que accediren al seu estatut
per la via del 151, i les de la via del 143, sinó que altres
comunitats autònomes, per exemple el País Valencià o
Canàries, han assolit un nivell intermedi de competències,
que també hem de conèixer i valorar.

Per altra banda, juntament amb l'aspecte competencial,
seria molt útil conèixer i avaluar el finançament de les
competències assumides, les mancances detectades i els
aspectes a millorar, tot això com a base per treballar una
proposta de finançament definitiu per a les comunitats
autònomes. Aquest és un debat que també està obert, que a
partir de l'any 1996 haurem de reiniciar, i pensam que seria
molt útil tenir unes bases molt concretes per poder negociar
fermament un sistema de finançament definitiu més just per
a les Illes Balears.
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Finalment, ningú no negarà que també està d'actualitat el
debat sobre els consells insulars, la reorganització institucional
de les Illes Balears, etcètera. En aquest marc, quin paper han de
jugar els consells insulars? Com s'han d'organitzar? S'ha de
modificar el seu règim jurídic? Com harmonitzar el paper
d'administració autonòmica i administració local? Quin temps
ens marcam per culminar el procés de traspassos? S'han de
separar els càrrecs de consellers i diputats? Quin ha de ser el
finançament més just, el finançament definitiu per als consells
insulars?

Com veuen, senyores i senyors diputats, la tasca és immensa,
però apassionant per als que veim amb esperança i optimisme el
futur del nostre país, a pesar dels darrers entrebancs que hem
patit, que ha patit el nostre procés autonòmic. Els proposam amb
aquesta moció proposar les bases per quan una majoria d'aquest
parlament tengui la força i la voluntat política suficient, poder
iniciar una negociació de tu a tu amb les forces majoritàries de
l'Estat, que culmini amb un nou impuls al nostre autogovern.

En tot cas, sabrem amb exactitud, una vegada acabada la
feina d'aquesta comissió, sabrem perfectament què tenim i fins
on podem arribar amb l'actual ordenament constitucional i
estatutari, així com les reformes necessàries a introduir en una
futura modificació de l'Estatut d'Autonomia. Aquesta és la
pretensió d'aquesta -qualcú potser li digui descafeïnada- moció,
nosaltres entenem que pragmàtica moció. Si ningú no ens
demostra el contrari, avui, després del rebuig de la reforma
d'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, pensam que aquesta
cambra no pot aspirar a res més amb un mínim de credibilitat. Si
aconseguíem això, ja seria molt. Un treball paregut l'ha realitzat
ja fa alguns anys el Govern del País Basc, i s'ha dotat d'un
instrument molt útil per negociar cadascuna de les transferències
que posteriorment s'han anat traspassant al País Basc. Creim que
aquest instrument seria molt útil, tant per al Parlament, però
sobretot per al Govern de les Illes Balears a l'hora de negociar
amb fermesa, i sobretot amb coneixement de causa, futurs
traspassos competencials. Moltes de gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En relació amb els diferents punts que
contempla la moció presentada pel PSM, vull dir que sobre
l'abast de competències atribuïdes pels estatuts a cadascuna de
les comunitats autònomes de l'Estat espanyol, la pròpia
Constitució, al títol vuitè ja contempla elements d'heterogeneïtat
per a aquelles comunitats que tenguin trets, característiques
diferenciadores per la seva pròpia història o per raó de cultura.
Juntament amb aquests elements d'heterogeneïtat, també n'hi ha
que tracten d'homogeneïtzar el procés autonòmics. Tots aquests
elements són els que determinen, en definitiva, el grau de
competències dels diferents estatuts, i que ve explícit en la
Constitució, segons s'hagi anat per la via del 151, via ràpida per
a les comunitats històriques; o per la via del 143, via lenta per a
aquelles comunitats que no tenen cap tradició ni institucional ni
històrica, i que no tenen ni una llengua ni una cultura diferents
de l'oficial de l'Estat.

Desgraciadament, les Illes Balears en el seu moment varen
accedir a l'autonomia per l'article 143, perquè la prudència
davant un moment històric difícil així ho va aconsellar. Per
aquesta raó es va pactar un estatut de mínims, un estatut que
havia de significar la consecució d'unes institucions
d'autogovern que conduirien les nostres illes cap a unes
majors cotes d'autonomia, a un sostre de competències
major. Se'ns va dir que en cinc anys ens posaríem al nivell
de les autonomies del 151, però la covardia i la
irresponsabilitat del PP i la miopia del PSOE han fet que
després de dotze anys i mig d'autonomia ens trobem a uns
nivells competencials idèntics als de la Rioja, una comunitat
autònoma creada sobre una província castellana sense cap
tradició autonòmica.

Afortunadament per a la nostra comunitat autònoma, no
s'han tancat totes les possibilitats d'aconseguir un major i
millor grau d'autonomia, a pesar de la no aprovació de la
reforma de l'Estatut al Congrés, gràcies als vots en contra
del PSOE i el PP. Ens queden encara vies constitucionals
per desenvolupar-nos com allò que som: una autèntica
comunitat històrica amb personalitat diferenciada. En aquest
camí cap a un sostre competencial d'acord amb la nostra
personalitat, hem de tenir molt present tant la jurisprudència
emanada del Tribunal Constitucional sobre el tema
autonòmic -recordem que va declarar inconstitucional la
Llei d'harmonització autonòmica-, com els suggeriments del
Consell d'Estat, però sobretot l'alternativa a la reforma
estatutària que suposaria l'aplicació de l'article 150 de la
Constitució, aplicació que no és nova a l'Estat espanyol, i
que a aquesta cambra no ha de suposar motius de dissensió
per part de cap grup, perquè ha estat aplicat a la Comunitat
Valenciana, per iniciativa del PSOE, amb l'argument que
aquesta comunitat, que va accedir a l'autonomia pel 143, és
una comunitat històrica que ha de tenir el mateix sostre
competencial que aquelles. També s'ha aplicat a Canàries,
amb el suport del PSOE, i que ara gaudeix de les mateixes
competències que les del 151: educació, sanitat, etcètera;
argumentant la seva condició insular. I també s'ha aplicat a
Navarra, pel règim foral que històricament ha tengut.

Ara aquestes comunitats autònomes s'anomenen
assimilades a les de la via 151. Idò bé, la nostra comunitat
-ja ho he dit- és una comunitat històrica que ha tengut des
de 1229 fins a 1715 una organització institucional pròpia.
Som també territori insular, i ha tengut també règim foral,
privilegis i constitucions propis, i per tant no crec que hi
hagi en aquesta cambra cap diputat o diputada que
coherentment pugui dir que no al que sistemàticament des
de les instàncies del poder central se'ns ha negat: un grau
d'autogovern d'acord amb la nostra personalitat
històricament i cultural diferenciada.
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És per això que el Grup Mixt en ple donarà suport a aquesta
iniciativa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Bé, és evident -i jo crec que el Sr. Sampol a la seva exposició
ho ha manifestat clarament- que després de la malaurada votació
del 12 de setembre al Congrés dels Diputats i del rebuig del
projecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia de l'any 1991 per
part del Congrés dels Diputats, això no és lògicament la moció
políticament necessària per sortir de la situació d'estancament i
la situació una mica de marasme en què es troba el nostre procés
autonòmic. Jo crec que tampoc no té aquesta intenció, sentint el
Sr. Sampol en la seva intervenció.

No és la moció políticament necessària, però sí és una moció
convenient, perquè armarà políticament aquest parlament per
conèixer la situació real del desenvolupament del procés
autonòmic, del desenvolupament del títol vuitè de la Constitució
en el conjunt de l'Estat espanyol; i armarà políticament aquest
parlament per plantejar efectivament iniciatives políticament més
potent. Perquè en la situació que ens trobam -té raó el Sr.
Sampol- plantejar demà mateix al Registre d'aquest parlament
una proposició de llei per modificar l'Estatut d'Autonomia en els
termes més o manco semblants com es va fer l'any 91, perquè
òbviament aniríem abocats a la repetició d'una situació
indesitjada.

El que és necessari políticament per treure aquesta autonomia
d'aquesta situació de bloqueig autonòmic, és efectivament
guanyar el carrer, i la referència al referèndum del Quebec en
aquest sentit em sembla encertada, sobretot perquè si aquí el que
es planteja és una reforma estatutària que permeti aconseguir
unes cotes d'autogovern simplement semblants a les de les
comunitats més desenvolupades de l'Estat, és a dir obtenir per a
la nostra comunitat autònoma això que d'una manera evident li
correspon d'acord amb el text constitucional, això, que ja seria
una bona passa, jo crec que inevitablement i sense cap tipus de
dubte tendria un suport enormement majoritari al si de la
societat, si li demanen. Però en aquests moments la societat de
les Illes Balears, la societat de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa
i de Formentera encara no està prou mobilitzada en torn
d'aquesta qüestió.

És a dir, és un tema que jo crec que si es demana a la gent,
contestarà que sí, que està per una major cota d'autogovern
per a la nostra comunitat, però que això no pesa a l'hora
d'exigir, això no pesa; és a l'hora de votar, que és en
definitiva el que desbloquejarà el procés autonòmic; és a
dir, quan aquells partits, que són els dos majoritaris
d'aquesta cambra, que bloquegen el procés autonòmic,
avaluïn un cost electoral important d'aquesta posició, aquí
veurem remoure posicions, i aquí veurem realment girar
polítiques en matèria autonòmica.

Això és l'alternativa políticament potent, que s'ha
d'acompanyar per proposicions legislatives, proposicions
no de llei fetes per aquesta cambra i per una bona tasca
institucional, i combinant tasca institucional i tasca de
conscienciació i de mobilització al carrer. Això és
l'estratègia que farà sortir aquesta comunitat de la seva
actual i lamentable situació. En aquesta línia farà feina
Esquerra Unida; en aquesta línia estic segur que ens
trobarem amb el Grup Nacionalista-PSM i amb altres grups
d'aquesta cambra, amb el qual no és cap secret que es
preparen iniciatives parlamentàries tendents precisament a
plantejar el tema de l'autogovern de la nostra comunitat, i
que esper que es puguin presentar en breu, i lògicament,
mentrestant sigui benvinguda aquesta iniciativa del Grup
Nacionalista-PSM que, insistesc, jo crec que pot ser
d'enorme utilitat en aquesta institució i a cadascuna de les
forces polítiques que en formam part, de cara a plantejar
amb solvència i amb coneixement de causa una alternativa
viable que permeti el desbloqueig del nostre procés
autonòmic.

En aquest sentit, lògicament, Esquerra Unida votarà
favorablement la proposició no de llei plantejada pel Grup
Nacionalista-PSM. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta moció és absolutament coherent amb la
interpel•lació que li va donar pas, ja que aquella
interpel•lació, cal recordar, defensada també pel Sr.
Sampol,. va ser certament un anunci continuat, una
explicació, una glossa d'aquesta moció que avui se'ns ha
presentat aquí a debat i a votació.

Ens deia precisament que amb la moció que
presentarien, amb la seva proposta no posarien ningú contra
les cordes -crec que ha complert efectivament la seva
paraula- i que seria una moció light i suau. I realment jo crec
que en aquest sentit els hem de donar la raó completament.
És una moció tal vegada que el que podríem dir que és
excessivament proteica, que té excessius components, que
és d'excessiu abast; però en qualsevol cas no hi ha dubte que
es correspon amb el que ells ens havien anunciat. 
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El que no veig és cap tipus de relació entre una moció
d'aquest tipus, una moció amb aquest contengut, una moció tan
light i suau, i una manifestació prèvia que a les Illes Balears es
conculquen els drets humans en relació amb qüestions i amb
comparacions amb el Quebec o amb altres situacions d'altres
països. Francament, no veig que es pugui parlar de conculcació
dels drets humans quan aquí tenim una Constitució que, si jove
és el Canadà, molt més jove és la democràcia espanyola i la
nostra Constitució, que té 17 anys.

Els tres primers punts, la veritat, són punts als quals fora que
s'afegeixi qualque tipus de feina de conclusió política, són pures
recopilacions que trobarem en les prestatgeries de la biblioteca
d'aquesta casa: competències atribuïdes pels diferents estatuts a
les comunitats autònomes de l'Estat espanyol, moment actual
dels traspassos de funcions i serveis a les diferents comunitats
autònomes, competències que ens assignen les lleis sectorials. Jo
crec que aquí no hi ha ca aportació en absolut, realment això no
justificaria de cap manera crear una comissió per fer coses que
estan ja treballades a nivell absolutament acadèmic, fora que
efectivament hi falti dir que sobre aquesta informació es treurà
qualque tipus de conclusió política i es farà algun tipus de
valoració.

Una mica més d'interès té el tema del finançament autonòmic,
finançament autonòmic que jo crec que no està ben plantejat en
aquest apartat, però que en qualsevol cas és interessant que
estudiem conjuntament les possibilitats de finançament futur;
primerament perquè parlar de proposta de finançament definitiu
no sembla que sigui el més correcte, perquè no existeix aquesta
expressió dins la legislació autonòmica, ni som en una situació
de finançament per cost efectiu, sinó que ja fa temps que som en
un finançament que inclou tots els elements i que, a més, ha estat
modificat diverses vegades, i per tant, en aquest moment ja no és
possible dir quin és el finançament de cada una de les
competències per separat perquè s'han variat els elements de
partida que van donar lloc a cada una de les transferències en el
seu moment, però no hi ha dubte que és un moment molt oportú
per estudiar el nou acord de finançament, el nou acord de
finançament que ha de regir durant el quinquenni de 1997 a l'any
2002, nou acord de finançament que, com ja he tengut
oportunitat de defensar des d'aquesta cambra, creim que ha de ser
un avanç important cap a la corresponsabilitat fiscal, i que, per
tant, hi ha d'haver alguns elements nous en matèria de
participació i capacitat d'intervenció en matèria tributària tant
sobre l'impost de l'IRPF, renda de les persones físiques, com
sobre altres imposts com pugi ser l'Impost del valor afegit en el
seu tram minorista, etc.

I també, òbviament, té tot l'interés, perquè crec que hi ha
una gran diferència, a més, entre els punts de vista que
mantenen el Partit Popular i el Govern i els que mantenim
nosaltres mateixos quant al punt cinquè, organització
institucional de la Comunitat Autònoma. Per tant, reformes
institucionals que són necessàries a les Illes Balears, paper
dels consells insulars, finançament dels consells insulars,
que aquí sí que entram en una qüestió d'incompliment d'una
llei que estableix un sistema de finançament definitiu en un
determinat moment, que ja s'ha produït, i règim jurídic,
qüestió summament complicada i conflictiva al llarg
d'aquests darrers anys quant als consells insulars, i el
calendari i l'abast del model de consells insulars dins
l'article 39 de l'Estatut, tant en el llistat del propi article 39.1
com en tot allò que són noves competències posteriors a
l'Estatut de 1983, del qual, com és habitual en aquest tipus
de debats, no es fa cap tipus de menció, que hi puguin
existir aquestes competències posteriors a l'any 83, que són
la reforma estatutària de 1994.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres donarem suport a
aquesta moció. No creim que el procés autonòmic estigui
bloquejat, a l'inrevés, el procés autonòmic és clarament
obert, hi ha negociació de competències importants, s'ha
d'estar a la preparació i negociació intensa de qüestions tan
importants com la Universitat de les Illes Balears i el
sistema d'educació general, per tant, la matèria d'educació,
que en aquesta legislatura ha de ser una realitat, i, per tant,
havent-hi aquests projectes que poden doblar la capacitat
d'autogovern en termes quantitatius de la nostra comunitat
autònoma, ja que no es pot parlar d'un procés bloquejat.
Altra cosa és que vegem molt frenat el procés intern, el
procés intern a les Illes Balears per anar a un equilibri entre
les institucions de la Comunitat Autònoma i, per tant, a una
potenciació dels consells insulars i que siguem en el
moment absolutament oportú, perquè tenim l'any 96 per
endavant per fer-ho, per formar un criteri que sigui el criteri
d'aquesta cambra, el criteri, a ser possible, àmpliament
majoritari d'aquesta cambra, per defensar com a fórmula que
les Illes Balears propugnin allò que ha de ser el finançament
per a cinc anys més, que no definitiu, perquè totes aquestes
fórmules són fórmules de permanent i constant revisió que
sigui molt més favorable als interessos de les Illes Balears.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Vidal.
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LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per
començar la meva intervenció vull fer un poc d'història del sentir
dels habitants d'aquestes illes i dels esforços fets per aconseguir
el que ara tenim: l'Estatut d'Autonomia. Per això, ens hauríem de
remuntar a les cartes de pobles de Mallorca, l'any 1230, de
Menorca, el 1301, i d'Eivissa, el 1235, que ja posaren les bases
de les institucions medievals a les Illes Balears, allò que avui
constitueix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La
Constitució Espanyola del 31 ja contemplava a l'article 10.3 el
dret de Balears a l'autonomia, això vol dir que aleshores ja es
discutia una nova estructura d'estat. A dins aquest context,
l'Associació per a la cultura de Mallorca fou la primera entitat
que va proposar a les Illes l'elaboració de l'Estatut. La
Constitució Espanyola del 78 reconegué el dret a l'autonomia de
les nacionalitats i regions, això fou conseqüència del sentir
general que va sorgir de les primeres eleccions democràtiques
del 15 de juny del 77. Fins arribar a l'entrada en vigor del nostre
estatut, el primer de maig del 83, hi varen haver moltes
negociacions i mesos de feina que varen concloure el dia de la
seva publicació en el BOE, i entrà en vigor el mateix dia. No
continuaré, la història és llarga, però el fil conductor ha estat
sempre l'esperit que es mou per aconseguir un nivell cada vegada
més alt d'autogovern.

Efectivament, senyores i senyors diputats, vàrem anar a
Madrid amb un acord parlamentari molt clar, la defensa de la
modificació de l'Estatut, hi anàrem, malgrat saber que no
prosperaria la nostra demanda, hi anàrem per defensar la postura
que va adoptar aquesta cambra, hi férem un esforç per
aconseguir un canvi de postura del nostre grup a Madrid. Aquest
esforç va donar com a resultat una abstenció en el parlament
nacional i aconseguir un compromís per tal d'arribar a un gran
pacte d'estat a les comunitats autònomes que pugui garantir i
agilitar el procés autonòmic, però vull recordar que si bé estàvem
d'acord amb el fons, no hi estàvem amb les formes oportunistes
i partidistes del Govern socialista havien passat cinc anys, cinc
anys durant els quals hi havia hagut esdeveniments importants
com el Pacte autonòmic que havien, en certa manera, buidat de
contingut la totalitat d'aquesta modificació. Nosaltres no hem
enganat ningú, vàrem complir amb el mandat d'aquest parlament,
no com altres grups que són dins aquesta cambra que avui van
units i que no varen moure ni un dit per canviar el sentit del vot
en el Congrés. Com aquí vàrem fer pacte de progrés, no feren
pressió perquè els seus nous amics canviassin el vot a Madrid i
votassin a favor de la reforma; això, la gent de Balears tampoc
no ho pot entendre.

Nosaltres ens reafirmam en què volem aconseguir les
màximes competències per a Balears, assolir les mateixes quotes
d'autogovern, per la qual cosa ens remetem al nostre programa
electoral i a les paraules del nostre president Cristòfol Soler en
el discurs d'investidura i estat de la Comunitat. El president, com
vostès molt bé poden recordar, va destacar en la seva intervenció
que la batalla no està perduda i que l'autonomia és una realitat
per la qual hem de continuar treballant amb tenacitat. Però
senyores i senyors diputats, si bé no hi ha dubte del nostre esperit
autonomista, tampoc no hi ha cap dubte de la voluntat de consens
que posà de manifest el nostre president, que va fer una crida a
tots els grups d'aquesta cambra a practicar l'aproximació i va
remarcar que qualsevol passa endavant en favor del reforçament
autonòmic passa indispensablement pel consens. És necessari,
idò, cercar millores consensuades i obtenir allò amb què tots
estam d'acord, encara que en aquest camí s'inicien coses de poca
insignificació autonòmica.

Per tot això, la moció que presenta el Partit Socialista de
Mallorca tendrà el nostre suport, a tots els seus punts
excepte el cinquè, perquè si bé estaríem d'acord a fer l'estudi
sense fer una proposta econòmica definitiva, ja que entenem
que això suposaria un retrocés en les transferències
acordades fins al dia d'avui, entenem que el procés quedaria
un poc aturat. És per això que nosaltres, com que tenim el
desig d'anar avançant en aquest sentit.

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

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Diputada, un momentet. Demanaria als
membres de la cambra que guardin silenci, per favor.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President, jo ja estava acabant.

I com que entenem que no volem que aquest procés es
returi, demanaríem que el punt cinquè o bé fos retirat o hi
hagués qualque proposta per part del grup que fa la
proposta. Nosaltres, al punt cinquè, hi votaríem que no.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Pere Sampol, té vostè
la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Hem d'agrair les paraules del Sr.
Balanzat, Grosske, Triay i de la Sra. Vidal, encara que el Sr.
Triay i la Sra. Vidal han matisat més tant el sentit del seu
vot, així com han qüestionat algun dels punts.

Concretament, el Sr. Triay es demana si a les Illes
Balears es conculquen els drets humans, jo contestaria que
els drets humans no es conculquen si no s'intenten exercir.
Mirin, la Declaració Universal dels Drets Humans és
claríssima, s'hi reconeix el dret a l'autodeterminació dels
pobles i nacions del món, i es va insistir més en aquest tema
en la declaració de les Nacions Unides dels anys cinquanta
i busques -ara no me'n record-, la qual torna a insistir en
aquest reconeixement del dret a l'autodeterminació. Ara els
propòs un exercici: intentem en el Parlament de les Illes
Balears prendre un acord, convocar un referèndum tan suau
com la pregunta que s'ha plantejat en el Quebec; com li
pareix que ens anirà, Sr. Triay? El problema és si no se'ns
reconeix el dret a l'existència, és a dir, si no se'ns reconeix
el dret a l'existència com a nació o com a poble, aleshores,
si no existim, no es poden conculcar els nostres drets
humans, perquè simplement no existim, i aquest és un
problema, que se'ns nega el dret a l'existència com a nació
o com a poble. Diu que el procés no està tancat; bé, se n'ha
discutit moltes vegades, nosaltres entenem que el Pacte
Autonòmic intenta tancar el procés autonòmic i, d'altra
banda, va tan lent, tan lent que quasi no avança.
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Quant a la Sra. Vidal, molt bé l'anunci d'un 80% de la moció,
però molt malament la seva intervenció, Sra. Vidal. Per favor,
deixin d'una vegada aquestes actituds farisaiques que tots sabem
que va fer cadascun en el Congrés de Diputats, no s'esqueixin
més els vestits. El procés de reforma de l'Estatut ha acabat així
com ha acabat, cadascú que assumeixi les seves responsabilitats
i deixi de tirar pedrades cap als altres, a mi em pareix que aquí
no estan en condicions de tirar la primera pedra cap a ningú. I
aplaudim i celebram que votin a favor dels quatre primers punts
de la moció, però continuen amb un vici de sempre, és a dir, tot
allò que sigui enviar recados a la mare superiora de Madrid
sempre els ha anat molt bé aquí, però quan es tracta de revisar els
processos interiors, de veure com van els traspassos de
competències als consells insulars, si el finançament és adequat
o no, si podem proposar un finançament definitiu, aleshores la
cosa ja no els va tan bé perquè la pedrada podria caure damunt
les seves teulades. Per tant, li agraïm el suport als quatre primers
punts, per descomptat que no retiram el punt cinquè, i no només
no el retiram, sinó que els deim que en parlarem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Triay,. té vostè la paraula en
torn de contrarèplica.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, molt breument per dir que els aires del Quebec han
canviat el contingut d'aquesta moció, perquè ni a la interpel•lació
ni al text de la moció hi ha res que pugui fer pensar que estam
discutint el dret a l'autodeterminació, sinó que més aviat parlam
de coses molt més assequibles i molt més aferrades al terreny,
com competències de comunitat autònomes, traspassos, lleis
finançaments, etc. Per tant, jo crec que totes aquesta afirmacions
en relació amb l'autodeterminació són purament oportunistes i
sembla que cosa del dia d'avui, no? Jo estic molt content que el
resultat que s'ha produït al Canadà sigui el millor per a tots els
seus ciutadans, i dir-los que jo consider que nosaltres, els
ciutadans de les Illes Balears, vam decidir també, ens vam
autodeterminar l'any 1978 quan en referèndum vam aprovar la
creació, mitjançant la Constitució Espanyola, dels estats de les
autonomies i fer créixer aquest estat de les autonomies d'acord
amb els processos que allà s'hi preveuen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Sra. Vidal, té vostè la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement dir al Sr.
Sampol que, aquestes actituds farisaiques, jo crec que la
meva intervenció no ha anat cap aquí, el que passa és que hi
ha coses que no li agrada sentir o que els hi recordem. El
darrer punt no el votam pura i simple perquè no volem
aturar el procés de transferències als consells insulars, i si
ara es fes un nou estudi, l'aplicació en les transferències
quedaria retardada, i entenem que el que està acordat que
s'ha de transferir, s'ha de fer ja, i després, una vegada que es
tengui aquest estudi fet, amb les noves transferències que es
duran a terme es podrà aplicar. Per tant, fer aquest estudi en
aquest moment l'únic que faria, i vostè ho sap molt bé, seria
aturar el procés de transferències als consells insulars, que
aquest moment està acordat que es faci. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies, Sra. Diputada.

Acabat el debat, i de les intervencions produïdes, aquesta
presidència entén que es poden sotmetre a votació, excepte
que hi hagi criteri diferent per part de qualque portaveu, els
punts número un, dos, tres i quatre, i votar per separat
llavors el número cinc; va bé a tots els portaveus?

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels punts
número un, dos, tres i quatre de la moció, es volen posar
drets, per favor? Moltes gràcies.

S'aproven per unanimitat.

Passam a votar el punt número cinc.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
número cinc, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
gràcies.

Vots en contra? Poden seure i moltes gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 31. Per tant, queda rebutjat
el punt número cinc.

II.2) Moció RGE núm. 2461/95, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política del
Govern en matèria de pedreres, derivada de la
Interpel•lació RGE núm. 2065/95.

II.3) Moció RGE núm. 2466/95, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla director sectorial de
pedreres, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 2139/95.

Passam a la moció presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a política del Govern en matèria
de pedreres, que anirà conjuntament, com ja vam fer amb la
interpel•lació, amb la moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, també relativa al Pla director
sectorial de pedreres. Aquesta presidència entén que
primerament hi haurà un torn d'intervencions per fer la
presentació de les dues mocions i que després hi haurà un
torn de rèplica referida també a les dues mocions per part
dels altres portaveus.
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Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM per fer la defensa de la primera moció.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La moció que
defensam pretén que el Govern balear modifiqui el Pla director
sectorial de pedrers de les Illes Balears, aprovat inicialment per
la comissió de coordinació de política territorial, i adequar-lo en
major mesura als criteris que va marcar el Parlament en sessió de
dia 8 de novembre de 1989, que, òbviament, vinculen el redactor
del pla en una sèrie d'aspectes:

Primer, sobre les àrees d'ubicació de les pedreres. Quant a les
pedreres existents, tot i acceptar el principi que és preferible
mantenir una pedrera ja oberta a autoritzar-ne una de nova,
postulam que el pla abandoni la postura de legalització a ultrança
i a despit de la situació legal i mediambiental de l'explotació, en
concret, demanam que a totes les pedreres es faci una anàlisi dels
seus impactes mediambientals i imposar-los les mesures
correctores escaients per paliar-ne els negatius, establir de
manera clara les conseqüències sancionadores de l'incompliment
de l'explotador i poder arribar fins i tot al tancament de la
pedrera; en els casos especialment greus, el pla hi preveurà la
desautorització expressa de les ampliacions de l'explotació o fins
i tot la clausura de l'explotació, amb les compensacions que
calguin, establertes de manera taxativa amb valentes disposicions
transitòries.

El segon punt que hi hauria d'haver és una total precisió de
l'abast de l'autorització, amb una fitxa individual de cada una de
les pedreres existents on consti de manera exhaustiva els límits
de les autoritzacions existents (superfícies màximes, explicitar
les finques concretes afectades o l'abast de la quadrícula minera;
producció màxima autoritzada; termini de l'explotacio; etc.).
Caldrà que aquestes fitxes es publiquin com a part integrant del
pla. Entenem que és inconcebible que en la relació actual en
figurin fins i tot en la casella d'alta en blanc i que totes elles se
situïn amb el nom genèric de les finques. El pla farà palès que en
assolir-se els límits de l'autorització, les sol•licituds de pròrroga
de les explotacions tendran el tractament de noves pedreres a tots
els efectes. És evident que si s'ha extralimitat l'abast de la
llicència, no pot continuar actuant com si comptàs amb tots els
permisos. En aquesta fitxa també s'hi hauria de fer constar si
compten o no amb llicència municipal d'activitats, en quina data
s'ha concedida i si l'abast d'aquesta és idèntic o no al de
l'autorització minera. Sobre les pedreres existents en àrees
d'especial protecció, segons la Len, és especialment important
aquesta delimitació exhaustiva; pensam que no només en aneis,
també en arips i en àrees d'assentament, com exigeix l'article
22.2 de la Len. Caldrà que els límits temporals i geogràfics
figurin explicitats en el pla director, havent-se de calcular en tot
cas les previsions que fa la disposició transitòria cinquena, això
és, que hi figuri el límit màxim que es pot prorrogar l'explotació
d'una manera precisa, numèrica i no tan sols de forma indicativa.

Respecte de l'extracció d'arenes, el pla ha de prohibir
totes les extraccions d'arenes en els sistemes dunars,
incloses les existents i corregir les actuals contradiccions
que es mantenen en el pla.

Sobre les noves pedreres, s'haurien d'aclarir molt més els
requisits que s'exigeixen en el pla. Sobre la idoneïtat de la
ubicació, el pla ha de regular el règim de distàncies i recollir
o revisar, si n'és el cas, els establerts en la legislació minera
i d'activitats classificades. En concret, pel que fa a les
distàncies de nuclis de població, no s'han de poder explotar
pedreres amb la qualificació de perilloses a menys de 2.000
metres d'un nucli de població ni en cap cas a menys de
1.000 metres.

La justificació de l'explotació en virtut de la demanda
existent, malgrat no sigui el cas actual, consideram oportú
precisar que la demanda rellevant ha de ser la de l'arxipèlag
per al seu autoproveïment. Recordem que no fa massa anys
que Balears exportava ciment produït a pedreres que
provocaven un conflicte social important. En conseqüència,
el pla prohibirà l'explotació de pedreres amb finalitats
d'exportació fora de l'arxipèlag.

Sobre la impossibilitat o inconveniència de reobrir
d'altres pedreres, seria un requisit senzill de controlar si el
pla hagués fet allò que li ordenava el Parlament al final del
primer objectiu, això és, estudiar la massa pedrerable de les
pedreres abandonades per tal de poder avaluar amb rigor,
deien els criteris del Parlament, les possibilitats d'una
reexplotació futura. Tal com ha quedat redactat, no sabem
com un promotor demostrarà aquest requisit. Però, a més,
l'objectiu primer dels criteris del Parlament imposa com a
motiu de denegació dues condicions que no figuren en el
pla: una, quan un recurs no renovable estigui en perill
d'esgotament, i la segona, quan l'impacte ambiental que
l'extracció pugui provocar suposi un cost social superior al
benefici que (...) balear n'obtengui. Per fiscalitzar aquest
segon aspecte, que, per a nosaltres, és fonamental, caldrà la
presentació de l'estudi d'avaluació d'impacte ambiental
abans d'atorgar la concessió. El document cabdal a fi de
poder informar sobre la selectivitat extractiva, si és inviable
en funció del impacte ambiental, és aquest estudi
d'avaluació d'impacte ambiental, que estudia els factors
socials i la relació cost-benefici. L'estudi haurà de ser
sotmès a un tràmit d'informació publica i hi inclourà com un
element més, a dins el plec de mesures correctores de
l'impacte, el pla de restauració o de reutilització. L'estudi,
tanmateix, és preceptiu per a les activitats extractives tan
d'acord amb el Decret 4/86, de 23 de gener, d'implantació i
regulació dels estudis d'mpacte ambiental com amb el Reial
decret legislatiu 1302/86, de 30 de juny. Per tant, sembla
més oportuna la seva exigència amb anterioritat a la
concessió de l'autorització minera.
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Sobre la declaració d'interès públic en aneis, el pla director
sectorial defuig de pronunciar-s'hi amb concreció i, excedint-se
de les seves potestats, marca criteris genèrics perquè així es resol
per actes administratius puntuals del Govern. La Llei d'espais
naturals en el seu article 22 remet, és cert, això, al Pla director de
pedreres perquè prevegi les excepcions a la genèrica prohibició
d'obertura de noves explotació en, hi insistim, àrees d'especial
protecció, no just a les aneis, a totes les àrees d'especial
protecció, però ho especifica clarament, en un indret determinat.
És el pla director i només el pla qui pot delimitar la ubicació
permesa en un indret determinat, per ventura, l'única excepció
que hi podria contemplar el pla seria que l'interès especial i la
utilitat pública es derivassin del pla especial o del pla d'ordenació
de recursos de cada anei, però mai d'actuacions d'actes
administratius puntuals per a cada una d'aquestes pedreres.

El segon punt en què volíem fer incidència és la usurpació de
competències urbanístiques als consells insulars. D'entrada, la
declaració d'utilitat pública urbanística, com hi hem insistit en
aquesta cambra, correspon a les comissions insulars d'urbanisme
per la Llei 9/90, i el procediment està regulat en l'article 16 de la
Llei del sòl, una simple norma reglamentària com el pla no pot
canviar ni el procediment ni l'òrgan competent. El pla director
podrà, com molt, i amb una interpretació extensiva de l'article 25
de la Llei d'ordenació del territori, declarar la utilitat pública
d'aquelles explotacions que defineixi d'una manera ben
delimitada, amb totes les característiques de la fitxa individual
que proposam.

La modificació dels planejaments municipals, també aquí el
pla ha de respectar les competències urbanístiques que permeten
ordenar la modificació dels planejaments generals, correspon als
consells insulars.

Tot el territori està ordenat per instruments urbanístics. Allò
que poden fer els plans directors és declarar aquelles zones
concretes allà on es rectificaran per mesures que sobreeixin els
interessos municipals, però no es pot tractar de modificar un
planejament municipal afectant fins i tot el sòl urbà amb tanta
frivolitat i de cap manera sense informació pública i amb
audiència a l'ajuntament afectat.

Per anar avançant: També tenim la conciliació de les diverses
administracions actuants, perquè un dels criteris del Parlament,
a l'objectiu tercer, era el d'establir una adequada coordinació de
totes les administracions implicades en les autoritzacions
administratives abans de procedir a l'obertura d'indústries
extractives. És ben evident que el pla director s'ha desentès
d'aquest objectiu i no ha fet res, ans al contrari, per coordinar els
dos processos d'autorització fonamentals: l'autorització
d'explotació i la llicència d'activitats. Per altra banda, la Llei de
disciplina urbanística subjecta l'activitat extractiva a llicència
urbanística prèvia. Sobre el procediment, el pla remet
genèricament a legislació minera vigent, en gran mesura dels
anys setanta preautonòmics, amb la dificultat que això suposa i
sense regular de manera explícita el règim de silencis, si més no
el de tramitació que el propi pla crea. Sobre el consorci, el pla ha
d'establir amb precisió la composició i funcions d'aquest
consorci, però sobretot és imprescindible que n'aclareixi el
finançament i el compromís del Govern. És intolerable, com
també s'ha comentat, que els consells insulars siguin exclosos
d'un òrgan d'aquestes característiques. Sobre el cànon
d'explotació, no hem entès com és possible imposar una
contribució de caràcter privat per a la concessió d'un domini
públic amb una disposició transitòria d'una norma reglamentària,
ni creim que sigui adequat l'enfocament que és obligació dels
pedrers actuals o futurs el finançament de les restauracions de les
pedreres inactives.

Quant a la protecció de les pedreres de caràcter
etnològic, el pla no ordena la seva rehabilitació, ans
circumscriu l'activitat del consorci a l'annex quart. Cal que
el pla inclogui un compromís explícit d'anar implementant
les mesures que s'apunten en la memòria i no sols garantir
la seva conservació. Sobre la prioritat en l'ordre de
restauració, el Parlament havia ordenat que el pla elaboràs
un ordre de prioritats de restauració d'acord amb l'article 22
de la Llei d'ordenació del territori, però el pla remet a les
decisions del nonat consorci.

El reciclatge de materials de construcció, a l'article 19,
"podrá crearse una bolsa de subproductos" que per a
nosaltres resulta especialment insuficient i decebedor, a
posta en la moció hi ha una proposta en aquest sentit.

Per últim, no voldria acabar sense fer una referència al
cas de sa Garrigueta Rassa d'Establiments. Atès (...) de les
al•legacions, no hem entrat en cada una de les pedreres,
però aquesta sí que ens sorprèn, que atès el (...) literal de la
disposició transitòria primera, quan diu que declarin actives
a tots els efectes i a més irrevocablement tancades les
pedreres actives amb ordre de clausura per sentència
judicial ferma, ens sorprèn que la pedrera d'Establiments
figuri en l'annex un com a pedrer activa dins anei, quan és
ben coneguda per la transcendència pública d'aquesta
explotació la sentència del Tribunal Suprem de dia 22
d'abril de 1988, que ordena el seu tancament, ordre
sistemàticament incomplerta per Cort; per això, i sense
condicionar la nostra posició sobre la resta de pedreres,
al'espera de conèixer les dades sobre cada una d'elles,
demanam que sa Garrigueta Rassa desapareixi de l'annex u
per passar al quart.

No insistirem en argumentar que el pla director ha
d'estar redactat en català ni en la inexcusabilitat de contestar
totes i cada una de les al•legacions presentades.

Per últim, tan sols i en conseqüència, al (...) de les
mocions que hem presentat, es demana que el Govern obri
un nou període d'exposició pública, atesa l'entitat de les
modificacions proposades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar la moció
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
director sectorial de pedreres, té la paraula el Sr. Antich.
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EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La moció
que presentam avui pretén apuntar tot un seguit de propostes amb
l'objectiu d'esmenar per millorar el Pla director de pedreres
aprovat inicialment, propostes que des del nostre punt de vista
suposen ajustar el pla director a les resolucions relatives als
criteris i objectius fixats en el seu dia pel Parlament, adequar
l'articulat del pla a les lleis existents i obtenir un major respecte
i participació per part d'ajuntaments, consells insulars, així com
aconseguir una efectiva defensa del medi ambient, sense
perjudici de coordinar aquesta amb les necessitats d'efectuar
extraccions de minerals. El pla s'ha d'ajustar als criteris i
objectius fixats pel Parlament, perquè això sigui així és
imprescindible partir d'un estudi exhaustiu de la situació real,
d'una anàlisi complet i actual sobre recursos existents, tipus de
recursos, quantitat d'aquest recursos, grau d'explotació, reserves,
etc. Pareix, segons el pla, que els documents que relacionen els
aprofitaments primers són els annexos primer, segon, tercer i
quart de la memòria, són, per tant, els documents bàsics de
partida, ja que els estudis que els donen suport no s'han tret a
informació pública. 

Nosaltres tenim seriosos dubtes que les classificacions que
preveuen aquests annexos sigui correctes, completes i actuals, i
en qualsevol cas, no poden ser de cap manera el document
exhaustiu que preveia el Parlament. Concretament, dubtam que
en els annexos s'incloguin totes les pedreres existents, que les
relacions de pedreres actives dins aneis siguin correctes, que
pareix que s'hi relacionen algunes labors caducades com actives,
que totes les pedreres que hi figuren com inactives ho siguin
realment, però, a més, s'haurien de diferenciar allò que són
permisos d'explotació dels permisos d'investigació, s'hauria de
poder esbrinar clarament, amb detall, la ubicació de les
explotacions, conèixer l'àmbit de ls llicències i si coincideixen
les mineres amb les municipals. 

Creim, per tant, que és necessari, i així ho proposam, partir
d'un estudi exhaustiu i actual, contrastat, si fa falta, amb els
arxius d'altres conselleries, com pugui ser la d'indústria. Creim
que també és necessari dotar el pla, com a part integrant d'ell,
d'una fitxa de cada pedrera amb totes les circumstàncies que
l'envolten quant a ubicació, llicències, classes i àmbits
d'aquestes, impactes mediambientals, grau d'explotació, reserves,
etc. Si això no es fa així, no es reflecteix la situació real
d'explotació dels distints materials, no es pot quantificar el
volum d'extracció ni la qualitat o grau d'explotació, però és que
si no es fa així, no estam ni tan sols segurs de poder situar amb
detall cada una de les pedreres. Sense tot això, a més, difícilment
podrem fugir de la regularització generalitzada que fa el pla de
les pedreres actives existents envers d'ordenar seriosament el
sector, que era allò que volia el Parlament, ordenar el sector i
marcar diferències segons les llicències, marcar diferències
segons els impactes, proposar limitacions i mesures correctores
a les explotacions per motius mediambientals, regular fins i tot
el tancament d'aquelles pedreres més impactants.

Nosaltres pensam, igual que el pla, que mentre sigui possible
millor una pedrera existent que no obrir-ne de noves, però
això és un principi que no pot implicar mantenir fins i tot
aquelles amb impactes molt greus. Per altra banda, també és
ajustar el pla als criteris del Parlament detallar i delimitar
les zones on en cap cas no hi podrà haver pedreres, per la
qual cosa no estaria de més que existís un pla nou que
concreti aquestes delimitacions, això sí, previ un estudi
rigorós des del punt de vista mediambiental que permetés
fixar aquestes zones. Creim també necessari estudiar
minuciosament  la possibilitat de futures reexplotacions amb
la intenció d'evitar noves pedreres, perquè se suposa que
aquestes noves pedreres sempre seran més impactants; si el
pla parla de 509 pedreres abandonades, de les quals 114
tenen grans possibilitats de reexplotació, nosaltres creim
que el pla hauria de preveure com es tendran en compte
aquests recursos a l'hora d'autoritzar noves pedreres; valdria
la pena aprofundir en aquest tema. També creim que
s'hauria d'anar més enllà en relació amb les pedreres
etnològiques, és molt encertat protegir-les, però no basta
amb això, s'haurien de preveure plans de gestió per a una
millor conservació i manteniment, per a una preservació
integral i continuada. Per altra banda, l'articulat del pla
hauria de ser més explícit en la restitució de pedreres a
partir d'enderrocaments de la construcció, tenint en compte
la possible toxicitat d'alguns dels seus components i detallar
més tota la temàtica referida a les plantes de reciclatge.

En relació amb adequar el pla a les lleis vigents, s'ha de
dir que l'article 25 de la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació
territorial de les Illes Balears, diu que l'aprovació d'un pla
director sectorial hi durà implícita la declaració d'utilitat
pública de les obres, instal•lacions i serveis prevists de
manera concreta. Per tant, nosaltres pensam que no és
possible, sense una fitxa detallada de cada pedrera, que
l'article 14.3 del pla atribueixi de forma generalitzada la
utilitat pública a totes les pedreres actives existents i obvia
d'aquesta manera, a més, les competències de les comissions
insulars d'urbanisme. Per altra banda, l'article 22, apartat un,
de la Llei 1/19991, de 30 de gener, d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció a les Illes
Balears, diu que a les àrees d'especial protecció, no a les
aneis només, sinó també, per exemple, a les arips, no es
permetrà l'obertura de noves pedreres, llevat de casos
excepcionals en què per motius d'interès públic així ho
prevegi a un indret determinat el Pla director sectorial de
pedreres. 

El Pla, per tant, no només a les aneis, sinó a totes les
àrees d'especial protecció, on s'inclouen aneis i més àrees,
per poder, en casos excepcionals i per interès públic,
permetre noves pedreres, haurà de fixar l'indret determinat
on es podran obrir. El pla no pot deixar a estudis o
procediments posteriors..., ho ha de preveure detalladament;
per tant, tampoc no podem estar d'acord amb el procediment
previst a l'article quatre del Pla director de pedreres. En
qualsevol cas, nosaltres proposam que el pla hauria de
renunciar a obrir noves pedreres en aneis i no permetre les
explotacions areneres dels sistemes dunars, incloses les
existents.
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Quant als consells insulars i ajuntaments, s'ha de dir que si
del tema de la utilitat pública i de la no inclusió en el consorci de
nova creació dels consells insulars, aquests consells insular en
surten bastant malparats, no és menys ver que aquest pla també
malmena els ajuntaments. En el procediment previst a l'article
quatre, apartat dos, quant a la declaració d'interès públic, no s'hi
preveu cap tipus d'informe previ ni d'audiència als ajuntaments,
els deixa al marge d'una cosa tan ínfima com pugui ser posar una
pedrera dins una àrea protegida del seu terme, però, a més,
l'article 14 del pla tampoc o queda curt, i el mateix passa amb les
disposicions transitòries primera, cinquena i setena. No només no
s'hi tenen en compte els ajuntaments, tampoc no s'hi preveu cap
tràmit d'informació pública per als particulars afectats. Ara, això
sí, se'ls dóna, als ajuntaments, un termini d'un any per adequar el
seu planejament al pla director i se'ls prohibeix efectuar cap
modificació del seu planejament fins que no hagin realitzades
aquestes modificacions. El Pla comanda moltes coses als
ajuntaments i els té poc en compte a l'hora de poder obrir noves
pedreres dins el seus termes.

Per acabar, només diré que a la proposta número sis, la
paraula importants s'ha d'entendre que vol dir impactants i que
donat que les modificacions que es proposen fer en aquest pla
aprovat inicialment són d'importatn calat, creim que aquest, tal
com ho defensam a la moció, s'hauria de sotmetre a una nova
informació pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de
posició dels altres grups parlamentaris en relació amb les dues
mocions presentades. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Els Verds consideram que en l'elaboració del Pla
de pedreres el primer que s'ha de solucionar i rectificar és la
possibilitat que es puguin fer noves pedreres a l'interior
d'àrees protegides per la Llei d'espais naturals. Ja sabem que
això només seria possible, segons aquest pla, en casos
justificats i poc freqüents, però Els Verds creim que les
zones de la Len han de ser sagrades, a les zones de la Len
no s'han de poder obrir noves pedreres en cap cas. Si ni tan
sols som capaços de prohibir totalment l'obertura de noves
pedreres a les àrees de la Len, una vegada més quedarà
desmentit el caire proteccionista d'aquest pla i a més es
confirmarà que el Pla de pedreres no respecta ni tan sols les
zones més valuoses del nostre territori. Però apart d'això Els
Verds volem que es tanquin immediatament totes les
pedreres que ara funciones en les aneis i en les arips. No es
pot tolerar que a l'interior d'aquestes zones continuïn
funcionant aquestes activitats extractives, molt sovint de
forma il•legal. Legalitzar les pedreres actives situades en la
Len representaria una vegada més fer els ulls grossos davant
d'il•legalitats consumades i perdonar-les amb tota
tranquil•litat. Pel que fa a les que no estan dins àrees de la
Len, també es permet la legalització de pedreres il•legals
que han causat i causen nombroses molèsties i perjudicis,
com la d'Establiments, la de Son Ferragut a sa Pobla, la de
Penyarotja a Son Servera, la de Santa Bàrbara a Eivissa;
serà suficient amb presentar un pla de restauració que
contempla fins i tot subvencions amb diners públics i que és
gestionat per un consorci poc plural, precisament aquest
consorci que controlarà la restauració de pedreres no
contempla la participació dels consells insulars ni de tots els
ajuntaments afectats, no diguem ja de representació
ecologista i ciutadana. També ens pareix molt greu la
possibilitat de restaurar -entre cometes- algunes de les
pedreres inactives amb escombraries; el pla ha de tenir molt
en compte els efectes ambientals que pot tenir això, en
aquest cas pot ser pitjor el remei que la malaltia; és molt
important que s'estudiï molt bé la conveniència d'utilitzar
aquests tipus de materials, que a primera vista semblen, com
a mínim, desaconsellables.

Per tot això, el Grup Mixt donarà suport a les mocions
del Grup Socialista i del Grup PSM sobre el Pla de pedreres
de les Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. El novembre del 89 aquest
parlament va aprovar unes directrius per a l'elaboració del Pla
director de pedreres, entre d'altres criteris, enfocant o preveient
o marcant-se com a objectiu l'autoproveïment amb la producció
de les pedreres (...) i fins i tot de comarques, fixant criteris
d'ubicació de noves pedreres d'acord amb preocupacions
bàsicament mediambientals i preveient també sistemes de
restauració i regeneració de pedreres inactives. Aquests criteris
s'insertaven dins una realitat certament complexa com ho
demostra el fet que un terç de les pedreres actives actualment
estiguin situades dins àrees naturals d'especial interès i una
realitat també complicada i conflictiva des del moment en què
només un 5% de les pedreres actives estaven completament
legalitzades i amb tots els papers en ordre. La realitat era
complexa, els criteris bàsicament correctes, la labor d'elaboració
del pla jo crec que ha estat tardana i el resultat decebent, perquè
així mateix, aquestes directrius preveien i parlaven d'una
avaluació de l'impacte de les pedreres existents, d'una avaluació
de l'impacte ambiental d'aquestes pedreres, per excloure'n
aquelles amb un impacte més negatiu o per imposar-los mesures,
en el seu cas, de caràcter corrector, i això, hi insistesc, mitjançant
un estudi individualitzat, detallat de les pedreres existents.
Nosaltres pensam que aquest estudi no s'ha fet amb la cura
necessària ni amb la mesura que s'ha fet s'han extret les
conseqüències igualment necessàries o les conseqüències
lògiques d'aquest estudi, fins i tot és significatiu que ni tan sols
en aquest pla director hi hagi previst aquest plànol que les
directrius marcaven on s'establissin aquelles zones on no era
possible de cap manera situar pedreres.

La raó que aquesta feina hagi estat tan insuficient a aquest
nivell ens la dóna la pròpia exposició de motius del pla director,
on es diu que és un objectiu del pla, objectiu no marcat pel
Parlament, legitimar les explotacions fora d'ordenació. Aquest és
objectivament l'objectiu fonamental per a una política, en
diguéssim, d'afavoriment de les empreses del sector per a
l'objectiu que s'ha marcat aquí de val més la pedrera coneguda
que la pedrera per conèixer, però, en qualsevol cas, des d'aquest
objectiu s'han incomplert les directrius marcades pel Parlament,
i per incomplir-les i per legitimar la situació de les explotacions
actualment existents, ni tan sols s'ha dubtat a envellir els
competències dels consells insulars mitjançant una declaració
d'utilitat pública indiscriminada de les pedreres existents, com la
que contempla l'article 14.3 del Pla de pedreres. I evidentment
amb la situació de noves pedreres hi ha un criteri permissiu, per
exemple ne el tema de les aneis, malgrat que només es puguin
situar pedrers en aquestes aneis amb caràcter excepcional, però,
en definitiva, nosaltres pensam que n'haurien d'estar totalment
excloses.

Cal, per tant, des del punt de vista d'Esquerra Unida, un
estudi molt més acurat d'aquestes pedreres, extreure d'aquest
estudi les conseqüències necessàries per complir els criteris
essencialment mediambientalistes que animaven les directrius
fixades per aquest parlament, cal reservar per als consells
insulars la declaració d'utilitat pública, no s'ha de, ni tan sols,
contemplar la possibilitat d'obrir noves explotacions de pedreres
a àrees naturals d'especial interès i, en definitiva, jo crec que
s'han de manejar els criteris que ja com a grup vàrem tenir
l'oportunitat d'explicar en les interpel•lacons que varen tenir lloc
en aquest parlament fa un parell de setmanes i que també no
només varen ser debatudes, sinó aprovades pel Consell Insular
de Mallorca en aquest sentit.

Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres manifestam
el nostre acord amb les mocions que aquí s'han plantejat per
part del Grup Parlamentari Socialista i per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, en el sentit que bàsicament
recullen aquests criteris a què abans he fet esment, el del
consell insular i el que Esquerra Unida va plantejar en les
interpel•lacions de fa uns dies, i en aquest sentit ens
adherim a la introducció de modificació substancial d'aquest
pla de pedreres, d'acord amb els criteris indicats, i que
aquesta modificació substancial del Pla de pedreres sigui
després sotmesa a una nova informació pública per intentar
recollir en un pla d'aquesta importància la major quantitat
de criteris possibles, ciutadans i d'institucions com són els
ajuntaments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Som aquí per
discutir dues mocions relatives a la política del Govern en
matèria de pedreres, ho feim d'una forma global i, per
consegüent, la contestació també serà d'una forma global.

Amb caràcter general, la Llei de mines regula les
concessions, autoritzacions, règim d'explotació, límits i
règim sancionadors de les pedreres, i per consegüent, el Pla
de pedrers, que és de rang inferior al d'aquesta llei s'haurà
d'ajustar a la Llei de mines, és important que ho tenguem
clar, això. Per una altra part, què haurà de fer el Pla de
pedreres? El Pla de pedreres el que ha de fer és ordenar el
territori on se situïn aquestes. I el primer criteri, aprovats pel
Parlament el novembre del 89, és aquell que diu que el Pla
haurà de garantir el proveïment de les Illes i a cada una
d'aquestes, això vol dir que si hi ha pedreres obertes és
perquè hi existeix un mercat que ho demana, perquè són
necessàries i és necessari que continuïn en funcionament, el
que sí ha de garantir el pla és el manteniment de les
condicions ambientals durant l'explotació, la recuperació de
l'espai, per què no?, una vegada finalitzada aquesta.

I ja entram en els punts de les distintes mocions, he de
dir que sobre les àrees d'ubicació de les pedreres, a les quals
fa referència la moció del PSM, existeix una fitxa
individualitzada de totes les pedreres actives i inactives a
l'estudi u, format per quatre toms, el conseller no els hi ha
duts, però sé que els té, i que formen part d'una informació
preliminar a la realització del pla. Aquesta informació, que
pot ser consultada per qualsevol membre d'aquest
parlament, no sembla oportú incorporar-la al pla,
maldament aquí es demana. A les fitxes corresponents a les
pedreres actives es detalla la ubicació, el caràcter de
l'explotació, la producció, la llicència d'activitat, etc., com
també una matriu d'impactes de cada una d'aquestes l'estudi
dos, format per cinc toms.

Respecte de les pedreres existents en les aneis, he de dir,
pel que fa referència a un punt d'aquesta moció o d'aquestes
mocions, respecte de l'aprovació de la prohibició d'extreure
arena de sistemes dunars, que queda perfectament
explicitada a la transitòria vuitena, per consegüent, no sé a
què ve aquesta puntualització que en fan vostès.

Respecte de la ubicació, el pla no eximeix del
compliment de la legislació minera o d'activitats
classificades, ni tampoc no pot revisar aspectes recollits en
aquestes normes.
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Per a l'obertura de noves pedreres en una anei, el pla ja
estableix l'oblgatorietat de realitzar l'avaluació d'impacte
ambiental (article 4.2). Allò que no pot fer el pla és establir la
qualificació professional del tècnic redactor de l'avaluació
d'impacte ambiental, que també vostè ho posen aquí, i amb més
raó, com no, del director de les obres que dugui a terme una
determinada explotació o determinat estudi.

Respecte de la declaració d'interès públic a les àrees
d'especial protecció, jo crec que és lògic  raonable que el Govern
balear a través del Consell de Govern avaluï en cada moment la
necessitat o no d'obrir una nova pedrera. I entrarem en un punt
on s'ha fet una especial manifestació, una cosa així com la
usurpació de competències urbanístiques als consells insulars.
Aquesta qüestió es troba perfectament recollida a l'article 14.3
del pla pel que fa als annexos u i dos, aquests annexos es
refereixen únicament a les pedreres existents i en cap cas a les
noves pedreres, allà on la declaració d'utilitat pública urbanística
correspon als consells insulars, però no la utilitat pública
d'explotació, que està definida per la Llei de mines, no per la
Comissió d'urbanisme, no és el mateix la utilitat pública
d'explotació que la utilitat pública urbanística; per consegüent,
la utilitat pública d'explotació l'ha de donar..., supòs jo que és
una competència de la Conselleria d'Indústria, perquè així ho diu
la Llei de mines, i no mesclem els ous amb els cargols, perquè
pareix que aquí restam els drets dels consells insulars quan no és
en absolut així, la declaració d'utilitat pública urbanística
correspon als consells insulars a través de les seves comissions
d'urbanisme. Per consegüent, res de restar competències
urbanístiques als consells insulars. Crec que això és important
perquè d'aqesut tema s'ha fet una gran batalla que no crec que
vengui al cas.

Respecte del consorci i el finançament, és lògic que la
Comunitat Autònoma pugui disposar d'una partida específica per
a la restauració o reutilització de pedreres, tal com ho preveu el
capítol de finançament, i a més, per què no?, es poden establir
altres modalitats de finançament per a la recuperació de les
pedreres, i sobre això sí que tant aquí com en el consell insular
vàrem manifestar la necessitat que els consells insulars formin
part d'aquell consorci. Per consegüent, nosaltres sí que donarem
suport al punt vuit de la moció presentada pel PSOE, perquè
realment és més clar on diu que "el pla ha de contemplar la
participació dels consells insulars en el consorci que es creï per
a la supervisió i/o execució del pla de restauració o rehabilitació
de pedreres".

El cànon d'explotació no és un impost, ho he de dir ben clar,
és un conveni amb el sector al qual es va arribar després de
moltíssimes discussions i que fa possible una rehabilitació més
ràpida de les pedreres.

Respecte de la prioritat de restauració, que no es digui que no
estigui contemplada en el pla. El pla estableix clarament, em
pareix que al capítol 30, l'ordre de prioritats de restauració, tal
com s'establia i es demanava en els criteris del Parlament.

Entrant també en el reciclatge de materials de
construcció. El pla s'obre a aquesta possibilitat i a més
realitza propostes concretes. No obstant això, ha d'existir
una viabilitat per a una planta de reciclatge d'escombraries,
que ha de sorgir de les pròpies necessitats (...) de mercat,
però mai no del propi pla, excepte que un nou pla
d'escombraries, de residus generals, fins i tot d'aqueix tipus,
ho contemplàs, però no aqueix pla de pedreres o
d'escombraries. I lògicament, la possibilitat de cobrir les
explotacions amb materials de construcció vendrà
determinada per l'avaluació d'impacte ambiental, és cert.
Avui ja es diu que el material de construcció pot ser
perillós, i és cert, les pintures que hi ha avui a les nostres
cases tenen metalls pesats i, per consegüent, això, abocat de
qualsevol manera a un abocador, com es fa fins ara quasi
arreu de tot el món, sí, aquells metalls pesats que hi ha a les
pintures poden ser perillosos, per consegüent hi ha d'haver
el corresponent estudi d'avaluació d'impacte ambiental. al
qual estan obligats tots els plans de restauració de pedreres
i el cas concret el de cobrir explotacions amb materials de
construcció.

Pel que fa a la possibilitat, que també em pareix que s'hi
contempla o s'hi demana, d'habilitar pedreres abandonades
com a estació de transferència de residus sòlids urbans,
lògicament hauria de ser revisat el Pla de residus sòlids
urbans, i en aquest moment no estam en aquest punt, ni molt
manco, i també en aqueix cas hauria de ser prevista
l'avaluació d'impacte ambiental ocasionada per aquell pla de
reutilització com a tal o pel compliment del decret d'impacte
ambiental.

Respecte de sa Garrigueta Rassa, a la qual ha fet menció
el representant del PSM, i per què no s'hi ha d'incloure?, el
pla ha de tenir criteris propis i no pot actuar arbitràriament.
Aquí ens vénen a dir poc més o manco que sa Garrigueta
Rassa, no, perquè el PSM ho demana, i jo li he de fer saber
que maldament hi hagi haguda aquesta sentència, a
l'Ajuntament de Palma, per molt que ho hagi estudiat, no li
ha estat possible tancar aquesta pedrera, la qual, lògicament,
sí que és una pedrera problemàtica, difícil i complicada,
però, escolti, aquí estam fent un pla general, un pla on deim:
aquesta pedrera, perquè jo crec que no m'interessa o perquè
no em va bé, no s'hi pot incloure. Jo crec que s'hi ha
d'incloure, a l'annex u de les pedreres actives, perquè n'és
una, i després ja es prendran totes ls mesures necessàries per
corregir o no corregir aquesta pedrera, però de cap manera
el pla no ha de dir que no s'ha d'incloure sa Garrigueta
Rassa en l'annex u de les pedreres actives.

Pel que fa referència a les activitats discontínues, és la
legislació minera, que és molt clara respecte e la caducitat
de les concessions i autoritzacions. Per consegüent, jo crec
que el pla, contràriament al que s'ha dit, és un bon pla, que
recull les determinacions que aquí es varen especificar, que
dóna solució a la problemàtica que durant tants d'anys ha
existit sobre les pedreres, la majoria de les quals, és ver,
tenien un permís de mines i els faltava tota una
documentació, per dir-ho així (permisos d'obertura,
permisos municipals, permís d'activitat) i que, en certa
manera, (...) que fa el possible, continuar i legalitzar tota
una situació de pedreres necessàries, com he dit en un
principi, per al proveïment de les nostres illes.
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Per acabar, li diré que nosaltres, lògicament, a la moció del
PSM, hem de donar suport al segon punt de la seva moció,
nosaltres hem de complir amb la Llei de normalització
lingüística, faltaria més que no la complíssim. Pel que fa
referència a la moció del PSOE, votarem a favor del punt 8, allà
on diu que els consells insulars respectius han de formar part del
consorci que es crea per a la supervisió i execució de plans de
restauració i rehabilitació de pedreres. I pel que fa referència a la
nova convocatòria de la comissió de política territorial, dependrà
de les modificacions que s'introdueixin en el pla; si aquestes
modificacions són substancial sí que s'haurà de tornar reunir la
Comissió de política territorial i fer una nova exposició pública,
i si les innovacions o les modificacions introduïdes no canvien
substancialment el Pla, no té per què haver-se de reunir
novament la Comissió de política territorial, ni molt manco una
exposició pública. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la rèplica, i té paraula
el diputat del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Vull agrair, naturalment, el suport dels grups Mixt i
d'Esquerra Unida, que donaran suport a la nostra moció; i
contestar bàsicament al representant del Partit Popular, que no
entra en un tema que per a nosaltres és clau, que és el tema de
l'avaluació d'impacte ambiental, o jo no he sentit la referència
perquè és el que realment expressarà si hi ha o no l'agressió i
quines són les mesures correctores; ni entra respecte de les
existents clandestines, ni hi entra respecte de les noves.

Respecte de la utilitat pública, evidentment que parlam de la
utilitat pública urbanística, ho diu expressament, no la utilitat
pública minera o la que dóna accés a través de la Llei
d'expropiació forçosa a l'ocupació de terrenys, parlam de la
utilitat pública urbanística. I recordam que quan es tramita una
utilitat pública se situa precisament allà on va aquella utilitat
pública, i així es publica en els butlletins i es precisa el territori.
No veim per què això no es podrà continuar fent amb un pla de
pedreres on era tan senzill. Si existeixen aquestes fitxes, que es
publiquin. Les veurem, podrem analitzar si efectivament la
llicència ha superat l'abast que tenia permís o no. Creim que
tampoc no és demanar tant.

Diu que la utilitat pública tan sols el 14.3 es refereix a les
pedreres existent. Continuam pensant que quan diu un cosa
com Son Morei o Son Catiu, no diu on està situada. Però és
que no només es refereix a les pedreres existents, perquè les
futures, diu que modificarà el Pla. El planejament municipal
serà modificat per un acord d'un acte administratiu de la (...)
direcció general obligarà a modificar el Pla. Aleshores, en
què quedarà aquesta utilitat pública, una vegada que el pla
municipal ja digui per un acte d'una direcció general, que
aquell territori rústic és per fer-hi pedreres? I això fins i tot
desclassificant sòl urbà, la qual cosa ens sembla
senzillament aberrant, poder fer una desclassificació de sòl
urbà per un acte administratiu d'una direcció general, sense
escoltar l'ajuntament, vaja!, i que vostè em surti que el
Consell Insular continuarà mantenint la competència en
utilitat pública, no sé en què consistirà aquesta competència
urbanística.

Sobre les arenes, era senzillament que hi ha tres articles
que parlen de l'extracció d'arenes al Pla: Un diu que no serà
possible allà on digui i delimiti Costes; l'altre diu que no
serà possible allà on hi ha ANEI; i només un diu que totes,
i és una transitòria. Les transitòries, jo clar, no li explicaré
una miqueta quin és l'ús natural de les transitòries, però no
crec que sigui, havent-hi a l'articulat del Pla dos articles que
en fan referència d'una manera ambigua, que ho hagi d'anar
a aclarir una transitòria.

Allò que no comprenem, o aquest diputat que li parla no
entès, com es pot arribar a obligar un pedrer a fer una
aportació per fer una utilització d'un domini públic perquè
s'ha arribat amb un conveni amb el sector a aquesta
transitòria sobre una espècie de cànon, la veritat és que no
entenem. Què passarà si un pedrer es nega a pagar aquest
cànon? Se li denegarà la utilitat pública? Com s'articularà
això? La veritat és que no veim que s'utilitzin les figures
jurídiques adequades.

Sobre el pla de prioritats i sobre el pla de reciclatge, diu
que efectivament ho diu. Escolti, està a la memòria, a la
memòria sí hi ha referències, però a la normativa, que és
allò que es publica i que s'utilitza a l'hora d'al•legar, no hi ha
cap referència. Creim que l'estudi que fa la memòria llavors
hauria de tenir un reflex normatiu articulat dins la
normativa.

Sobre els residus sòlids, evidentment un pla director
posterior en deroga un d'anterior. La Garrigueta Rassa,
aquesta sí que li volia llegir, senzillament i per acabar, la
disposició transitòria primera. No és que ho demani el PSM,
d'entrada hauria d'estar tancada, i hauríem de parlar si es
torna a obrir o no. Però el que diu la disposició transitòria
primera, punt 4, és que las que hayan sido clausuradas por
sentencia judicial firme -es refereix a pedreres- quedarán
irrevocablemente cerradas. Per ventura arriba massa enfora
el Pla, no ho sé, però diu això, quedarán irrevocablemente
cerradas, quedando declaradas como inactivas a todos los
efectos. Aquesta sentència la tenim, és irrecurrible i és del
Suprem, ergo l'únic que demanam és que es compleixi i es
llevi de l'annex 1 i es col•loqui al 4, en compliment dels
criteris que dóna el mateix pla. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Antich té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer
lloc vull agrair el suport que donen a la nostra moció tant el Grup
Mixt com el d'Esquerra Unida, i dir que nosaltres també donarem
suport a la moció presentada pel PSM; i donar les gràcies també
pel suport que dóna el Grup Parlamentari del PP a una de les
nostres propostes. 

I vull dir-li al Sr. Verger que si hi ha pedreres obertes és
efectivament perquè hi ha necessitats. Nosaltres pensam que
efectivament això és així, però que de cap manera això implica
que no es puguin posar tota una sèrie de mesures correctores de
limitacions a les explotacions que facin realment efectiva la
defensa del medi ambient. A la memòria es parla d'unes quantes
pedreres que tenen uns efectes bastant negatius des del punt de
vista mediambiental, però llavors a l'articulat del Pla això no es
tradueix en posar en marxa o posar damunt el Pla cap tipus de
mesures en relació a aquestes pedreres.

Se'ns diu també que hi ha fitxes, i que són molt completes. El
cert és que aquestes fitxes no s'han tret a informació pública, i
almenys la documentació que jo he vist, que és la documentació
que ha arribat al Consell Insular, aquestes fitxes no s'han enviat,
i jo li he de recordar que quan l'Ajuntament de Palma envia la
modificació del Pla General de Palma sí que envia tota la
documentació, fins i tot la informativa. Malament ho tenim per
saber exactament com tot el tema de pedreres i tot l'estudi que
s'ha fet, per poder-lo veure i per poder-lo estudiar, si tot això no
se'ns envia i no es treu amb els documents d'informació pública.

Quant al procediment a què es referia l'article 4.2, nosaltres
hem de repetir que -i ja ho hem dit abans- aquest procediment va
totalment en contra de l'article 22, paràgraf primer, de la Llei
d'espais naturals, el Pla ha de fixar l'indret determinat, com diu
aquest article de la Llei d'espais naturals, aquest indret
determinat on es podran obrir noves pedreres. No pot deixar això
a un procediment posterior. Nosaltres creim que l'article 14
invadeix competències dels consells insulars, invadeix
competències de les comissions insulars d'urbanisme. Es fa a
través d'aquest article una declaració generalitzada d'utilitat
pública de totes les pedreres existents actives, sense que en el Pla
es concretin, es detallin les instal•lacions, tal i com demana
l'article 25 de la Llei d'ordenació del territori.

Les propostes que hem presentat intenten que el Pla de
pedreres no signifiqui purament i simple crear una
normativa més o menys complicada, amb l'única finalitat de
regularitzar una situació existent, de passar pàgina,
legitimar a través d'utilitats públiques automàtiques totes les
pedreres actives dins àrees protegides o no, sense tenir en
compte, sense marcar diferències en relació a tipus de
llicències, sense conèixer en detall l'estat d'aquestes
explotacions, i per tant sense establir mesures correctores,
limitacions a l'explotació per qüestions de medi ambient, i
sense actuar amb contundència en els supòsits que creen
grans impactes, que, com ja he dit, a la memòria se'n
detallen, però que llavors a l'articulat del Pla no hi tenen cap
traducció.

En definitiva, la moció posa en evidència la desviació
del pla aprovat inicialment respecte de la voluntat del
Parlament, i sobretot respecte del que ha de ser l'instrument
cabal per ordenar el sector de les pedreres. Tal i com està
plantejat el Pla només es pretén legitimar una situació de fet
a través d'uns quants procediments de dubtosa legalitat, però
en cap cas donar la solució que un tema tan important
necessita. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Verger, per tancar la
qüestió té vostè la paraula.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Gràcies, Sr. President. Mirin, de les pedreres existents
actives, que l'aprovació del Pla les suposa ja la declaració
d'utilitat pública, estan referides i queden reflectides als
annexos 1 i 2. Són clares, són aquelles, no n'hi ha d'altra.
Les noves pedreres tendran la declaració d'utilitat pública
feta per les comissions insulars d'urbanisme, pels consells
insulars. El que passa és que vostès, senyors del PSM, aquí
havien dit que el Pla reconeixerà que la competència per
declarar la utilitat pública de l'explotació correspon a les
comissions insulars d'urbanisme, i això no és ver; i com que
no és ver li dic, perquè la declaració d'utilitat pública
d'explotacions no correspon a les comissions d'urbanisme,
sinó per lleis de mines o d'una altra institució; i per tant
entenem que no hi ha cap usurpació de competències als
consells insulars, ni molt manco. Fins i tot li hem dit que
creim imprescindible que els consells insulars formin part
del consorci per a aquesta rehabilitació de pedreres.

Les transitòries són d'obligat compliment. Les
disposicions transitòries no són per fer un sermó a la mare
superiora, són per complir. Per consegüent a la transitòria
vuitena és allà on es defineix clarament allà on no es pot
extreure arena, per consegüent queda perfectament definit
i clar allà on no es podrà fer extracció d'arena.

I quant a les limitacions de l'explotació, jo ja he dit en un
principi que el que ha de fer aquest pla, i crec que ho fa, i
estic segur que ho fa, és garantir el manteniment de les
condicions ambientals durant l'explotació de les pedreres i
la recuperació de l'espai una vegada finalitzada aquesta. I si
per això és necessari posar en marxa un cànon d'explotació,
i el que no el pagui no pugui legalitzar la pedrera, a
nosaltres ens pareix molt bé. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I acabat el debat de les dues
mocions, i a tenor del manifestat pels diferents portaveus,
passaríem primer de tot a la votació de la moció presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; faríem una votació
separada, deixant el segon punt en darrer lloc de la votació, ja
que hi ha manifestació diferent en el sentit del vot per part d'un
grup.

Sotmetríem, idò, primer a votació el punt primer, tercer i
quart de la moció presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Per tant,
queden rebutjats els punts primer, tercer i quart de la moció.

I passam a la votació del punt segon.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Moltes gràcies.

Queda aprovat per unanimitat.

Passam ara a la votació de la moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, i deixarem en darrer terme l'apartat 8 del
primer punt.

Per tant, sotmetem a votació, de l'apartat primer, de la moció
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, el punt número 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, i el punt segon en la seva totalitat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 31 en contra. Per tant,
queden rebutjats aquests punt.

I passam a la votació del punt número 8 del primer apartat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Moltes gràcies.

S'aprova per unanimitat.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2301/95,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
presentació al Parlament dels criteris generals del Pla
energètic de les Illes Balears.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és la
Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a presentació en el Parlament dels
criteris generals del Pla energètic de les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta és una
proposició no de llei que insta el Govern de la Comunitat
Autònoma a presentar en el termini màxim de dos mesos els
criteris generals als quals s'ha d'acomodar el Pla energètic
de les Illes Balears. I per què? Perquè entenem que el Pla
energètic de les Illes Balears ha de preveure la planificació,
la producció, el transport i el consum d'energia a les nostres
illes. Per això, a més de preveure les necessàries mesures
d'estalvi i contemplar l'impuls de les energies alternatives
renovables i no contaminants, entre d'altres aspectes el Pla
haurà de contemplar les instal•lacions de producció i
transport d'energia elèctrica que volem per a les nostres
illes, i quantes són o seran necessàries per garantir el
subministrament en el futur.

Però no ha de contemplar les instal•lacions de producció
i transport d'energia elèctrica, sinó que haurà de contemplar
també aquelles instal•lacions necessàries per a
l'emmagatzemament, el transport i la manipulació d'altres
productes energètics, ja siguen liquats o gasosos. Haurà de
contemplar, per tant, la seva ubicació sobre el territori, així
com preveure les necessàries mesures de correcció de
possibles impactes ambientals. Afectarà per tant l'ordenació
del territori, amb la qual s'haurà de coordinar, tal i com
estableix l'article 5 de la Llei d'ordenació del sistema
elèctric nacional.

Parlam, idò, d'un pla director sectorial que l'article 6 de
la Llei d'ordenació territorial defineix com aquells que han
de regular el plantejament, la projecció, l'execució i la
gestió dels sistemes generals d'infraestructures,
equipaments, etcètera. Es tracta d'un pla director sectorial,
regulat per la Llei d'ordenació territorial, a la qual s'ha
d'ajustar en la seva tramitació. 

A pesar de les reiterades promeses i compromisos -
incomplerts sistemàticament, dit siga de pas- per part del
conseller responsable de l'àrea, i vull recordar que al Diari
de sessions de 3 d'octubre del 91 el conseller de Comerç i
Indústria d'aquell moment es comprometia a presentar dins
els propers 8-12 mesos el Pla energètic a aquest parlament
-Diari de sessions, repetesc, de 3 d'octubre del 91, Per tant
duim temps escoltant aquestes promeses, aquests
compromisos incomplerts, com dic, sistemàticament-
reconeixem que a pesar del retard és urgent que s'aprovi i
que s'enviï al Parlament el pla energètic compromès pel
conseller, però és necessari també dotar-lo de la major
garantia jurídica en la seva tramitació; és necessari, per tant,
ajustar-se al que disposa la disposició transitòria única de la
Llei d'ordenació territorial.
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Aquest és únicament i exclusiva l'objectiu de la proposició no
de llei que avui presentam: Garantir el futur d'aquest pla
energètic, perquè creim que és important per a les nostres illes,
i perquè, una vegada que ve definit en la Llei d'ordenació
territorial, és necessari que s'ajusti en la seva tramitació al que
estableix aquesta llei. I valdria preguntar-se en aquest moment
per què el Grup Socialista presentam una proposició no de llei,
fent ús d'una fórmula excepcional, com seria la tramitació per la
via de la disposició transitòria única, aprovant els criteris el
Parlament per poder accelerar l'aprovació d'aquest pla director
sectorial; perquè creim que es donen les dues condicions la Llei
d'ordenació territorial: per una part aquest és un pla important, és
un pla que ha de definir un sector molt important al futur de la
nostra comunitat autònoma, però també perquè es donen les
condicions d'urgència que s'estableixen a la disposició transitòria
única de la Llei d'ordenació territorial.

Ara bé, sobretot el que volem deixar palès aquí és el retard en
l'incompliment del desenvolupament de la Llei d'ordenació
territorial, vuit anys després de la seva aprovació no s'han
aprovat, que seria la via lògica i normal per la qual es tramitàs
l'aprovació d'aquest pla director sectorial, no s'han aprovat les
directrius d'ordenació territorial, per tant no es pot donar
compliment al que estableix l'article 20, sinó que s'ha de fer per
la via excepcional de la disposició transitòria única. Volem
denunciar una vegada més aquest retard, perquè creim que aquest
és un dels plans que va necessàriament lligat al desenvolupament
socioeconòmic de la nostra comunitat autònoma; per tant és un
dels plans que va directament lligat amb el que ha de ser el
desenvolupament del sector turístic, i amb el que ha de ser el
desenvolupament del sector urbanístic a la nostra comunitat
autònoma.

Per tant, hagués estat molt més correcta -i volem deixar
palesa la nostra denúncia- que s'hagués tramitat per la via de
l'article 20, pel desenvolupament adequat i correcte de la Llei
d'ordenació territorial, i no per la via excepcional de la disposició
transitòria única. En qualsevol cas, creim que si el Govern porta
els criteris en aquest parlament i s'aproven, tendrà tota la
viabilitat legal perquè es pugui tramitar i aprovar definitivament
el Pla energètic de les Illes Balears, que, repetesc, a pesar de les
promeses i dels compromisos, encara avui per avui està sense
aprovar. Moltes gràcies, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Grups que vulguin fer ús de la
paraula? Per part del Grup Mixt té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ben
igual que en els altres casos de plans sectorials, el Pla
energètic és urgent, sempre que sigui presidit pel principi
d'energia amb el mínim impacte ambiental. En cas contrari,
tant se val tenir un pla o no. Per als Verds, els criteris que
han de regir l'elaboració del Pla energètic de les Illes
Balears són els següents: Primer, adoptar un enfoc de
demanda i trencar la inèrcia d'augmentar l'oferta d'energia
cada vegada que es detecta o es preveu un augment del
consum; segon, marcar-se ambiciosos objectius d'estalvi
energètic. Els negavats són econòmicament i ecològicament
més beneficiosos que els quilovats. L'objectiu d'un pla
energètic no és que les companyies elèctriques facin el que
vulguin. Tercer, canalitzar tot augment de la producció
d'energia elèctrica mitjançant les energies renovables i
planificar la substitució gradual dels combustibles fòssils
per renovables des d'aquest primer pla energètic. Quart,
assumir un compromís de solidaritat ecològica planetària i
reduir la contribució dels illencs al canvi climàtic. Dit d'una
altra manera: És ecològicament inviable que cada 800.000
habitants d'aquest planeta construeixin una tèrmica per
satisfer les seves necessitats energètiques per als propers
anys. S'haurien de construir 7.500 tèrmiques, i la nostra
atmosfera no ho aguanta. Per últim, i cinquè, incloure els
sectors de la construcció i el transport en la planificació
energètica general, i sobretot amb les mesures d'estalvi,
malgrat sempre hem dit que primer, abans de tenir plans
sectorials, hauríem de tenir les directrius d'ordenació
territorial, com que el Govern continua sense fer-nos cas,
malgrat que no tenim encara aquestes directrius, el Grup
Mixt votarà a favor d'aquesta proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida de
les Illes Balears té la paraula el seu portaveu, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La Comunitat Autònoma
de les Illes Balears és una gran consumidora d'energia,
comparativament amb altres comunitats de l'Estat; i a més
existeix una tendència inercial en el creixement, que
significa en termes planers un problema de caràcter
energètic creixent a la nostra comunitat, problema que -no
és cap secret- es vol solucionar mitjançant solucions
conflictives, tant des del punt de vista del que representa
una determinada política energètica -que lògicament no tots
els grups compartim la mateixa-, com conflictives des del
punt de vista de la política territorial.
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Des de la proposició que aquí es planteja, que és una
proposició d'instància de presentació d'uns criteris, i no d'entrar
a fons en la manera d'entendre la política energètica,
efectivament no entraré en el debat ni en l'exposició dels
plantejaments d'Esquerra Unida en matèria energètica; però sí
que vull aprofitar per denunciar el fet que la manca de rigor -per
dir-ho suaument- del Govern a l'hora de plantejar els temes
estratègics de la nostra comunitat ens situa sempre davant
situacions que tendeixen a podrir-se, i en lloc de permetre que
aquesta cambra, que el Govern autònom exercint el seu paper
planifiqui, ordeni els diferents sectors, els seus diferents àmbits
de competència, sempre ens trobam davant situacions que ja
reclamen solucions urgents, que no permeten massa marge de
maniobra, perquè si no, serà una catàstrofe; i així ens trobam
amb bullits com els que actualment planteja la incineradora de
Son Reus a l'illa de Mallorca.

Aquí passarà altre tant del mateix, i efectivament, com deia
el portaveu del Grup Mixt fa uns minuts, tots ens situam dins la
terrible tessitura de ser conseqüents amb el fet dir que no, no toca
dur aquí un pla director més sense que hi hagi directrius
d'ordenació territorial; o haver d'admetre que efectivament, com
que el Govern no les ha presentat, amb un retard ja de més d'un
lustre a aquesta cambra -hi ha una vaga promesa, que
probablement serà incomplerta també, de presentació l'any que
ve- significaria intentar ser conseqüents amb la lògica de
l'ordenació normativa d'aquestes qüestions, significaria
efectivament deixar que no hi hagués solució al problema
energètic d'aquesta comunitat fins a un termini socialment
intolerable.

Dit això, nosaltres compartim el criteri expressat pel portaveu
del Grup Mixt, en el sentit de votar favorablement aquesta
proposició, però evidentment des d'un deixar constància
clarament que ens trobam amb una política governamental
ineficaç, descoordinada, que surt sistemàticament de tots els
terminis prevists, i que és incapaç d'oferir una planificació
mínimament ordenada dels diferents àmbits de la seva
competència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el seu portaveu Sr. Mateu Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, El
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM donarà suport a aquesta
proposta, perquè consideram que és necessari establir aquests
criteris, i el contingut que es planteja quant a temps ens pareix
suficient per dur endavant la tasca. Realment el tema, com molt
bé ara plantejava el Sr. Grosske, és que no hi ha una política
energètica, hi ha en tot cas actuacions diverses; i que el Pla
energètic s'ha torbat molt, s'ha torbat anys, no mesos o setmanes,
s'ha torbat anys.

Jo record haver vist dotzenes d'informacions dient que es
presentaria el mes que ve, o al cap de dos mesos, i sempre hi
havia en torn d'aquesta prolongació, d'aquesta indefinició, una
qüestió, i eren temes concrets, potser compromesos, temes de
difícil definició, s'Estalella, centrals tèrmiques, què feim?, Sant
Joan de Déu, temes difícils que no s'han acabat mai de clarificar
ni de definir.

Sens dubte estam a un pla molt important, crec que
comparable al Pla hidrològic o, sense dubte, al Pla de
residus sòlids, i no podem estar més temps sense aquesta
planificació. I aquesta planificació per nosaltres no ha
d'obrir pas a les alternatives fatals, a les alternatives de les
centrals tèrmiques, a les alternatives de destruir i consumir
territori, les alternatives a les quals estam acostumats. Per a
nosaltres el tema energètic és crucial, i hauria d'incloure -i
ja s'hi ha referit el Sr. Balanzat- mesures d'estalvi energètic,
promoció d'energies netes i renovables, tot el tema de la
cogeneració energètica, el tema de la producció d'energia
elèctrica d'origen fotovoltaic, en una paraula, donar una
miqueta de perspectiva nova a un tema que estam avesats
sempre a veure enfocat d'una manera molt limitada, molt
reduccionista. 

En definitiva, és el tema de cercar les solucions
miraculoses, les grans solucions, quan parlam del tema de
l'aigua ens surt el famós vaixell; quan parlam del tema
energètic, si pogués ser un cable que dugués l'energia i ens
solucionàs el problema, però hi ha remeis des de les Illes
Balears, si es prenen mesures d'hora, i aquestes mesures no
es prenen. Hi ha un model balear i balearitzador que ho
afecta tot, i desgraciadament amb el tema energètic, ens
temem que no haver tirat endavant un pla sigui perquè
també, i de manera central, es tracta de balearitzar el nostre
territori.

Per tant, donam suport a aquesta alternativa, i voldríem
esperar -sabem que és una esperança un poc ingènua- i
confiar que l'energia, un tema transcendental per al futur
ambiental i per al futur ecològic es tractàs d'una manera
diferent així com s'ha tractat fins ara.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I BONET:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Per tractar els
criteris generals a què s'ha d'acomodar la planificació
energètica de les Illes Balears, crec important referir-nos
primerament a la situació energètica actual. L'any 1994 ha
estat marcat energèticament per la màxima taxa de
creixement interanual de consum, que ha assolit el 13%,
quan la taxa mitjana de creixement en el darrer decenni s'ha
situat al voltant del 4%. Aquesta especial situació s'ha
d'imputar al bon any turístic. Basta simplement considerar
l'increment del consum energètic en el sector del transport
aeri, íntimament lligat a l'activitat turística, que ha estat del
28%.
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Una altra situació que interessa particularment és la relativa
al consum elèctric, ja que la generació d'energia elèctrica és un
tema d'extrema importància a la nostra comunitat autònoma. Al
darrer exercici el creixement del consum elèctric ha estat del 6%,
un valor superior al darrer quinquenni -4,1-, però inferior a la
mitjana del decenni -7,4-. Aquests paràmetres no fan sinó
reflectir quina és la tendència de la demanda d'energia elèctrica
a la nostra comunitat, tendència que confirma el fet que ja al
primer semestre del 1995 l'energia lliurada per les centrals
elèctriques de Balears ha augmentat respecte del mateix període
de l'any anterior en més d'un 5%.

És molt important assenyalar que l'actual infraestructura de
generació elèctrica, i amb les taxes de creixement que es
preveuen, a l'any 2001 s'hauria de disposar a Balears d'un nou
centre de generació d'electricitat, tot això comptant amb
l'ampliació de la central d'Alcúdia, prevista en dues fases, una a
1996 i l'altra a 1997, i també amb l'aportació de la incineradora
de Son Reus i, per descomptat, amb l'enllaç Mallorca-Eivissa.
Només aquest fet motivaria abastament la necessitat d'establir
una planificació energètica a nivell regional.

Per una altra banda, hem de tenir en compte l'oportunitat
política. El procés dinàmic de construcció d'una nova estructura
econòmica i política que suposa la Unió Europea, posa de
manifest la importància de traslladar els nivells de decisió i la
responsabilitat a l'hora d'elaborar els futurs models de
planificació i de desenvolupament econòmic als centres i
organismes amb un caràcter i representació marcadament
regional. Aquest aspecte ha estat i és un factor rellevant per a
aquelles regions europees que per les seves especials condicions
de situació geogràfica i potencial endogen de desenvolupament
permeten la posada en pràctica de formes de desenvolupament
econòmic, industrial i social singulars. En el moment actual
aquestes formes exigeixen una profunda revisió en el marc de la
realitat que suposa el mercat únic europeu. Les Illes Balears són
una regió europea que reuneix totes les condicions que permeten
un tractament singularitzat de les seves futures expectatives de
progrés i creixement, ateses les seves condicions naturals i la
seva imatge de regió privilegiada en el context europeu.

Si el Govern balear ha considerat la necessitat d'establir una
estratègia pròpia de desenvolupament, amb un model basat en
opcions de caràcter innovador i d'un alt component tecnològic
dins de la seva futura estructura industrial, i dins del sector
serveis estan previstos nous programes que permetin una major
diferenciació de la oferta residencial i turística, és clar, un model
de desenvolupament d'aquestes característiques exigeix
necessàriament el disseny d'un sistema energètic adequat. El
sistema energètic ha de permetre comptabilitzar a l'hora les
necessitats de proveïment energètic futures de la comunitat
previstes en dits models amb els objectius econòmics i socials
establerts; tot això en les més avantatjoses condicions
econòmiques i mediambientals possibles. En aquest sentit és
necessari destacar l'indispensable compromís d'equilibri entre
sistemes energètics i qualitat de vida, és a dir la necessària
minimització de l'impacte del futur sistema energètic balear en
el medi ambient.

Per tot això el Govern balear ha decidit abordar un estudi
de planificació energètica regional aplicat al conjunt insular,
però a determinació d'un sistema energètic òptim d'acord
amb les directives comunitàries, amb els objectius marcats
al Pla energètic nacional i en les condicions econòmiques i
socials de la pròpia comunitat autònoma. Existeixen
iniciatives i experiències precedents que aval•len
l'oportunitat i la viabilitat d'aquest estudi. Els resultats
obtinguts en el desenvolupament de models energètics per
altres regions europees permeten valorar l'eficàcia de les
polítiques energètiques regionals adequades a les
característiques singulars del seu àmbit, contengut de
l'avantprojecte del que hauria de ser el Pla energètic
regional, a partir de l'estudi de la planificació energètica
regional abans esmentat, s'ha elaborat l'avantprojecte de
planificació energètica per a les Balears, el qual consta dels
següents punts: a) Diagnòstic de la situació energètica a les
Illes a 1991, l'estudi es lliurà en 1992, extrapolada a 1993,
l'avantprojecte s'elaborà a 1994, i que a l'hora d'ara es pot
considerar vàlid a la llum de les estadístiques energètiques
de les Balears de 1994, elaborades, però pendents de
publicació. b) Previsions de les necessitats energètiques a
l'any 2000, en base a un model de simulació elaborat
específicament, i que considera els mecanismes i variables
que intervenen en l'avaluació de la demanda energètica. c)
Objectius a perseguir en la generació de demanda en relació
als recursos endògens, les energies renovables, l'ús racional
de l'energia i la diversificació energètica. Presentació
d'alternatives de subministrament energètic a les Illes,
carbó, productes petrolífers, gas natural, i energia elèctrica
considerada com a més convenient per a les Balears en un
futur immediat. e) Avaluació dels aspectes
mediambientals...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi. Sr. Diputat, per favor.

EL SR. MARÍ I BONET:

Podríem com a objectius plantejats al Pla energètic,
diversificació energètica, gasificació de l'illa de Mallorca,
energies renovables, eficiència energètica i cogeneració,
energia elèctrica, etcètera.

Recomanacions de l'estudi del Pla energètic: Es
recomana la creació d'una agència regional d'energia, es
considera prioritari el pla de gasificació de Mallorca, es
recomana dur a terme una sèrie d'estudis concrets, etcètera.

Bé, encara aquí crec que per molt esmatinar-se, el matí
no és més prompte; jo crec que dins el carro hi hem d'anar
tots, hi hem de voler anar tots, però no es pot passar davant
el carro. Hem de treballar, però hem de deixar treballar els
que tenen la responsabilitat, i no fixem dates de termini al
que crec que ha de fer, el més important és que el treball
estiga ben fet.
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Per tant, si es retira la data de dos mesos per dur a terme
aquesta planificació, podrem donar suport a la seva proposició no
de llei. També s'ha de tenir en compte que aquests criteris no es
poden tramitar per la Llei 8/87, d'ordenació territorial, ja que del
que es parla és d'una planificació, no és un pla director sectorial.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li he de dir que s'ha excedit amb el temps.

EL SR. MARÍ I BONET:

Tal vegada (...) caldrà fer un pla d'ubicacions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el seu portaveu Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull agrair el
suport del Grup Mixt, Esquerra Unida i el Grup Nacionalista-
PSM a aquesta proposició no de llei, que és senzilla i innocent,
diria jo; i vull dir-li, amb tots els respectes al senyor portaveu del
Grup del PP que no és això el que proposam nosaltres, i que
l'únic que demanam és donar garanties legals al Pla energètic que
ha d'aprovar el Govern i que ha de presentar a aquest parlament
amb urgència.

Per tant, nosaltres insistim, creim que és molt més senzill de
tot el que s'ha volgut donar a entendre aquí, i fins i tot
d'interpretacions complicades que s'han fet per dir que no a la
proposició no de llei que nosaltres presentam. És tan senzill com
que aquest és un pla director sectorial dels que defineix la Llei
d'ordenació territorial en el seu article 6; i per tant aquest pla
director o s'ajusta al que estableix l'article 20 de les directrius
d'ordenació territorial, que, com que no estan aprovades -i
reiteram la nostra queixa i la nostra denúncia en aquest sentit- no
es pot tramitar per aquesta via; o s'ajusta al que disposa la
transitòria única, fent-ho per la via excepcional, atesa la
importància i l'urgència perquè s'elabori i s'aprovi aquest pla, o
fent-ho per la via transitòria única, com dic, aprovant prèviament
els criteris als quals s'ha d'ajustar aquest pla sectorial aquest
parlament.

Per tant de l'únic que es tracta -i no tenim cap inconvenient
amb això dels dos mesos posar-los un poc més o un poc manco-
és que el Govern presenti al Parlament per a la seva aprovació
els criteris que hauran de regir la redacció i la tramitació d'aquest
pla energètic de les Illes Balears. Simplement això, perquè si no,
caurem en una inseguretat jurídica, que veurem com qualsevol
ajuntament que no li agradi que li col•loquin una determinada
instal•lació, pròpia d'aquest pla energètic, el dia de demà, ho
recorrerà i ho tomarà.

Per tant, si creim en la necessitat de tramitar, i tant el
conseller anterior com l'actual de l'àrea s'han compromès
reiteradament en aprovar i dur al Parlament el Pla energètic
de les Illes Balears, si volem donar compliment a aquest
compromís d'un vegada per totes, és necessari, per seguretat
jurídica, aprovar abans en aquest parlament, que el Govern
presenti, comuniqui al Parlament, tal com diu el Reglament,
els criteris generals en els quals s'haurà de basar aquesta
gestió, per una simple raó de seguretat jurídica en la seva
tramitació. Si no, veurem -i vostès en tendran la
responsabilitat si ho aproven o no ho aproven- com el dia de
demà qualsevol ajuntament pot tomar qualsevol instal•lació,
o qualsevol ciutadà, qualsevol particular que no li agradi
una determinada instal•lació allà on vagi ubicada, pot tomar
qualsevol previsió que s'hagi fet en aquest pla energètic.

Per tant, jo crec que és així de simple. Senyores i
senyors diputats, vostès mateixos decidiran.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Si se'm permet, Sr. Tur, encara
que sigui del seu escó, hi ha hagut en la intervenció per part
del Grup Parlamentari Popular una proposta de retirar el
termini màxim de dos mesos. Per tant, a vostè li correspon
manifestar de manera clara si accepta o no la retirada de dos
mesos, i que en tot cas quedaria a presentar en el termini
més breu possible, però retirar dos mesos.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, si aquesta ha de ser la qüestió perquè es
puga aprovar la proposició no de llei, evidentment ho
acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència no pot entendre la mímica dels
grups parlamentaris. Aquí hi ha hagut una proposta per part
del portaveu del Grup Parlamentari Popular de retirar el
terme "de dos mesos", i per part del Grup Parlamentari
Socialista s'ha retirat. Per tant, la proposta que se sotmet a
votació, independentment del vot és:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en compliment de la
disposició transitòria única de la Llei 8/1987, d'ordenació
territorial de les Illes Balears, els criteris generals a què s'ha
d'acomodar el Pla energètic de les Illes Balears".
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Aquest és el contingut que s'ha de sotmetre a votació després
d'una proposta feta pel Grup Parlamentari Popular i de
l'acceptació del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats, amb aquest contingut del qual he
fet lectura, que votin a favor, es volen posar drets, per favor?
Poden seure.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada aquesta proposició no de llei per 28 vots a
favor i 31 en contra.

I esgotat l'ordre...

(Remor de veus)

Repetirem. Que es posin tranquils les senyores i els senyors
diputats. No hi ha cap inconvenient, atesa l'hora, de repetir la
votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Moltes gràcies, poden seure.

Vots en contra? Moltes gràcies, poden seure.

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 26 vots a favor, 31 en contra.

I esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. 
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