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I.1) Pregunta RGE núm. 2931/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a activitats de promoció de la salut als centres escolars.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Anam a començar
aquesta sessió plenària amb el primer punt de l'Ordre del Dia que
fa referència a preguntes. La primera d'elles la formula el diputat
Sr. Xavier Tejero del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats de promoció de la salut a centres escolars. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Señoras i Señores diputados. Sr.
Conseller, dins de les activitats que fa la Conselleria d'Acció
Social n'hi ha una sèrie especialment dedicades a alumnes de
primer, cinquè i vuitè curs, i li voldríem demanar: quins
organismes, institucions o administracions ha consultat aquesta
conselleria per dur a terme les activitats de promoció de la salut
als centres escolars el present curs? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Tejero, com cada any tot el que faci relació a promoció de la
salut ho duim conjuntament amb l'Insalud per una part, com a
institució, amb l'ajuntament de Palma, la pròpia Conselleria de
Sanitat i el Ministeri d'Educació i Ciència. Pensi vostè que la
major part d'activitat les duen a terme els metges titulars que
estan, evidentment, als centres de salut, i dependent també de
l'Insalud. Sempre hem anat i crec que seguim anant coordinats
amb aquest tema de promoció de la salut als escolars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, gràcies, Sr. President. En concreto, específicamente, Sr.
Conseller, este año se plantea un cuestionario como novedad a
los niños de primero, es un cuestionario que evidentemente
espero que en otra ocasión nos dé mayor explicación; pero, en
cualquier caso, primero, no nos consta, porque lo hemos
consultado, que el Ministerio de Educación y Ciencia haya
autorizado que se haga un cuestionario de este tipo. Es un
cuestionario que va dirigida, al menos en Menorca, parece ser
que en Mallorca no se ha hecho, no se ha consultado ni al
Ministerio de Educación ni a los profesores ni a los propios
servicios educativos; es un cuestionario, en principio, basado,
según la documentación que ustedes han enviado, que es un
cuestionario basado en la neuropsicología, un cuestionario de
tipo neuropsicológico que intenta determinar los déficits de
atención y concentración en los niños, bien; un cuestionario que
quiero pensar, Sr. Conseller, que es una errata porque el
cuestionario que se les pasa a los padres de 48 ítems está basado
en un cuestionario de 1932, y yo creo y quiero pensar y sé seguro
que la psicología y la sociología ha avanzado bastante desde
1932. Aquí está y se lo puedo pasar, quiero pensar que es una
errata.

En segundo lugar me gustaría, y yo creía que, bueno, quiero
pensar que también, usted sabe que una exploración
neuropsicológica, basada en los déficits, no tiene nada que
ver con las orientaciones actuales que hay en la educación,
y como ejemplo, y lo tienen aquí al abasto de todos los
diputados, imagínense un cuestionario de conducta infantil
que ya ha tenido quejas en centros, en profesores y en
padres que se les pregunta cosas como: ¿es más movido de
lo normal? ¿es desgarbado en su porte externo? ¿echa la
culpa a otros? ¿no se responsabiliza de sus actos? Es un
cuestionario basado exclusivamente en déficits. Sr.
Conseller, creo que se debería pensar y plantear porque si
tenemos en cuenta que cualquier variación de un
cuestionario de 48 ítems tiene un sesgo de +/-15, yo he
tomado la cuarta parte, que sería el 25%, y le aseguro que
daríamos positivo, bastante más de lo que nos parece, de los
diputados que estamos aquí; no le digo nada un niño de 6
años que se sabe que el nivel de atención no es más allá de
cinco minutos. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Jo, Sr. Tejero, si m'hagués fet la pregunta com Deu
mana, li hagués contestat com Deu mana, és que vostè m'ha
demanat amb quines institucions ens hem coordinat, i li
assegur que anam coordinats. Al que es refereix vostè, a
aquest qüestionari, que no li puc contestar perquè no el tenc
aquí, i que si hagués fet la pregunta sobre el qüestionari
l'hagués duit, i que si el qüestionari té coses que s'han de
modificar les haguéssim modificat i que si les hem de
modificar les modificarem; el que sí li puc dir és que com a
conselleria ens responsabilitzam, fonamentalment, d'aquests
aspectes de la detecció d'hipocúcies mitjançant
impedànciometria, la detecció de trastorns per dèficits
d'atenció amb hiperactivitat, i supòs que és aquest
qüestionari al qual es refereix vostè; a part de vacunacions,
d'actualització de calendari de vacunes, etc., dins aquesta
coordinació. Vostè ens ha demanat amb qui ens coordinam,
i li he contestat; si m'hagués demanat sobre la procedència
o improcedència d'aquest qüestionari, jo accept molt bé i li
prec que me'l remeti, mirarem la improcedència o la
improcedència. Però això és una qüestió tècnica que podem
discutir després d'haver-la analitzada, però en aquest
moment no li puc si aquest és el més adequat o el menys
adequat per veure la hiperactivitat. Què vol fer aquest
"d'això"? La detecció de trastorns per dèficits d'atenció amb
hiperactivitat. I això és un programa coordinat amb tots els
qui els he dit i, segurament, dissenyat per nosaltres, perdoni,
i segurament dissenyat per nosaltres si ho diu vostè, perquè
no tenc per què dubtar-ho. Però, per favor, em demani sobre
el que em demana i jo duré la pregunta, que em pareix que
procur dur les respostes ben preparades per contestar-li
adequadament. Si em fa una pregunta per a després fer-me'n
una altra no li podré contestar com Deu mana. Jo no sé si
donaria positiu a hiperactivitat o no donaria positiu a
hiperactivitat, si vostè hi donaria és un tema que no li puc
assegurar, si donaria positiu o negatiu; però, evidentment,
el que volem és estudiar aquest tema perquè és la nostra
responsabilitat. Si el qüestionari és adequat o no és un altre
tema que ja analitzaré. Gràcies.
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I.2) Pregunta RGE núm. 2932/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanyes per donació d'òrgans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent pregunta
que formula el diputat Sr. Miquel Gascón del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a campanyes per a donació d'òrgans.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Queda retirada, Sr. President.

I.3) Pregunta RGE núm. 3106/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Miriam Muñoz i Laso de la Vega, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comercialització il•legal d'oli adulterat a
Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I abans de passar a la tercera
pregunta i després d'haver formulat la primera, vull fer una
observació a tots els diputats i diputades d'aquesta Cambra, i és
que la pregunta és sobre un tema en concret, per tant ha de ser
concisa, i que la resposta també és sobre un tema en concret i ha
de menester també el mateix tractament. Per tant, no em
converteixin ni la pregunta ni la resposta amb treure temes
colaterals, perquè desvirtua totalment el que marca el propi
Reglament de la Cambra.

I, feta aquesta observació, passam a la pregunta número 3,
que formula la diputada Myriam Muñoz del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comercialització ilAlegal d'oli adulterat a
Mallorca. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Sr. Presidente, señoras diputadas, señores diputados. Sr.
Conseller ¿desde cuándo tiene conocimiento la Conselleria
de Sanidad y Seguridad Social de que se estaba realizando
un fraude al consumidor con la comercialización ilegal de
aceite adulterado en Mallorca y qué medidas se han tomado
al respecto?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

La primera denúncia escrita del tema la tenim amb un
fax de dia 23 d'octubre del 1995 que ens va remetre a
nosaltres, i pareix ser que al Ministeri de Sanitat,
l'Associació Nacional d'Industrials Envasadors i Refinadors
d'Olis Comestibles. A partir d'aquí s'inicïen una sèrie
d'actuacions que van tendents, fonamentalment, a retirar tot
l'oli que hi pugui haver en el mercat per si aquest oli es
podia tractar d'algun tema tòxic i recordant el que va passar
en aquest país fa dotze anys. Aquest oli s'aconsegueix retirar
i es decomissen algunes partides, tres en concret, a les quals
es demostra que aquest oli o un d'aquests olis que estan
sense envasar i que són inadequats està compost per la
mescla de tres olis: oli d'oliva, oli de gira-sol i oli de colza
no desnaturalitzat, afortunadament. Cada un d'aquests tres
olis és legal per si sol, està contemplat en el Reial Decret
308 del 1995, però la mescla d'aquests tres olis està
específicament prohibida.

Ho explicaré ben clar perquè s'entengui. Es poden
mesclar olis de llavors, es poden mesclar, però no es poden
mesclar mai amb oli d'oliva. I això és el que varen detectar
els nostres inspectors, per tant es varen immobilitzar les
partides; es varen obrir expedients sancionadors i es va
avisar a totes les autoritats locals, és a dir, als batles, i es va
avisar, al mateix temps, des del centre sanitari d'Inca, a la
Guàrdia Civil i a la Policia Judicial, que varen prendre les
actuacions que en aquests moments hem traslladat a la
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol tornar
fer ús de la paraula?
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LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente. De acuerdo, es la información que yo
tenía y entonces ahí me queda la duda, de que si, tal como decían
los periódicos, las primeras informaciones se tienen el 23 de
octubre y no sale a la luz pública hasta el 17 de noviembre y
usted expresó, o por lo menos lo dice uno de los periódicos, su
preocupación porque se hubiera convertido en una colza, mi
pregunta es, bueno no es mi pregunta porque no puedo volver a
preguntar, pero mi preocupación es si estamos tranquilos
sabiendo que han pasado veinte semanas y que había esta
preocupación latente durante estos veinte días de si hubiera sido
tóxico o no hubiera sido tóxico. Entre otras cosas, ¿todas las
partidas, estaba todo controlado, se ha analizado todo, no
quedaba la duda de que pudiera haber una de las partidas
tóxicas? Esa, bueno, no es otra pregunta porque ya sé que no
puedo preguntar, pero es mi preocupación.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, breument, per
favor.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Evidentment, li dic que la nostra preocupació va ser molt
intensa en aquest tema, donats els antecedents en aquest país. I
des del mateix dia 24 ja vàrem tenir partides d'oli i ja vàrem
saber que es tractava d'un oli, afortunadament, no tòxic per al
consum humà, però sí un frau de consum important. I el que
vàrem fer, en tot cas, és sospitar una miqueta més; que a més
d'haver-se barrejat aquests olis es pogués haver barrejat
qualsevol cosa i, per tant, decomissar tots els olis que no
estiguessin degudament etiquetats, des del mateix dia 23. Per
tant, no hi pot haver preocupació, home, preocupació sempre n'hi
pot haver i la tenim i la seguim tenint i la tendrem, pensi que el
Ministeri de Sanitat ens ha parlat de 30 milions, ho tenc per
escrit si ho he de mostrar, 30 milions de litres d'oli ilAlegals que
es passegen per Espanya. Crec que és una preocupació molt
intensa i que és lamentable que en aquest país, amb el que va
passar, hi hagi 30 milions de litres d'oli/any indegudament
envasats passejant-se per Espanya, 30 milions.

I.4) Pregunta RGE núm. 3040/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sancions per incompliment del termini d'execució de
les obres del túnel de Sóller.

I.5) Pregunta RGE núm. 3041/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pròrroga del termini d'execució de les obres que
empara les del túnel de Sóller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I passam a la quarta pregunta
que formula el diputat Sr. Francesc Triay del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sancions per incompliment del termini
d'execució de les obres del Túnel de Sóller. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet, agruparé dues
preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Pot vostè agrupar la pregunta número 4 i 5, si així ho
considera oportú.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Perquè l'ordre hauria de ser invers al que està a l'Ordre
del Dia, però, en qualsevol cas, la qüestió és, en primer lloc,
després de la darrera pròrroga que, segons les informacions
que tenim, va acabar dia 10 d'agost del 94, s'ha concedit
qualque altra pròrroga a la concessionària del Túnel de
Sóller per executar les obres? I, en cas de què no s'hagi
concedit, quina és la situació, per tant, legal d'aquestes
obres, d'acord amb el contracte i d'acord amb la llei, i si
s'han establert sancions, precisament per treure les
responsabilitats d'aquest retard de setze mesos en finalitzar
les obres, d'acord amb les pròrrogues concedides pel
Govern?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, tengui en
compte que el Diputat ha agrupat la pregunta número 4 i
número 5, per tant, contesti les dues.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Li explicaré el tema
tècnicament d'una forma clara. És a dir, vostè va avui en dia
amb el fet de què hi ha pendent de decidir si és possible o
no donar una pròrroga, una tercera pròrroga; hem de
recordar que n'hi ha hagudes dues i una ampliació de
termini a la segona. Respecte a aquest tema hem de jugar
amb la possibilitat que hi hagi un modificat imposat per
l'Administració o causes alienes a la voluntat del
contractista. Vostè recordarà que hi ha força major, element
distint de força major que pugui ponderar l'Administració i
modificat que imposi l'Administració. Jo pens que
exclusivament podrem entrar a analitzar una possible
pròrroga en els supòsits que hi hagi modificats imposats per
l'Administració, en aquest tema es llegeixi l'obra de
conducció d'aigua de Sa Costera per dins el Túnel; i també
modificats de boca nord i boca sud del Túnel de Sóller.

Per altra banda, també l'interessat podrà alAlegar
condicions objectives que determinin una inactivitat per
causes no imputables al contractista. En aquest tema serà el
Consell de Govern que haurà de ponderar si són elements de
judici suficients com per determinar una pròrroga.
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He de dir que amb data 30 de maig o de juny, ara no ho
record, es va iniciar un procediment sancionador que pot
determinar un nivell de sancions fins a 350.000 pessetes diàries
per demora. Aquí el que hi ha és que a partir de la data 11 d'agost
fins realment el mateix moment que hi hagi cobertura d'obra per
una pròrroga, es pot determinar un règim sancionador exorbitant,
on la discussió està en saber si realment l'import són 350.000 o
és menor, considerant que la base imposable ha de ser el volum
total de l'obra o bé, realment, l'obra que queda per fer.

En aquest moment estam en una fase d'alAlegacions al
contractista. Hem de saber i hem de recordar que hi ha una
garantia, un aval de 180 milions de pessetes que, a més de la
garantia del que és la concessió i el suport físic de la concessió,
respon d'aquestes sancions. I també hem de recordar que hi ha
una jurisprudència ben clara, ben definitiva, que determina la
possibilitat d'actuar a una obra sense pròrroga aplicant sancions
i sense que en cap moment es pugui aplicar el concepte de
pròrroga tàcita. És a dir que tècnicament seria, fins i tot, factible
arribar al final de l'obra sense haver donat una pròrroga i
sancionar fins al final.

I també el moment per aplicar sancions, és un tema que està
traçat a la jurisprudència, pot ser el mateix moment en què es
prengui una decisió, prorrogar o resoldre, o deixar acabar les
obres sense prorrogar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, entenc que fa setze
mesos que estudien si hi ha la possibilitat de donar una tercera
pròrroga, esper que arribin a un bon final aquests estudis i que
amb uns pocs anys més realment puguin arribar a la conclusió de
si és possible o no actuar, sancionar per no complir el termini
que marcava el contracte, prorrogat per tres vegades o dues
vegades i mitja, com vostè diu, i sense entrar en el fons o l'altra
qüestió, que no és objecte d'aquesta pregunta d'avui, de si eren
legals o no eren legals les pròrrogues que ja els varen concedir;
sinó, acceptant els papers que vostè han fet, fa setze mesos que
s'ho pensen, per saber si hi ha o no possibilitats de donar una
tercera pròrroga. Durant aquests setze mesos, Sr. Conseller, què
han fet els inspectors, què ha fet el Delegat del Govern a
l'empresa concessionària, què ha fet vostè mateix? Jo crec que el
que han fet és xiular i mirar cap a una altra banda; crec que
vostès en aquest tema estan amb total connivència amb
l'infractor, primer quan l'infractor era el Sr. Cuart i ara que
l'infractor és l'empresa que se n'ha fet càrrec, del grup de
Fomento de Construcciones y Contratas.

Realment em sembla, Sr. Reus, que és una actuació
"tancredista", com se sol dir, i que realment vostè està
actuant de Don Tancredo Reus a les ordres de Don
Tancredo Soler per no voler veure, per no voler sancionar,
per no voler entrar en una realitat que no té volta de fulla,
des del mes d'agost de 1994, perquè els tribunals ja diran si
amb anterioritat també es va actuar ilAlegalment amb les
pròrrogues, des d'aquell dia s'està fent una obra, a la vista de
tothom, de la màxima importància, una obra pública
fonamental, l'única que es va amb règim de concessió a les
Illes Balears, al marge completament de la legalitat.

Com poden els ciutadans tenir l'exemple del Govern en
matèria de compliment de la legalitat si actua d'aquesta
manera amb les seves competències?

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 Beltrán):

Sr. President. Sr. Diputat, ha dit moltes coses amb molta
rapidesa i molt fortes. Li he de dir que estam suportats per
informes tècnics jurídics en el sentit que avui en dia el
Govern balear actua conforme a la legalitat. En aquest
sentit, des de la data 11 d'agost hi haurà sancions, sancions
que avui en dia ja hi ha un expedient en marxa; sancions
que estan suportades per una fiança i també per la base
física de la concessió. I hem de dir que si hi ha una demora
o un retard respecte a l'aplicació o no d'una pròrroga ens ve
donat en aquest moment, de forma particular, per la demora
de l'Estat amb l'adjudicació d'un tram d'obra de Sa Costera
per al Túnel.

Vostè, que és un bon tècnic, sap perfectament que
aquesta obra pot condicionar el ritme d'execució del conjunt
d'obra-túnel. En aquest sentit no ens queda més remei que
esperar una adjudicació i uns terminis d'obra que marca
aquest contracte per saber realment quines incidències pot
determinar aquesta obra estatal dins l'obra del Túnel de
Sóller.

I no passi gens de pena, intentarem que quan aquest tema
hagi acabat la gent pugui tenir una clara consciència que,
des del primer dia, des de l'any 89 fins ara, les coses s'han
fet ben fetes. Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2957/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a conveni amb CCRTV
per emetre espais televisius de producció pròpia a través de
la televisió catalana.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Així han quedat formulades les
preguntes número 4 i número 5 per part del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista. Passam a la pregunta número 6 que
formula el diputat Sr. Josep Portella del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a conveni amb la
corporació catalana de ràdio i televisió per emetre espais
televisius de producció pròpia a través de la televisió catalana.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bon dia, moltes gràcies, Sr. President. A pesar de què el
Director General de Política Lingüística, pocs dies del seu
nomenament, va manifestar la seva enveja del model de televisió
a Galícia com a model per recuperar la llengua gallega, el
Govern d'aquesta comunitat, com diuen els glosadors, tant per la
dreta com per l'esquerra, han manifestat reiteradament que no té
cap intenció i que aquest tema no és prioritari, el de tenir una
televisió autonòmica.

Això no obstant, fa pocs dies, quan el Director de la
corporació catalana de ràdio i televisió va visitar Mallorca per
celebrar un aniversari de la rebuda d'emissions d'aquesta
televisió a les Balears, va fer una oferta pública de conveni, una
oferta que tenia dues parts: per una banda, poder fer una
desconnexió, amb un conveni amb les Illes Balears, per a una
programació pròpia, per tenir un centre productor, de producció,
des d'aquí, o bé d'ampliar la presència de les Illes Balears a la
programació normal de la televisió catalana. M'agradaria saber
quina opinió en té el Govern d'aquest oferta o d'aquest
oferiment?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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,
contestaré, intentaré contestar d'una forma restrictiva i concreta
la seva pregunta. No feim cap tipus de valoració perquè no
contemplen aquesta prioritat, és a dir, a les nostres prioritats no
es contempla aquesta possibilitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. L'oferta o l'oferiment de la
televisió catalana era molt més modest, que arriba, podria crear
unes expectatives majors que una televisió autonòmica i, per
tant, en vista de la política comunicacional i de normalització
lingüística del Govern, em pens que el pròxim oferiment pensant
que es pugui acceptar haurà de ser crear la figura del pregoner
autonòmic.

I.7) Pregunta RGE núm. 3028/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a oferta turística no homologada
normativament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la següent
pregunta que formula el diputat Sr. Josep Ramon Balanzat
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oferta turística no
homologada normativament. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, darrerament,
bé, sempre, cada any, sobretot darrerament, vostè parla molt
del problema que suposa el que és l'oferta ilAlegal o
l'eufemisme que se sol utilitzar per part del Govern balear
i de les autoritats turístiques d'oferta turística no
homologada normativament, és a dir, oferta ilAlegal; jo
voldria que vostè avui pogués concretar-me quines són les
mesures que pensa prendre el Govern en relació a aquesta
oferta turística no homologada normativament? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, una
primera mesura, lògicament, conèixer la magnitud del
problema que estam parlant i, en aquest sentit, una tasca
d'intentar recaptar la informació necessària per conèixer
quina és aquesta oferta turística no homologada
normativament, concepte que preferesc al del terme d'oferta
ilAlegal. I, en segon, doncs una vegada quantificada i
coneguda la magnitud del problema, doncs tot un pla
d'inspecció específica i d'actuacions conjuntes amb el sector
i amb els ajuntaments la colAlaboració dels quals, tant d'uns
com dels altres, ens és imprescindible per a una actuació
eficaç en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, home, em sorprèn que en aquestes alçades, quan parlam
d'oferta ilAlegal o d'oferta ilAlegal no homologada normativament
encara estiguin reconeixent que no tenen ni idea de quina
quantitat d'oferta ilAlegal hi ha a aquestes illes. Crec que aquesta
Conselleria de Turisme, ja en aquestes alçades, ja, com a mínim,
hauria de tenir aquesta dada. Per tant, esper que això es faci aviat
i que es prenguin mesures més contundents de les que vostè
anuncia. Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 3122/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motius pels quals no es comuniquen les resolucions de les
denúncies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la següent pregunta que
formula el diputat Sr. Joan Marí i Serra del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a motius pels quals no es comuniquen les
resolucions de les denúncies. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, ens agradaria saber, perquè així ens ho han fet arribar
alguns ciutadans, per què la Conselleria de Turisme no comunica
les resolucions de les denúncies als ciutadans que les formulen?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, miri, jo no
sé, qualque cas concret que li puguin haver dit a vostè, però jo li
puc assegurar que el procediment que se segueix amb una
reclamació o denúncia és el següent: en primer lloc, es fa un
acusament de recepció d'aquesta denúncia al ciutadà, se li envia;
si es necessita qualque documentació o aportació de proves
complementàries se'ls demana, com pugui ser per exemple un
tiquet de consumició, una factura d'un hotel, etc.; en tercer lloc,
una vegada resolt, es remet una comunicació a l'interessat, al qui
ha formulat la denúncia, allà on es diu que s'ha seguit tot un
expedient sancionador i que aquest expedient sancionador ha
desembocat amb una sanció o amb una resolució de negativa
d'aquesta sanció; i, només en el cas concret que hi hagi una
sanció, s'adverteix a l'interessat que està l'expedient a la seva
disposició per si es vol personar en aquest expedient i conèixer
quin és el contingut de la resolució. Aquesta és l'actuació que se
segueix per part de la Conselleria, jo duc aquí els quatre models
d'actuacions que es duen a terme i, molt gustosament, els hi puc
deixar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, evidentment, jo
he de creure el que vostè em diu aquí perquè m'ho diu així,
ara, jo tenc la versió de ciutadans que han formulat
denúncies a la Conselleria de Turisme sobre fets que s'han
sentit enganyats o bé per un acte de civisme normal i
colAlaboració amb l'Administració han denunciat una
ilAlegalitat que creien veure; i a mi se'ns diu o a nosaltres
se'ns diu que vostès sí fan tota la primera part que vostè
m'ha dit, els envien una talment han rebut aquesta denúncia,
si hi ha alguna dificultat, aquest fet no el sé, però
possiblement vostè els demani algun comprovant; però, la
segona part no ens consta en cap moment i són diversos els
ciutadans que ens han dit que això passava, que no han rebut
cap resolució, ni positiva ni negativa de la sanció. Nosaltres
no estam perquè sigui positiva ni negativa, simplement que
a aquests ciutadans que han tengut aquest acte, com dic, de
colAlaboració amb l'Administració, se'ls doni, almenys, la
satisfacció de què allò ha tengut alguna resolució almanco.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, jo no puc entrar, crec que
aquest no és el lloc ideal per parlar de temes particulars i
concrets i, lògicament, si no conec aquest tema particular i
aquest tema concret no li puc donar resposta. Insistesc a què
qualsevol resolució per part de la Conselleria de Turisme, ja
sigui sancionadora o no sancionadora d'un determinat
expedient és comunicada directament a aquell particular que
ha fet la denúncia o la reclamació; el que, lògicament, no se
li comunica l'import de la sanció. Insistesc a què es deixa
l'expedient a la seva disposició a la conselleria perquè en
pugui fer el seguiment oportú. Jo li agrairia que si hi hagués
qualque cas particular, qualque cas concret, doncs,
lògicament, aquest particular, aquesta persona interessada
lògicament es posàs en contacte amb nosaltres i intentaríem
donar-li les explicacions oportunes. Però insistesc a què la
tramitació ordinària és la que jo li he explicat. Moltes
gràcies.
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I.9) Pregunta RGE núm. 2961/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comunicació en castellà de les memòries dels consells
insulars en matèria d'urbanisme.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent pregunta
que formula el diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a comunicació en castellà de les
memòries dels consells insulars en matèria d'urbanisme. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. La pregunta està perfectament feta i agrairia una
resposta per part del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sr. Diputat, amb aquesta farà cinc vegades que
diputats d'aquesta Cambra ens tiren en cara aquest error. Jo
demanaré perdó cinc vegades, faig un mea culpa i, em creguin,
que em sap molt de greu. Intentarem que una pròxima vegada
això no passi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Realment, Sr. Reus, vostè em desarma amb aquest
reconeixement de la culpa. No obstant, crec que en aquest
moment la culpa no és només seva, perquè aquest document,
aquest important, crec jo, document no només va sortir de la seva
conselleria incomplint una normativa que la pròpia comunitat
s'ha donat, sinó que és tramesa per la Vice-presidenta del Govern
i també va passar pel Consell de Govern d'aquesta comunitat.
Crec que són molts de filtres que si volem que deixem de parlar
i deixem de ser pesants en aquest tema, són molts de filtres
perquè ningú se'n donàs compte que això fos així. I ens agradaria
que més que tantes comissions interdepartamentals, tants de
grups de feina, una petita disposició de la Presidència d'aquest
Govern dient que aquella conselleria que emeti un document
vulnerant la normativa, el seu conseller estarà dos mesos sense
sou, resoldria tots aquests problemes d'una manera més barata i
més eficaç. 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 Beltrán):

Sr. Diputat, si abans ho tenia clar, amb això dels dos
mesos claríssim. No passi pena, no ho tornaré a fer.

I.10) Pregunta RGE núm. 2962/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a publicació de documents per l'Institut
Balear d'Estadística.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I passam a la següent
pregunta que també formula el diputat Sr. Andreu Crespí del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació de
documents a l'Institut Balear d'Estadística. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Encara avui, de matí, m'he trobat
damunt la meva taula aquest preciós document, on, a la seva
part baixa, diu Govern balear, Conselleria de la Funció
Pública, Institut Balear d'Estadística. Per què?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de la Funció
Pública, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, bon dia, gràcies, Sr. President. Muy sencillo, muy
sencillo, usted sabe que el Instituto Balear de Estadística es un
instituto público a efectos externos, pero es un servicio, siempre
ha sido un servicio, desde la creación del instituto con dicha
denominación por el Decreto de 1984, es un servicio con
denominación de instituto; y a los efectos externos, y así la Ley
de Presupuestos, la del 94, dejó clarísima esta polémica que se
había creado con el Ibae. Nosotros mantenemos que en las
relaciones externas el Instituto Balear de Estadística como el
Ibab tienen la denominación de instituto, y en ese sentido
hacemos magníficos documentos, como usted mismo ha
reconocido, preciosos y muy buenos de contenido. Y las
relaciones externas, como digo, en cuanto a otras comunidades
autónomas y en cuanto a Europa es como instituto aún siendo un
servicio. Y ya saben ustedes la historia de porqué es un servicio
y no un instituto, muy sencillo; si tuviéramos un presupuesto de
mil millones de pesetas pues, sin duda, tendríamos una unidad de
gestión económica, tendríamos una estructura mayor y
posibilitaría que tuviera el tratamiento de una sección
presupuestaria, pero como es un instituto pequeño y está
estructurado como servicio en el ámbito de la Conselleria de la
Función Pública, pues, precisamente, por esa pequeña dotación
económica, de la que sacamos un alto rendimiento, como ustedes
mismos van recibiendo los libros y como verán que nuestros
trabajos son bastante transparentes y bien documentos, pues, con
la pequeña dotación económica de que disponemos abarcamos
muchos más objetivos que teniéndolo como instituto. Esa es la
historia, y la denominación, como digo, y así tiene soporte legal
en la Ley de Presupuestos del 94, es que en las relaciones y así
lo dice la Disposición adicional novena, en las relaciones
externas el Servicio Balear de Estadística tendrá la denominación
de instituto, pensando en las relaciones con otras comunidades
autónomas, para un trato, digamos, más equilibrado y las
relaciones con la Administración central, el Ine y, por supuesto,
en el ámbito europeo también. Esta es un poco la idea
fundamental.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, jo crec que la diferència entre institut i servei no és només
un problema pressupostari, sinó és un altre tipus de tractament.
Hi ha instituts, hi ha instituts de batxillerat que són molts grossos
i n'hi ha d'altres que són molt petits, però no deixa que els
grossos i els petits tenguin el seu mateix règim jurídic. Per tant,
vostè, Sr. Conseller, em reconeix que, malgrat ho incloguin a la
Llei de Pressupost, que no llegeix el públic en general, vostès
estan fent un frau. És a dir, estan utilitzant una estructura
administrativa i l'estan venent com si fora una altra. Crec que,
per un problema de credibilitat, no costaria res que aquests
papers tan macos i que a partir d'ara l'obriré, a pesar que consider
que estic llegint una cosa que no és el que ha de ser, doncs
posessin aquí Servei Balear d'Estadística, crec que seria una
prova de què estan venent allò que estan fent. I possiblement
seria un mèrit dels pocs funcionaris que treballen en aquest
organisme que amb tants pocs recursos fessin aquests
documents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Yo sigo insistiendo, nosotros en las
relaciones externas mantendremos la denominación de
instituto, tanto para este caso como para el Ibap. Es un
servicio, es un servicio integrado en la Conselleria de la
Función Pública, tiene el funcionamiento de servicio,
simplificación de servicio, pero en las relaciones externas
nos mantenemos, nos reiteramos que seguirá
denominándose instituto. Y esta es la cuestión, no estamos
haciendo ningún fraude, estamos homologando unas
relaciones externas, es un servicio con denominación de
instituto, y conozco perfectamente la diferencia del régimen
jurídico de un servicio de la Administración a un instituto;
lo que sabemos perfectamente y precisamente por eso, en la
Ley de Presupuestos para que no hubiera ningún fallo
precisamos que éramos bien conscientes que era un servicio
con denominación de instituto, y no hay que insistir más, es
un tema clarísimo. Bueno, ustedes pueden insistir lo que
quieran, pero quiero decir que es un tema muy sencillo, no
tiene mayor problema, lo importante son los documentos y
el contenido y no si abajo pone instituto o servicio. Nosotros
seguiremos poniendo instituto, salvo que el Gobierno
considere lo contrario.

I.11) Pregunta RGE núm. 3047/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
compliment del Reial Decret 1494/1995, de 8 de setembre,
sobre contaminació atmosfèrica per ozó.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent
pregunta que formula el diputat Sr. Josep Portella del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, relativa al compliment del
Reial Decret 1494/95, de dia 8 de setembre, sobre
contaminació atmosfèrica per ozó. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Amb la qüestió de l'ozó tenim dos
problemes, que allà on n'hi ha d'haver molt n'hi ha poc i allà
on n'hi ha d'haver poc n'hi ha molt, segurament serà perquè
Deu va fer el món seguint el pla d'ordenació territorial
d'aquesta comunitat autònoma. Amb l'ozó atmosfèric, la
defallida, amb la destrucció de l'ozó atmosfèric tenim una
sèrie de problemes que impliquen una sèrie d'actuacions.
Per aquest motiu hi ha una iniciativa en aquest Parlament
del Grup d'Esquerra Unida que ha quedat traspassada al
pròxim període de la primavera que ve; però amb l'ozó de
l'aire que respiram el problema és a la inversa, que hi ha una
sobrecàrrega moltes vegades d'ozó, i és un problema nou
que en aquests moments està en fase d'estudi i d'informació.
Per aquest motiu la Comunitat Europea ha plantejat a una
directiva la necessitat de recollir informació fidedigna sobre
la concentració d'ozó a l'atmosfera que respiram nosaltres,
a la baixa atmosfera, i per aquest motiu hi ha un decret llei
que demana a les comunitats autònomes que informin
d'aquestes concentracions d'ozó a l'Estat per tal d'informar
després a la Unió Europea per tal d'adoptar mesures
pertinents.

La pregunta és: quin compliment es fa d'aquest decret?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, per tal de
vigilar el compliment del Reial Decret 1494 del 95 i altres
disposicions es disposa en el centre de Palma d'una estació
automàtica de mesura de contaminants, entre els quals hi ha,
efectivament, l'ozó, i cada trenta minuts es fan unes mitjanes, una
sèrie de valors i es transmeten, efectivament, a la Direcció
general de política mediambiental, que és l'interlocutor vàlid
davant la Unió Europea. Per tant, estam complint la normativa
que ens exigeix el compliment del reial decret.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Per la resposta del Sr. Conseller he d'entendre que ni a
Menorca ni a Eivissa tenim coneixement de la concentració d'ozó
a l'atmosfera, que potser en aquests moments estam en un perill
físic evident, a part de parts foranes de Mallorca. En aquest cas,
si la mesura, el mesurament de l'ozó atmosfèric es fa només a
Palma o es distribueix a totes les Balears i si el tema d'informar
l'opinió pública es realitza o no?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Al que ens obliga és al centre de les ciutats i, per tant, a
Palma hi està. Malgrat tot, li he de dir que hi ha vigilància a una
sèrie d'empreses, com Gesa, etc., supervisades per la Direcció
general tècnica. He de dir també, per la seva tranquilAlitat, que
mai no hem sobrepassat els 360 micrograms per metre cúbic, la
qual cosa és obligació nostra transmetre a l'opinió pública. Això
no ha passat mai i, per tant, tranquil que no es morirà per això.

I.12) Pregunta RGE núm. 3039/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicació en castellà del tom cinquè referent al
projecte de pressuposts de les empreses públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent
pregunta que formula el diputat Sr. Andreu Crespí del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a publicació en castellà del
tom cinquè referent al projecte de pressupost de les
empreses públiques. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, don per llegida la pregunta i esper la resposta
del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té vostè la paraula.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc,
lògicament, Sr. Crespí, reconèixer l'error del qual és
responsable aquest conseller amb la publicació d'aquest
tom. De totes maneres, després de sentir els càstigs que
vostè està anunciant la veritat és que un està una mica
espantat; jo l'únic que li pregaria de la seva bona voluntat és
que vostè sap que no hi ha mètode més eficient que no sols
castigar sinó també que premiar, i esper de la seva posterior
intervenció que tengui a bé establir també un premi per a
aquells que hem estat fent aquesta labor durant molts anys
sense cap tipus d'error, fins i tot abans que es publicassin els
decrets que exigeixen aquesta publicació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, jo perquè qualque vegada s'ha dit que exageram i
que per errors puntuals interpelAlam el Govern o li feim
preguntes, jo voldria que es ves la magnitud d'aquest error
puntual, és aquest tom. Quant al premi, bé, jo crec que pel
compliment de la norma mai no hi ha premis, jo, cada
vegada que no aparc en doble fila l'ajuntament no m'envia
res, cada vegada que no infringesc una norma ningú
m'afavoreix amb un escrit declarant-me bon ciutadà. De
totes maneres, jo, a vostè i al Sr. Reus, no és la meva
intenció, és una proposta que jo faig al seu President del
Govern per fer més via. Però de totes formes i vista la seva
bona predisposició baix la meva proposta de dos mesos a
un. Gràcies.
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I.13) Pregunta RGE núm. 3051/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Junta Rectora del parc de
l'Albufera des Grau (Maó).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la següent pregunta que
formula el diputat Sr. Josep Portella del Grup Parlamentari
Esquerra Unida, relativa a junta rectora del parc de s'Albufera
des Grau, Maó-Menorca. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Moltes gràcies. Nosaltres no enteníem molt bé a quines raons
obeïa que la constitució de la junta rectora de s'Albufera des
Grau trigues tant, s'ajornés tant, a pesar de manifestacions amb
el fet que imminentment es crearia aquesta junta rectora
necessària per a la gestió d'aquell espai natural que, no oblidem,
és la zona nucli de la reserva de biosfera a Menorca i, per tant, té
una importància capital. Quan vàrem veure el pressupost que es
destinarà a la gestió dels parcs naturals en el pròxim curs, vàrem
comprovar que sí que tenia una motivació perquè amb els
pressuposts que hi ha prevists la junta rectora també té una
funció o una gestió una mica esquifida. Això no obstant,
voldríem saber a quina data es preveu la constitució real
d'aquesta junta rectora del parc de s'Albufera des Grau?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Independentment dels
pressuposts, Sr. Portella, la junta rectora es constituirà l'abans
possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bé, he entès l'abans possible, ho he llegit algunes vegades,
esperam que sí que sigui l'abans possible i, en tot cas, haurem de
reiterar aquesta pregunta per veure quina data té, amb nombre,
amb xifra, aquest abans possible.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. Diputat, atenent al Decret mitjançant el qual es
declara parc natural s'Albufera des Grau, li he de dir que el
procediment de constitució dels organismes gestors d'aquest
parc és una matèria complexa; és a dir, la primera fase és
constituir l'autoritat del parc, que no està constituïda.
L'autoritat del parc, com vostè sap, ha de ser paritari entre
ajuntament, consell insular i Conselleria d'Agricultura i
Pesca. Existeix pareix un acord verbal del meu antecessor
en el sentit que hi hagi dos representants de cada institució
a aquesta autoritat del parc; el que primer farem serà
intentar plasmar aquest acord a un conveni entre les tres
administracions, de manera que fixem que siguin tres,
perdó, dos els representants de cada institució i, a més, fixar
una sèrie de calendari per a constitució de la junta. La meva
intenció és si en el mes de gener podem ja constituir la junta
rectora del parc, sempre que tots els organismes que han de
designar els seus representants les hagin designat, perquè si
no les han designat el mes de gener haurem d'esperar. I la
tercera fase que ens quedarà, serà, després, nomenar el
director del parc. En definitiva, tres fases, amb una inicial
de firmar un conveni; nomenar representants de l'autoritat
del parc, que tots els organismes designin els representants
de la junta rectora i després procedir a la designació del
director del parc. Tot això independentment de la qüestió
pressupostària. Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 3089/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
negociacions amb els sindicats sobre qüestions de funció
pública durant l'any 1995.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I passam a la següent
pregunta que també formula el diputat Sr. Josep Portella del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a negociacions amb els sindicats sobre qüestions de
funció pública durant l'any 1995. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. A la compareixença del
passat 8 de novembre, l'Hble. Sr. Conseller de Funció
Pública en resposta a una pregunta d'aquest diputat, referida
a les relacions amb els sindicats per resoldre aquelles
qüestions pròpies de la conselleria, manifestà: "Con los
sindicatos hay un constante trabajo que, efectivamente
distintas posiciones pero existe diálogo, ustedes tienen acceso
a los sindicatos también y les confirmarán que en función
pública hay diálogo. Y lo que no se dice ante los medios de
comunicación, en privado se reconoce este diálogo. Yo le
recomiendo que les preguntes sinceramente a sus amigos
sindicalistas y verán como les dicen que hay diálogo".
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Jo vaig quedar molt content d'aquesta afirmació del conseller
de Funció Pública fins que vaig llegir pocs dies després a la
premsa un titular que deia: el Govern lleva un año sin negociar con
los sindicatos a causa de la crisis, tal, una sèrie de crítiques dels
sindicats. I em deman, a qui he de creure, a mis amigos los
sindicalistas o el meu amic, el Sr. Conseller de la Funció Pública.

Jo no crec que se solucioni el tema de les negociacions, de les
relacions amb els sindicats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li record que està amb la formulació d'una
pregunta, no d'una interpelAlació i, per tant, la doni ja per
formulada la pregunta. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Sr. Portella, muy sencillo, mire usted, en
el año, en este año 1995, al 31 de octubre hemos tenido 68
reuniones con los sindicatos, de las cuales lógicamente le sugiero
a usted que nos pida las actas, se las vamos a mandar, 68, a 31 de
octubre, salvo error u omisión, a lo mejor luego hay 67; 68
reuniones en el ámbito de la función pública en el doble efecto,
laboral y funcionarial; son 68 reuniones, por ejemplo, la mesa de
negociación se ha reunido 19 veces, la mesa sectorial de sanidad
10 -tengo las fechas, también se las pasaremos documentalmente,
no hay ningún problema-, la comisión negociadora del convenio
que, por cierto ya ha finalizado después de muchos meses de
trabajo y de muchas complicaciones 20 reuniones -todo esto en
el año 95, al 31 de octubre-, como digo, 20 la comisión
negociadora del convenio; la comisión paritaria 8 reuniones; la
comisión de formación continua 11; total 68 reuniones; 68
reuniones que lógicamente se han ido especializando en cada una
de las materias, por ejemplo, la mesa de negociación pues ha
tratado en el ámbito funcionarial, pues, fundamentalmente, pues
reglamento, reglamento del registro de personal, de concesión de
licencias, permisos y (...); o sea, hay un conjunto de temas
importantes que están recogidos en el acta. Y en esas 68
reuniones que han tenido lugar durante los diez primeros meses
del año 95 pues salen casi casi a uno coma no sé cuántos por
semana, no es un mal ritmo de trabajo -como digo al 31 de
octubre-; fíjese, hoy, concretamente, tenemos mesa de
negociación, el viernes tenemos mesa de negociación también,
el viernes también tenemos comisión superior de personal.

En definitiva, yo creo que hay diálogo, no es una frase; yo no
me remitiría a los medios de comunicación. Sí que les digo que
estas 68 reuniones, hay unas actas, ustedes en solicitud de
documentación por escrito, pues como no hay ningún problema,
solicítenlo, se lo mandamos y verán ustedes pues el contenido.
Y ahora les puedo contar que la mesa de negociación pues ha
tratado temas ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, crec que la seva contesta ha estat
claríssima en relació amb la pregunta. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, exacto, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies. De fet, amb tantes reunions que s'han fet
durant el 95 no entenc com és que en els darrers mesos els
sindicats han hagut de demanar la convocatòria
extraordinària de la mesa de negociació tres vegades. Així
com vostè m'ha dit que m'enviarà una llista d'aquests temes
tractats, jo tampoc no tenc cap inconvenient de passar-li una
llista de quinze temes que han plantejat els sindicats i que
encara no han estat tractats ni en procés de resolució. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Cualquier colaboración con la
Conselleria de la Función Pública es muy positivo y
entonces reiterarme en que esos documentos de las 68 actas
están a su disposición y las que devenguen de aquí al 31 de
diciembre. Y, lógicamente, pues habrá temas que siempre
quedarán pendientes de negociación, pero que estamos
abiertos a negociar cualquier tema y que negociación no
implica necesariamente decir que sí a todo; negociación
significa tratarlo, unas veces hay, digamos, acuerdo positivo
y otras veces no lo hay; pero negociación lo que es
negociación hay 68 reuniones, como digo, documentadas en
sus correspondientes actas. Muchas gracias.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 2574/95, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'habitatge i sòl
del Govern de la CAIB.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I passam al segon punt de
l'Ordre del Dia que fa referència a interpelAlacions i veurem
ara la interpelAlació número 2574/95, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'habitatge i sòl
del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per fer la defensa d'aquesta interpelAlació, té la paraula el Sr.
Francesc Antich.
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EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el debat
d'aquesta interpelAlació arriba a un moment en què Estat i
comunitats autònomes pareix que definitivament han arribat a un
acord per prorrogar el pla quadriennal anterior, amb certes
modificacions, per tant, suposam que el conseller ens farà una
referència a aquest tema; sobretot saber quina ha estat la postura
que ha defensat la comunitat autònoma en aquest debat que hi ha
hagut i quins són els objectius que pretén plantejar dins el
pròxim pla la nostra comunitat autònoma. També dir que aquesta
interpelAlació arriba en el moment en què estam enmig del debat
pressupostari i, per tant, serà difícil no fer-hi qualque referència.

De totes formes volem començar amb les paraules que el
Molt Hble. Sr. President de la Comunitat Autònoma Sr. Soler va
pronunciar en el debat sobre l'acció política i de govern i amb
aquestes paraules assenyalava que, encara que Balears sigui
capdavantera a nivell de l'Estat quant a riquesa i renta per càpita,
res d'això no adquireix autèntica dimensió si no es mostra
sensibilitat per fer política social; deia, a més, que la política
social que volia fer tenia vocació de legislatura, si bé, per a l'any
1996 volia incidir prioritàriament en la promoció d'un pla
d'habitatges i d'un pla de formació ocupacional.

Quant al pla d'habitatges, que és el que ens ocupa avui, va
anunciar que el Govern es proposa la promoció d'uns 1.500
habitatges socials i uns 8.000 milions de pessetes d'inversió dins
els propers quatre anys. Va dir, a més, que les promocions
anirien destinades a famílies amb ingressos inferiors a 2'5
vegades el salari mínim interprofessional; que el promotor seria
l'Ibavi i que el 70% de les promocions serien en règim de
propietat i la resta, el 30%, en règim de lloguer. També
assenyalava que a l'any 1996 s'executaria una quarta part del
programa, és a dir, una inversió d'uns 2.000 milions de pessetes
i, a més, també parlava que hi hauria molt més seguiment social
i plans per a joves i per a minusvàlids.

La veritat és que això va sonar a cosa grossa, va sonar a
actuació especial, a esforç especial, encara que el proposat no fos
tot el que el nostre grup voldria. Va sonar bé que el Sr. Soler
tornàs a dir el que ja va afirmar el Sr. Saiz, quan era conseller, en
el moment de presentar el pla quadriennal 92-95, que l'Ibavi faria
els habitatges de règim especial, tots aquests habitatges de règim
especial; fugint de les argumentacions que hem sentit
darrerament per justificar la falta de compliment d'objectius en
relació a què no es poden complir, perquè l'Ibavi a Balears ha de
fer tots els habitatges socials i els promotors privats no hi volen
entrar.

Per altra banda, encara que vagi per baix de les nostres
pretensions, va sonar bé que es parlàs de 1.500 habitatges
socials en 4 anys, a raó de 375 cada any, sobretot tenint en
compte que el Govern al pla quadriennal 92-95 s'havia fixat
l'objectiu de construir 1.255 habitatges i no ho ha complert.
Va sonar bé també que es parlàs de plans per a joves, per a
minusvàlids, etc.

Però, pareix que unes coses són les paraules i les altres
són els fets. Quan analitzam la memòria de l'Ibavi per a
l'any 1996 aquesta diu: "Los objetivos para el ejercicio de
1996 son la iniciación de 250 viviendas, cuyo destino es de 200
viviendas en compraventa y 50 viviendas en alquiler". O sigui
que, amb un castellà totalment normalitzat, atenent,
suposam, a una altra de les polítiques prioritàries del nostre
President, la memòria de l'Ibavi ens aclareix que 1.500
habitatges en quatre anys, a raó d'una quarta part cada any,
dóna 250 habitatges i no 375 com nosaltres ens pensàvem.
Però, a més, el president parlava d'un 30% en lloguer, i 50
habitatges tampoc no creim que sigui el 30% de 250
habitatges, sinó només el 20%, un 30% serien 75 habitatges.

La veritat és que malament començam. Ens agradaria
que qualcú ens explicàs aquestes diferències, aquestes
rebaixes en tant poc temps. Ens agradaria també que qualcú
ens aclarís si hi ha un pla específic per a joves o el que està
previst és fer quotes per a joves i minusvàlids a cada
promoció. Per cert, també voldríem saber quin és l'objectiu
o criteri que avala que certes promocions, com per exemple
la del Molinar, hi hagi una quota per a funcionaris.

Per altra banda, no estam d'acord amb els percentatges
que el president Soler va proposar quant a destinar un 70%
dels habitatges en règim especial a compravenda i un 30%
a lloguer. Com se suposa, molt menys d'acord estam en què
l'Ibavi, a la seva memòria, proposi només destinar un 20%
del règim especial a lloguer, cosa que, per altra banda, està
en consonància amb els objectius que es va fixar el Govern
a l'anterior pla, on l'habitatge en règim especial de lloguer
no representava ni tan sols un 20%, em pareix que només
era envers un 19%; objectius que, per altra banda, com ja
hem dit, ni tan sols es varen complir.

El conseller, per explicar aquesta distribució, argumenta
que a Balears la gent vol ser titular de l'habitatge. Jo pens
que, efectivament, un alt percentatge de gent vol ser
propietari de l'habitatge, ben igual que tothom voldria tenir
una segona residència o un cotxe més bo del que té. Però
aquesta no és la qüestió, estam parlant d'habitatge social, de
cobrir les necessitats de gent amb pocs recursos i, per
desgràcia, afectats molt sovint, per altres problemàtiques
socials. Per tant, en aquests casos no mana només el que es
voldria sinó que té molta importància el que és més
convenient, i per això seria molt important saber quin és el
percentatge de sou que una família d'aquestes
característiques hauria de destinar a la necessitat habitatge,
sense que això trastoqui greument la possibilitat de fer front
a altres necessitats primàrias que tota família té. És lògic,
ens demanam, que el decret d'adjudicació d'habitatges actual
permeti accedir a famílies amb ingressos d'una vegada el
salari mínim interprofessional al règim de compravenda? És
possible que una família d'aquestes característiques afronti
l'entrada que pot suposar entre 1 milió i 1 milió i mig de
pessetes la quota mensual sense afectar greument la seva
economia? No seria més lògic derivar, com a mínim, totes
les famílies per baix de l'1'5 vegades el salari mínim
interprofessional en el règim de lloguer?
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Per altra banda, amb l'anterior decret d'adjudicació el termini
de solAlicitud estava permanentment obert, amb la qual cosa
existien llistes d'espera permanents i es podia saber quanta gent
hi havia en llista d'espera de lloguer i quanta gent hi havia en
llista d'espera de compravenda. Per cert, amb aquest decret es
preveia que les famílies per baix de l'1'5 del salari mínim havien
d'anar a lloguer. I supòs que tots recordam, tots recordarem que
les llistes de lloguer eren bastant més grosses que les que estaven
destinades a compravenda.

Però és que ara s'obri un termini de solAlicituds per a cada
promoció, també en aquests casos queda molta gent que vol anar
a lloguer en llista d'espera, per exemple, basta mirar l'adjudicació
dels habitatges que darrerament, dins aquest any, envers el mes
de juny, s'han fet al Molinar, on 59 famílies han quedat en llista
d'espera.

Nosaltres pensam que és prioritari el règim especial davant
altres actuacions en temes d'habitatge. Però dins aquest règim
especial és prioritari el lloguer, per donar resposta, en primer
lloc, a la part més desfavorida del colAlectiu. Filosofia totalment
contrària a la del Govern que afavoreix la compravenda enfront
del lloguer, tant quan es fixa objectius als plans quadriennals
com quan fixa barems al decret d'adjudicació. En definitiva,
nosaltres creim que no és que tothom vulgui anar a
compravenda, és que li duim i li duim perquè se superposa la
rendibilitat econòmica a la social, fer habitatges en compravenda
és més net, du menys mals de caps, menys manteniment, menys
gestió.

Per altra banda, any rera any, quan arriben aquestes dates
se'ns diu que hem de fer planificacions per poder aconseguir
això; però també, any rera any, la memòria de l'Ibavi,
normalitzada també en aquest extrem, ens presenta un caramull
d'habitatges a construir l'any vinent sense una ubicació
determinada. Per a l'any 1996 està previst iniciar 250 habitatges
dels quals 150 la ubicació està sense determinar. I jo demanaria:
té previst el Govern qualque tipus d'actuació en aquesta matèria,
qualque tipus d'acció emprant la Llei del Sòl coordinant esforços
amb els ajuntaments per aconseguir, per impedir aquesta
indeterminació que es repeteix cada any?

Ja per acabar, voldríem reiterar una vegada més que és molt
important treballar en matèria de rehabilitació per evitar
creixement en els sòls urbans, per posar en funcionament molts
dels habitatges tancats que tenim en els nostres pobles i ciutats;
i per això, creim que seria necessari comptar amb un pla ben
dotat i, sobretot, acostar l'Administració al ciutadà, facilitant la
tramitació que suposen les ajudes establertes, ja que aquesta
tramitació, aquesta burocràtica tramitació és causa més d'una
vegada de què aquestes ajudes no es demanin. Demanam a veure
si seria possible crear oficines en coordinació amb els
ajuntaments o mancomunitats que facilitassin tota aquesta tasca
i a veure si el Govern ho té pensat? Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Té la paraula el representant del
Govern, el conseller d'Obres Públiques, Sr. Reus.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
interpelAlació fa referència al tema d'habitatge i sòl en
concepte ampli, però no obstant veig que el debat s'està
centrant respecte al que és el règim especial. Jo, no obstant,
donaré una pinzellada molt ràpida al que és habitatge a
Balears perquè els senyors diputats tenguin unes dades als
efectes de ponderar quina és la qüestió.

En aquest moment a Balears existeixen 414.089
habitatges, dels quals el 56%, és a dir, 231.000 són
habitatges principals. El 30%, 124.000 són habitatges
secundaris; i tenim buits o desocupats el 14%, 58.000
habitatges, dels quals 18.000 són a Palma i 40.000 són a la
part forana.

Respecte de l'habitatge principal, que és el 56%, en
aquest moment hem de dir que el 50% d'aquests habitatges
són inferiors a 50 metres quadrats; que el 74% està en
propietat i el 26% està en lloguer; que els habitatges en un
50% ocupats tenen menys de 10 anys i que la demanda
futura està: lloguer, el 28%, i en propietat, el 72%.

Quant a lloguer, veim que a Menorca hi ha una dada
molt espectacular, que hi ha una demanda del 45% en
lloguer; en canvi a Mallorca, és el 21, i a Eivissa és el 17%.
Quant a segona residència, hem de dir que el 25% de
població balear gaudeix d'aquesta possibilitat i la té en
propietat un 88% i en lloguer un 12%. La demanda futura de
segona residència està en què un percentatge del 60% de
població voldria comptar amb segona residència, i la
voldrien tenir un 40% a prop de la mar, un 20% a prop de la
platja, molt a prop de la platja, i un 10% a zona rural. Veim
que aquí entra un factor nou que és la inversió alemanya en
gran part, anglesa de forma secundària, que volen cases
antigues a zones rurals. I també ja hi ha una corba cap a d'alt
que, a la vista d'aquesta demanda exterior la demanda
interna comença a reflexionar i comença a derivar a espais
interiors.
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Habitatge n'hi ha de dos tipus: hi ha la lliure i hi ha l'oficial
de protecció. I dins l'oficial hi ha moltes categories, que jo
voldria fer només un repàs amb vostès perquè ho recordassin. Hi
ha explotació oficial de règim especial que és la definida a
unitats familiars que tenguin en conjunt una renta inferior a 2'5
vegades el salari mínim interprofessional, el salari mínim està
amb 1'3 milions de pessetes. Hem de recordar que hi pot haver
famílies que estan dins règim especial i si fan feines els dos això
es multiplica, és a dir que hem de veure el conjunt; serien
exactament 3.100.000 pessetes per una unitat fiscal familiar.

Passam a un segon tram d'habitatge, que és l'habitatge de
règim general, que és la que va de 2'5 fins a 5'5 vegades el salari
mínim. En aquest sentit sempre l'especial i la general són
habitatges amb una tipologia màxima de 90 metres quadrats amb
un mode constructiu de màxim de 91.640 pessetes. A partir
d'aquí passam a un règim de protecció oficial que es diu taxat,
que són habitatges nous o usats que tenen fins a 100 metres
quadrats, però s'aplica als efectes de venda i ponderació un
mòdul de 91.000 pessetes. Acabam amb fórmules que són
protecció oficial respecte a rehabilitació i protecció respecte a
adquisició de sòl.

Ho dic als efectes que s'entengui, que l'habitatge té molts
factors i paràmetres, el lliure és un espai diferenciat per complet,
però nosaltres hauríem de centrar el debat i discussió respecte
quasi quasi a cinc factors d'habitatge, cinc elements d'habitatge.
Estan tancant en aquests moments el pla quadriennal d'habitatge
exercicis 92-95, el Govern balear haurà qualificat respecte de la
seva quota el 95'2% de la quota prevista, no hem arribat al 100%.
Jo voldria explicar en aquest cas el que això significa. Si ara, per
exemple, anam a calcular el que ha significat la demanda
d'habitatge oficial dins Balears, és a dir, gent que ha vengut a
demanar habitatge d'aquest tipus, hem de dir que hi ha hagut una
demanda que ha arribat al 110% de la quota; però aquí hi ha un
problema. Podem començar a analitzar quina és la demanda a
altres regions respecte d'aquest habitatge: per exemple, per
exemple no, ho diré tot: a Andalusia la demanda, a Balears és
110; a Andalusia 193%; Aragó 185; Astúries 144; a Canàries
240%; a Cantàbria 109; a Castella-Lleó 143; a Castella-La
Manxa 162; a Catalunya 184; a Extremadura 160; a Galícia 125;
a Madrid 127; a Múrcia 134; a València 203 i a La Rioja 184. És
a dir, hem de pensar que Balears i Cantàbria han tengut unes
demandes per part de promotors i per part d'adquirents molt més
baixa que el conjunt nacional. Havent un règim uniforme ha
quedat ben demostrat que no és un règim que incentivi d'una
forma clara el (...) balear.

També hi ha un element de judici molt important a ponderar
que és saber quin és el comportament dels promotors
respecte d'aquest règim? Per exemple, hem de dir que a
nivell d'Estat, anem ara a concretar-ho al que és el règim
especial que és el que vostès diuen el règim social pur, i
veuran que Balears té un element diferenciador molt
important. En aquest moment a les Balears es fa règim
especial, és a dir, recordem, habitatges de 90 metres definit
unitats familiars amb uns ingressos ponderats de 2'5
vegades per davall el salari mínim. El conjunt nacional, hem
de saber qui són els promotors que actuen en règim? Doncs,
hem de pensar que el 65% de promotors a la península són
privats o cooperatives privades; el 13% són ajuntaments o
empreses municipals i el 22% és la pròpia autonomia o una
empresa de l'autonomia. Aquí, a Balears, com estam? El
65% estatal passa a ser un 10% a Balears, el 65% que eren
particulars, promotors privats o cooperatives, aquí a Balears
és el 10%; el que eren ajuntaments a nivell d'Estat que era
el 13'5, aquí és el 10%; i el que són actuacions fetes per
l'autonomia o una empresa pública autonòmica que a nivell
d'Estat és el 22%, aquí a Balears és el 80%.

És a dir, ens trobam amb un problema clar que Balears
no és el mateix respecte a habitatge social que el conjunt
nacional, hi ha altres problemes, altres demandes que ens
creen dificultats. En aquest sentit hem de dir que dins el que
deia el Sr. Diputat de règim especial, Balears en solitari
assumeix realment la quarta part (...) significativa, el 80%.

He de dir que el Govern central i ho hem de recordar tots
no té cap tipus de competència en matèria d'habitatge, no té
cap menció competencial en absolut, ni 149 ni cap
reminiscència indirecta, és a dir, la competència exclusiva
en habitatge és autonòmica. No obstant, des de l'any 1983,
que va començar el primer conveni d'habitatge, perdó, el 85,
ens trobam que de forma constant l'Estat central imposa
política d'habitatge. Hi ha una teoria financera que és el
poder de la despesa de l'Administració (...) que determina
que l'Estat central per fer polítiques conjunturals, per fer
polítiques que determinin realment paràmetres, comunitats
de mercats, pot actuar en matèries on no hi hagi una
competència clara a favor seu; però ho pot fer amb caràcter
conjuntural i amb un factor temporal limitat. Quan ens
trobam que de l'any 85 al 95 el Govern central està invertint
constantment en habitatge, creant un marc uniforme que per
adhesió les autonomies hi hem d'entrar, veim que la política
ja no és conjuntural, és estructural i que, temporalment, ja
no és una política realment a retallar.

Jo voldria pensar que el futur de l'habitatge seria poder
considerar, via un canvi de Govern, perquè amb el Govern
actual és inviable, seria considerar que seria molt necessari
revisar el cost efectiu de la transferència que hi va haver a
autonomies quant a habitatge, cost efectiu que no
contemplava cap capítol d'inversió, cap capítol de
transferència de capital o corrent, només seria capítols I i II.
Hem de pensar que el Govern balear no ha rebut mai un
cèntim distint a funcionaris i despesa corrent d'oficina per
fer política d'habitatge i s'ha vist sempre obligat, si volia
tenir mitjans econòmics, a entrar dins un marc estatal. No
obstant això, hem de dir que el Govern balear, sense tenir
recursos afectats per finançament, ha dedicat per exemple
al pla quadriennal d'habitatge que va de l'any 92 a 95 una
xifra que quan s'acabi de pagar, perquè això es paga poc a
poc, haurà pagat uns 2.000 milions de pessetes; el Govern
central n'haurà pagats tal vegada 7.000, però el Govern
balear, sense finançació, n'haurà aportats de l'ordre quasi
quasi de 2.000 milions de pessetes.
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Divendres passat vàrem tancar a Àvila una discussió intensa,
una discussió que ve de mesos ja, no és un tema de dies, respecte
al nou pla quadriennal. I hi ha hagut una posició ben clara, una
posició molt decidida, hi ha hagut 10 autonomies, 10 o 11
autonomies, ara no ho sé, que han apostat per prorrogar el
sistema actual, prorrogar-lo com un mal menor, en el sentit que
el nou pla que presentava l'Estat central era un pla que abordava
qüestions (...) perquè, en certa forma, es donava una gran
prioritat al lloguer contra l'adquisició. I les demandes es pensi el
que es pensi a Espanya avui en dia encara estan amb adquisició
no amb lloguer. Jo ho voldria discutir aquest tema, però és una
realitat. Dins Àvila, amb aquesta discussió, es va decidir
prorrogar per quatre anys, amb certes millores i sistema, aquest
pla, però amb una condició, que a finals de l'any 96 entraria una
altra vegada a revisió de pla. A efectes de què? Als efectes que
governi qui governi es pugui trobar en la possibilitat de definir
una altra política d'habitatge i sòl, política que és molt més
àmplia que pensar merament en el que és edificació, polítiques
fiscals i, sobretot, polítiques financeres.

Pens que el quid de la qüestió ha de ser que tots nosaltres,
Parlament balear-Govern balear, hem de poder pensar en fer una
política d'habitatge nostra. Som una regió tan petita, amb viles
diferenciades, comarques peculiars, que podríem pensar en
planificar habitatge d'una forma molt particular, realment sabent
i dient que hauríem de rompre esquemes com per exemple
intentar derivar la macrocefàlia de Palma a altres zones, com
intentar concentrar temes com rehabilitació a certs nuclis, etc.

Aquí hi haurà un tema que serà objecte de debat en aquest
Parlament, que serà una posició conjunta d'aquesta Cambra
respecte del moment en què hi hagi una altra vegada el debat de
revisió del sistema. Jo voldria comptar amb el suport de tots
vostès per aconseguir que en el futur Balears no hagi d'entrar
dins un marc uniformitzador que ens fa a tots iguals i que ha
donat com a resultat i prova el fet que no hem pogut cobrir
l'objectiu al cent per cent i que tenim una demanda que de
vegades està fins a 110 punts per davall d'altres regions. És a dir,
no és un marc que beneficiï les Balears.

Ja contestant a qüestions que aquí s'han plantejat amb molta
rapidesa, he de dir que l'Ibavi té el pla de fer 1.500
habitatges. Hem de veure que això ho feim amb quatre anys,
és a dir, l'habitatge no s'improvisa perquè has de partir de
tenir sòl disponible, has de tenir projecte aprovat, llicències
d'obres, etc. Hi ha una gran actuació que concentrarà gran
part d'habitatge social, una actuació de sòl molt important,
a Son Gibert, on la maduració d'aquesta fase pot determinar
l'entrada en llista de molt habitatge. El tema que l'habitatge,
diguem, social, règim especial, hagi d'estar molt
compartimentat respecte del lloguer i respecte de
l'adquisició, nosaltres ens trobam amb un exemple
ilAlustratiu; l'Ibavi té en aquest moment un parc d'habitatge
d'unes 3.000 unitats. Jo li vull fer veure que tenim una
autèntica demanda de colAlectius que estan integrats en un
sol bloc per intentar que allò passi de lloguer a adquisició,
per a en certa forma tenir un nivell, un estàndard de qualitat
de vida superior. Per desgràcia, pel que sigui, ens trobam
que l'habitatge de lloguer en règim especial determina molts
de problemes, molts de problemes de convivència sobretot.
Això voldria dir-ho d'una forma clara, perquè hi ha un cert
cinisme social. Cada vegada que nosaltres intentam fer una
política social assistencial, de dispersió de nuclis marginals,
ens trobam amb una reacció tremenda dels veïnats afectats
per aquesta arribada de gent amb certs problemes; hem de
lluitar constantment per a no imposar, per convèncer a
colAlectius veïnals que mantenir un esquema de "gueto" amb
població marginal -població marginal no és la població que
està 2'5 vegades el salari mínim, és la població que està per
davall de l'1%.

He de dir, en aquest sentit, que nosaltres mantendrem
una quota del 30% respecte al lloguer, sabent que estam
creant una base no real de solució del problema, perquè
aquest habitatge de lloguer té un cicle viciós molt clar. És
un habitatge que té tres anys d'efectivitat, a partir dels tres
anys comença està degradada amb molta rapidesa i acaba
sent abandonada. A continuació entra un factor, que són els
cèlebres "okupas", gent que, realment, sense titulació, ens
envaeix els habitatges. Això no ens passa percentualment
amb habitatge en propietat.

Ara el temps s'acaba, intentaria a la rèplica poder aportar
més dades perquè pens que és un tema molt important. I
també vull deixar apuntat que la gran política que hi ha per
fer respecte a l'habitatge a Balears és el tema del sòl. Hem
de començar a manejar un concepte jurídic que és patrimoni
públic del sòl. Això significa una posició intervencionista de
l'Administració respecte al sòl als efectes de tenir polítiques
importants, ja no en règim especial, sinó també en règim
oficial general. Recordin sempre que hi ha dos règims,
l'especial i el general, i jo pens que com a Govern balear i
com a Parlament balear hem de saber que dins les illes hi ha
molts de colAlectius desfavorits, però també hi ha menys
unitats de renta per davall del 2'5 que, percentualment,
respecta el conjunt nacional. I com que avui en dia es tracta
d'aconseguir massa de recursos globals de l'Estat a Balears
hem de fer polítiques que realment ens puguin donar
cobertura d'aquesta demanda. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Deman, grups que vulguin intervenir
per fixar la seva posició? Per part del Grup Mixt, té la paraula el
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats, el dret
de totes les persones a un habitatge digne està consagrat per la
Constitució espanyola del 1978; els poders públics haurien de
sentir-se vinculats per aquest precepte constitucional i portar a
terme les polítiques necessàries per fer-lo efectiu. A les illes, la
idea tan pregonada que som una comunitat rica sembla haver
servit d'excusa per deixar gairebé en mans exclusives del mercat
la garantia de l'accés de tots i totes a un habitatge.

El fet és, però, que els índexs macroeconòmics suposadament
favorables d'aquesta comunitat no poden ocultar l'existència de
mancança real en el terreny de les necessitats socials. A Balears
hi ha un dèficit d'habitatges per als colAlectius desfavorits; les
realitats dels colAlectius minoritzats, com els gitanos, o dels joves
en situació laboral precària que no tenen accés a un habitatge
digne, no són alienes al nostre oasi de prosperitat econòmica. En
tot cas, hauríem de ser conscients de la nostra relativa bonança
econòmica, ens obliga més a donar resposta a totes les
necessitats humanes que resten sense satisfer.

És cert que les condicions bàsiques de regulació del mercat
immobiliari no són fixades per les instàncies autonòmiques, però
també és cert que el Govern de la Comunitat Autònoma pot
posar en pràctica moltes mesures que afavoreixin l'accés de totes
les persones a un habitatge. Aquestes mesures van des de la
construcció d'habitatges fins a la concessió de crèdits amb
condicions favorables per a colAlectius determinats. El nostre
Govern autonòmic ha posat en pràctica mesures d'aquest tipus,
però ho ha fet de manera clarament insuficient. N'hi ha prou per
adonar-se'n en recordar quina és la partida dels pressuposts de la
comunitat destinada a habitatge; any rera any es destina a aquest
objectiu una quantitat que no pot satisfer més que una part de la
demanda d'habitatge social existent a les illes.

Des d'Els Verds volem contribuir al debat sobre l'habitatge
amb una proposta d'augment substancial de recursos. Aquests
recursos s'haurien de traduir en els mecanismes necessaris per
donar sortida a la situació dels diferents colAlectius necessitats:
línies de crèdit per a joves; solució als problemes de les minories
ètniques i d'immigrants; suport a la rehabilitació d'habitatges
desocupats, etc. Se'ns pot dir que és molt fàcil demanar més
inversions en un camp o en un altre si no s'ha de governar i si no
s'han d'elaborar els pressuposts, Els Verds podem respondre que
sempre hem defensat una reorientació de les prioritats
pressupostàries en un sentit ecològic i social.

Fer créixer els capítols d'inversió en matèries d'interès
social exigeix bàsicament una condició: reduir les
inversions en actuacions d'interès social mínim o nul.
Pensam que seria socialment molt rendible invertir menys
en certes grans infraestructures o deixar de banda algunes
inversions que constitueixen subvencions encobertes al
sector turístic com promoció turística, infraestructures d'ús
turístic, etc.; a través de les quals els doblers públics en lloc
d'afavorir els que més ho necessiten es posen al servei dels
interessos dels que ja tenen més.

Hem d'acabar recordant que també en la qüestió de la
política d'habitatge és necessària una sensibilitat ecològica
important, i això no sembla ser el fort del nostre Govern. En
unes illes ja hiperurbanitzades s'ha de saber donar sortida a
les necessitats d'habitatge amb la mínima pressió possible
sobre el territori. Això implica que l'ocupació dels
habitatges fins ara desocupats, la rehabilitació de cases
antigues o en mal estat i la destinació a fins d'interès social
dels establiments turístics que hagin quedat obsolets han de
ser línies prioritàries d'actuació. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per part d'Esquerra Unida,
té la paraula el seu portaveu Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, en primer lloc m'agradaria manifestar el meu acord
amb algunes de les coses que ha dit el Sr. Conseller, en el
sentit que ens trobam amb una situació viciada en matèria
d'habitatge, segons la qual a una competència que es detenta
en exclusiva no correspon una capacitat de maniobra
suficient ni quant a disponibilitats ni a administració d'uns
determinats recursos ni quant a la possibilitat de
desenvolupar polítiques associades al tema de l'habitatge i
que, bàsicament, afecten la matèria fiscal i financera. Per
tant, des d'aquest acord, que dubtam nosaltres moltíssim que
el nou pla quadriennal d'habitatge pugui contribuir d'una
manera efectiva a solucionar, em limitaré en aquesta
intervenció sobre la interpelAlació plantejada pel Grup
Parlamentari Socialista a manifestar la nostra preocupació
fonamental per quatre temes integrats dins la problemàtica
objecte de la interpelAlació.
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Primer, el tema dels habitatges de règim especial o habitatges
socials. Efectivament, les pròpies paraules del conseller d'Obres
Públiques a la compareixença de 18 d'octubre del 95, per
explicar el seu programa d'actuació durant els propers anys, es
feien esment a la manca d'iniciativa de determinats agents
distints a la pròpia Administració autonòmica per tal de
promoure la creació d'aquest tipus d'habitatge; de tal manera que,
d'una manera textual, va afirmar el Sr. Reus que l'activitat de
l'Ibavi s'hauria de multiplicar per tres en aquest terreny per tal de
cobrir les expectatives. Naturalment, s'ha de tenir en compte i jo
crec que s'ha de plantejar d'una manera clara, que moltes vegades
les entitats financeres no tenen excessiu interès d'embarcar-se
amb el finançament d'aquest tipus d'habitatge, és una figura que
crec que els incomoda i que, moltes vegades, aquests agents, per
exemple cooperatives sense ànim de lucre, tenen dificultats de
tot ordre, burocràtiques i financeres per la raó que abans he
esmentat, per promoure aquest tipus d'habitatge. En qualsevol
cas, les nostres dades són que entre l'any 91 i 94 el compliment
de les previsions en matèria d'habitatge de règim especial no han
passat dels dos terços de les previsions, és a dir, un 67%
aproximadament.

Això és enormement baix, això és enormement preocupant si
tenim en compte que afecta els segments de població més
sensibles que han de menester aquest tipus de via per accedir a
un habitatge, perquè no tenen recursos per definició per accedir-
hi d'una altra manera; per tant que, per una cosa o per l'altra, en
definitiva, no es doni resposta a les previsions, ni tan sols a les
previsions del pla, la veritat és que ha de ser objecte de
preocupació i objecte de replantejament de qualsevol mesura que
pugui contribuir a corregir aquesta molt preocupant situació.

Segon tema, el tema del lloguer. Aquí efectivament tenim un
poc pes de l'oferta dins l'oferta global; hi ha, tal volta, raons
culturals que incideixen en una menor demanda d'aquest tipus
d'habitatge, però ens sumam a les paraules del Sr. Antich quan
posava en qüestió el resultat de les enquestes relatives al tema.
Efectivament, jo visc en règim de lloguer, si a mi em demanen
si vull estar en règim de propietat, diré que sí, lògicament, ja em
fa ilAlusió ja tenir habitatge; el problema és, puc? Segon
problema, fins a quin cert punt estic disposat a fer un esforç
sobre la meva economia familiar, de renúncia a una sèrie de
qüestions per tal de tenir o d'accedir a aquest habitatge en
propietat? Per tant, com a desideratum contestaré que sí a
l'enquesta però som un clar candidat a habitatge en lloguer fins
que la divina providència no millori els meus nivells retributius.

En tot cas, el que s'ha de posar sobre la taula és que moltes
vegades pels segments inferiors de renta el règim de lloguer és
l'única manera d'accedir, possible, d'accedir a aquest habitatge,
és impossible embarcar-se, fins i tot, en habitatges socials en
règim de propietat i, per tant, ens preocupa d'entrada aquest
incompliment de les previsions per a l'any 96 respecte dels
percentatges a la parcelAla destinada a l'habitatge de lloguer que
el propi Sr. Soler va anunciar en aquesta Cambra.

I en aquest sentit ens preocupa també una certa reticència
global que es desprèn moltes vegades de les paraules del Govern
i del propi Sr. Conseller, crec que avui mateix en la seva
intervenció, respecte a la figura del lloguer.

Tercera preocupació que duim al debat, és el tema de
rehabilitació. La rehabilitació que, en termes d'actuacions
només ha suposat, en el pla quadriennal d'habitatge que
estam acabant, el 4% del global de les actuacions, i que, al
marge que no només es refereixi a habitatge, el fet és que la
rehabilitació d'habitatges és una magnífica manera de
mantenir dins el mercat o de retornar al mercat habitatge
que no suposi major consum de territori i, fins i tot, que no
suposi inversions costoses en serveis i infraestructures que
sempre necessiten els nous habitatges. Per tant, pensam que
globalment s'hauria de fer un esforç superior amb el tema de
la rehabilitació.

I quart, respecte al tema del sòl. El Gerent de l'Ibavi, a
la seva compareixença de 15 de novembre per explicar els
pressuposts de l'any 96, va anunciar un pla estratègic del
Govern per als propers anys en matèria de sòl. Ens
agradaria, aprofitant el marc d'aquesta interpelAlació que
s'aprofondís per part del Govern en les línies d'aquest pla
estratègic d'actuació en matèria de sòl que, ni tan sols va
ser, diguéssim, avançat ni en els seus trets més generals per
part del Gerent de l'Ibavi en aquella compareixença. I,
lògicament, nosaltres pensam que una política activa per
part de l'Administració pública, i acab de seguida Sr.
President, una política activa per part de l'Administració
pública en matèria d'habitatge ha d'implicar i, si fa falta,
emplaçar els ajuntaments a facilitar sòl per a habitatge
social d'una manera particular. És a dir, les corporacions
locals s'han de sentir emplaçades, s'han de sentir implicades
davant els seus propis ciutadans per una Administració
autonòmica que ofereixi també, d'una manera
corresponsable i correlativa, actuacions i recursos per donar
solució i per satisfer la demanda d'habitatge.

I, finalment, sí que m'agradaria que aquestes línies
d'actuació anunciades pel Sr. Soler en aquesta Cambra en
matèria de joves i minusvàlids i d'habitatge sí que fossin i
que han estat reclamats també aquest tema per part del Sr.
Antich, sense obtenir resposta en la seva primera
intervenció per part del Sr. Reus, crec que sí seria
interessant i això seria un marc adient perquè s'avançassin
línies i criteris d'actuació en aquesta matèria. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Creim que el tema de la
política d'habitatge és molt important, té uns components
que van més enllà de raonaments de caràcter tècnic, de
raons de mercat, i tenen, sense dubte, un component social
claríssim que és possibilitar l'accés a l'habitatge a la
població, sobretot als qui tenen un nivell més baix
d'ingressos. Creim que així ho va plantejar el president del
Govern al debat sobre l'acció política i de Govern i li va
donar, precisament, aquesta dimensió. Nosaltres a vegades
notam, però, que a l'hora de passar als fets aquesta dimensió
es perd de vista. Avui, de fet, hem d'agrair la multitud de
dades que ha aportat el Sr. Conseller, però a vegades
reiteram amb aquesta multitud de dades tota una cortina
d'aspectes molt importants, però que no ens han de fer
perdre de vista dimensions socials, però també de caràcter
territorial, fins i tot de caràcter, m'atreviria a dir, de política
urbanística i de política de promoció i protecció del
patrimoni en els nostres barris i a les nostres ciutats i pobles.
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El Sr. Antich, a la seva intervenció, ha parlat de la necessitat
de tenir molt en compte l'oferta de lloguer. Nosaltres creim que
aquest criteri és molt mesurat perquè, precisament, acull aquesta
dimensió social, és a dir, possibilitar el primer accés de la gent
a l'habitatge. Efectivament, sembla que hi ha llistes d'espera, per
tant, a això s'ha de donar una sortida. Està clar que hi ha
problemes, està clar que hi ha problemes de manteniment i de
gestió d'aquests habitatges, però aquest problemes evidents no
ens han de fer deixar de banda l'encert d'aquesta proposta de tenir
en compte la necessitat d'augmentar l'oferta de lloguer i donar-li
una major proporció dins el conjunt de les promocions de règim
especial.

Ens ha paregut també interessant la possibilitat d'acostar als
ciutadans totes aquestes tramitacions d'eliminar burocràcies, fins
i tot d'obrir oficines a llocs diferents de ciutat. Creim que és un
criteri general molt positiu, creim que elimina aquesta
macrocefàlia de la ciutat de Palma i ens ha paregut un criteri que
val la pena reflexionar-hi, no just sobre aquest aspecte, sinó, fins
i tot, sobre altres polítiques del Govern balear.

També, a un altre nivell, creim que el Govern balear té raó
quan diu que la situació d'aquesta competència no va ser
traspassada de manera correcta i nosaltres, i ho volem dir
clarament, donam suport a qualsevol mesura que tendeixi a
traspassar al nostre Govern balear aquesta capacitat de
determinar inversions, de determinar criteris que puguin ajustar
aquesta política més a les nostres realitats, sense perjudici d'una
funció de coordinació general del Govern central que,
evidentment, la pot tenir.

El nostre grup ha donat molta preferència sempre, en les
seves intervencions, al tema de rehabilitació d'habitatges i de
barris degradats i ho hem fet a partir de les dades estadístiques
que ens diuen que, certament, a les Illes Balears hi ha més de
50.000 habitatges degradats i més de 30.000 habitatges
desocupats just a la part forana de Mallorca. Per tant, la
rehabilitació, per a nosaltres, la incentivació i promoció de la
rehabilitació, tant amb programes integrats a llocs concrets com
amb actuacions sobre habitatges específics, és un objectiu
prioritari que ens podria donar tota una política d'habitatge que
donaria sortida a unes realitats socials, a unes demandes
existents, però també donaria unes sortides territorials en nuclis
que s'estan degradant, en nuclis urbans a pobles que tenen una
problemàtica molt diferent de les grans ciutats i que per aquesta
via es podrien tractar aquests problemes. S'han d'agafar idees
noves, a vegades el nostre grup ha proposat la constitució,
insistim, la constitució d'un banc d'habitatges, fins i tot recorrent
al sistema de renda vitalícia, són mesures potser agosarades però
que, certament, a altres comunitats autònomes experimenten i
proven de posar en marxa. I, per descomptat, s'ha d'ampliar el
patrimoni públic del sòl, evidentment amb colAlaboració amb les
corporacions locals, per millorar la gestió d'aquestes actuacions.
Tots aquests aspectes configuren, sense dubte, una política, la
política d'habitatge, que és de les més prioritàries i de les més
interessants de la nostra comunitat autònoma i que creim que val
la pena dedicar-hi esforços pressupostaris i esforços de gestió
política. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per fixar la seva posició,
per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
AvelAlí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Com es
dedueix de tot el que hem sentit fins ara en matèria
d'habitatge aquí, a la comunitat balear, ens movem dintre
d'uns paràmetres bastant uniformitzadors. Les diferents
comunitats autònomes es mouen en base a unes coordenades
preestablertes que condueixen a uns certs desequilibris
estructurals importants; tenim una manca de flexibilitat.
Una política d'habitatge comuna a tots, a totes les
comunitats autònomes de l'Estat espanyol i açò creim que
no és bo i s'haurà de millorar.

Tenim habitatges de protecció oficial, de règim especial
i de règim general, tenim demanda d'aquestes, de compra i
de lloguer, com s'ha anat posant de manifest, però tot ho
tenim prefixat i bastant prefixat. Hauríem de poder jugar
més amb percentatges, augmentar més d'uns, disminuir
d'altres, i no de forma tan comuna i de forma tan
homogènia. Seria desitjable una política d'habitatge no
uniforme a totes les illes; seria bo una política, tal vegada,
per a cada una d'elles, fins i tot per a cada zona i, tal vegada
també, per a cada comarca; seria bo un major grau de
respecte i de coneixement de cada problema concret,
perquè, a més, hi hem d'afegir el poc interès del promotor
privat que aquí té a les Balears i així s'ha posat de manifest
a nombroses intervencions en participar a aquest tipus de
projectes. Aquí l'Ibavi ha de fer, i certament que el fa, un
sobreesforç molt important.

I ja acabant, perquè no vull redundar sobre aquesta
matèria, crec que és perfectament clar que aquesta
comunitat autònoma, el Govern balear hauria de tenir més
llibertat a l'hora de fer la seva política d'habitatge. El
Govern de l'Estat hauria de possibilitar, determinar les
inversions, que es determinassin des d'aquí, des de cada
comunitat autònoma i no fossin tots iguals a l'hora de tenir
unes inversions que després podrien determinar segons les
necessitats concretes de cada lloc. És a dir que fes una
política molt més ajustada a cada necessitat real de la nostra
gent; tenim molt present en tot moment les característiques
territorials i també els condicionaments socials i econòmics
de la nostra terra i també, com no, tenint en compte el
comportament dels promotors. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
l'autor de la interpelAlació i portaveu, en aquest cas del Grup
Socialista, Sr. Francesc Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, en
primer lloc dir que estam contents de coincidir en aquest tema
amb els plantejaments que han exposat tant el Grup d'Esquerra
Unida com el Grup Parlamentari del PSM, i quant a la
intervenció del conseller, bé, en primer lloc agrair el petit estudi
que ens ha presentat i les dades que ens ha presentat amb la
classificació que ens ha donat de tots els règims d'habitatge i de
les estadístiques actuals en aquesta matèria a nivell de Balears;
però dissentir ja d'entrada quant al tema del compliment, perquè
el que ens agradaria és que ens concretàs quin ha estat realment
el compliment en matèria d'habitatge de règim especial, és a dir,
saber exactament quin ha estat el compliment d'acord amb els
1.255 habitatges que ens havíem fixat a la quota, al darrer pla
quadriennal?

Crec que és important saber el que passa a altres comunitats,
és important comparar el que fan altres comunitats en relació a
la nostra, però aquest no és, precisament, el nostre problema més
important; se'ns diu que tant a Cantàbria com a Balears el decret
no incentiva a la gent; una gran part de la meva exposició ha
anat, precisament, dedicada a habitatge de règim especial i crec
que en aquest cas qui s'ha d'incentivar som nosaltres mateixos,
vull dir, és el Govern que de qualque manera ha d'incentivar
l'Ibavi perquè resolgui el problema d'habitatge de la gent més
necessitada i doni compliment a aquell manat de la Constitució
que diu que tothom té dret a un habitatge digne, i que són les
institucions les que han de dur a terme les gestions perquè això
sigui així.

Es torna a dir que l'Ibavi ho ha de fer tot i que per això no es
poden complir els objectius; jo repetiré que ja el Sr. Saiz, a l'any
1992, en relació al pla d'habitatge 1992-1995, precisament a l'any
1992, el Sr. Saiz deia que de l'únic que es podia responsabilitzar
era, precisament, de l'habitatge social, perquè aquest ho havia de
fer l'Ibavi, del que no agafava cap responsabilitat era de
l'habitatge en règim general perquè aquest depenia d'altres
constructors. Però no importa anar tan enrera, el Sr. Soler, al
debat de l'estat de la comunitat, a l'octubre de l'any 1995, deia
que l'Ibavi seria el que faria els habitatges en règim especial. Per
tant, efectivament, si nosaltres aquí tenim un problema perquè no
hi ha cooperatives, no hi ha altres tipus d'entitats que també facin
habitatge, és un problema que hi haurem de combregar de
qualque manera, vull dir, no podem estar sempre cada any dient
que nosaltres tenim aquest problema, segurament altres
comunitats autònomes amb altres qüestions també tenen
problemes que nosaltres tenim i, per tant, ja hi combreguen i el
que fan és intentar-los resoldre.

Tema de finançació de l'Estat; bé, nosaltres estam disposats
a considerar totes les propostes que ens proposi el conseller,
vull dir que vagin proposant coses i nosaltres les anirem
estudiant i les donarem suport, segons el que se'ns proposi.
De totes formes s'ha de dir que en el moment de la
transferència es va passar un bon patrimoni a l'Ibavi i que,
fins i tot a qualque moment s'han venut solars per poder fer
actuacions en temes d'habitatge; i que en el que respecta a
habitatge de règim especial quasi tot el tema de finançació
ve per préstecs hipotecaris i que, per tant, vull dir, les coses
les hauríem de deixar en els seus termes i saber, per
exemple, quina és l'aportació que en règim especial ha de
fer la Comunitat Autònoma, per exemple, per a l'any 1996,
per saber de quines estam parlant.

Quant al tema de sòl disponible, bé, any rera any, també
a la memòria de l'Ibavi s'adverteix exactament el mateix;
nosaltres creim que és necessari programar ja un pla
específic i rompre d'una vegada per totes la indeterminació;
que els temes són els patrimonis públics del sòl, anem a fer-
ho, anem a parlar-ne, però que es proposi i que any rera any
no s'hagi de tornar a posar aquesta qüestió damunt la taula.

Quant al lloguer, problemes de convivència, és ver, és a
dir, els temes de lloguer duen molta més gestió; però és que
nosaltres tenim l'Ajuntament de Palma que el 90 i busques
per cent d'habitatges que fa el Patronat Municipal de
l'Habitatge els fa en lloguer, i segueix fent-los. És a dir, el
tema de la convivència és purament i simplement que això,
cosa que també va prometre el Sr. Soler, això vagi
acompanyat d'una actuació, d'un seguiment molt important
quant a serveis socials.

I quant a si hi haurà plans específics per a joves o no és
una cosa que crec que el Sr. Conseller no m'ha contestat i,
per tant, saber si seguirem amb el tema de quotes o
seguirem amb el tema de plans específics.

Per acabar, només reiterar allò de les oficines en matèria
de rehabilitació que nosaltres creim que seria una bona
fórmula per acostar l'Administració als particulars i per
afavorir que la gent tengués més fàcil dur a terme aquesta
rehabilitació i, per tant, la revitalització de molts dels
nostres centres històrics. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per tancar el torn d'aquesta
interpelAlació, té la paraula el conseller d'Obres Públiques, Sr.
Bartomeu Reus.

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

Sr. President, Sres., Srs. Diputats, amb molta rapidesa
contestaré un grapat de preguntes que estan en l'aire. Respecte
del compliment de l'objectiu quant a règim especial hem de dir
que hem cobert, via qualificacions, quasi el 80%, és a dir, el
79'38%; la quota eren 1.135 actuacions, de les quals hi ha hagut
peticions per import de 992 i qualificades són 901. El Govern
balear, que mai no ha tengut finançació respecte a habitatge,
l'any 96 hi dedicarà la xifra de 2.700 milions de pessetes: 2.000
a l'Ibavi en actuacions de promoció i 700 via subvenció pública.
I recordem que mai no hi ha hagut aportació de recursos estatals.

Quant a sòl, s'ha vist molt bé aquest tema, és una combinació
d'esforços entre Govern balear i ajuntaments. Qui té competència
urbanística és l'ajuntament, qui ha de qualificar el sòl és
l'ajuntament. La nostra política s'expressa amb molta rapidesa:
el Govern balear, l'Ibavi, comprarà sòl rústic, a continuació, via
modificació de normes, els ajuntaments han de classificar. A
partir d'aquí hi pot haver una plus-vàlua (...)ciada molt important
que pot ajudar a fer política en habitatge especial i social global.

Quant a rehabilitació hem de recordar que hi ha dos marcs
d'actuació: un dins el conveni estatal i un que és el règim
especial de les Balears. El que és el règim de l'Estat és un
conveni que permet actuar en habitatges de fins a 100 metres
quadrats, però amb uns mòduls molt restrictius; el règim balear
està definit per cobrir habitatges amb unes característiques
distintes quant a tipologia i superfície. El Govern balear dedicarà
225 milions de pessetes a rehabilitar el marc balear i cobreix un
5% de subvenció directa al que faci rehabilitació dins el marc
públic estatal.

El Govern balear ja està actuant en figures com puguin ser
joves, habitatges a petits nuclis, és una actuació empresa, no hi
ha res per fer, hem de seguir actuant.

El lloguer. El lloguer és un tema de debat, he de dir que
evidentment que volem fer en lloguer, i pens que un 30% és una
xifra d'equilibri molt important, la demanda està aquí; si
poguéssim fer més en faríem, però vostès pensin que el lloguer
està taxat en base a una rendibilitat, que és el 5% de la inversió.
A partir d'aquí hem de saber que fins que no hi hagi un canvi de
sintonia i entrin a fer règim especial lloguer altres entitats
distintes del que és l'Ibavi ens veim limitats quant a l'actuació.
Podem assumir un marc determinat d'habitatge sabent que hi ha
un règim financer. Mentre no tenguem un èxit que sigui
incentivar els particulars, promotors privats, perquè entrin en
aquest règim haurem d'anar a poc a poc i amb bones.

I jo pens que el gran canvi que hi ha hagut dins el futur
pla d'habitatge, que s'ha prorrogat amb certes modificacions,
és el fet que per una vegada entrarà en règim d'ajudes el
promotor públic, tema que fins ara estava completament
abandonat. L'Ibavi podrà fer actuacions amb suport estatal,
suport estatal que pot envoltar el 40% de la inversió en
habitatges de lloguer i el 25% en el que són habitatges
d'adquisició. Aquesta línia de suport ens ajudarà a dur a bon
lloc el pla que tenim de 1.500 habitatges, i en aquest sentit
jo he de donar les gràcies al que ha estat una posició molt
coherent del Govern central, partint de la base que a
Balears, almenys, el promotor públic té un pes específic
dins el que és el règim especial.

És un debat que jo puc resumir com a de consens, perquè
em cregui, que no s'han aportat temes molt contradictoris.
Hi ha una visió clara del conjunt de forces que hem
d'apostar tots per mantenir i propiciar un parc d'habitatge
social clar i definit. Pens que la tasca a desenvolupar en el
futur ha de ser que aquest Parlament pugui tenir l'opció a
debatre en conjunt un pla d'habitatge balear. I això és veurà
en el mateix moment que hi hagi un canvi d'actitud central
respecte a l'assignació de recursos. M'agradaria molt
que hi hagués la possibilitat d'una trobada als efectes
d'indagar en el que seria una visió d'habitatge molt implicat
amb el territori i on aquesta Cambra pogués posar damunt
la taula punts de vista que, em creguin, que en conjunt no
són contradictoris. Moltes gràcies.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 1928/95,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a dotació de competències a la CAIB en matèria de
comerç interior.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I passam al tercer punt de
l'Ordre del Dia que fa referència a proposicions no de llei i,
en primer lloc, veurem la presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, sobre dotació de competències a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
comerç interior, i té la paraula el seu portaveu, Sr. Mateu
Morro.

Sí, moltes gràcies, tal com va quedar ja reflectit a la
Junta de Portaveus i també per indicació del grup proposant
d'aquesta proposició no de llei, s'assenyala a totes les
diputades i diputats de la Cambra que el punt 2 de la
mateixa ha decaigut.

Té la paraula, Sr. Mateu Morro.
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EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
tema de les competències en comerç interior i, conseqüentment,
el de la regulació dels horaris comercials ha estat motiu de molts
debats en aquesta Cambra, tots ells expressius d'una clara
preocupació social viscuda per empresaris i treballadors del
comerç de les Illes Balears.

La implantació de noves grans superfícies comercials sense
to ni so, sense cap o molt poques consideracions econòmiques o
territorials, ha estat un dels més grans impactes que s'han
esdevingut a les Illes Balears els darrers anys. Entorn d'aquesta
situació es va impulsar, es va anar promovent una actuació
normativa del Govern balear que mirava d'aturar els abusos de
les grans superfícies, per la via, entre d'altres, de la regulació dels
horaris comercials.

La Sentència núm. 640 de la Sala dels assumptes
contencioso-administratius del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears del passat 29 de juny, anulAlava el Decret
35/1994, de 28 de març, pel qual es regulen els horaris
comercials, com a resultat d'un recurs interposat per l'Asociación
nacional de medianas y grandes empresas de distribución,
Aquesta sentència, al parer del Grup Nacionalista-PSM, ha estat
un episodi més d'una història de frustració autonòmica i
d'incapacitat d'actuar davant les realitats econòmiques d'aquestes
illes. En aquesta sentència s'argumenta el fet que les Balears
tenen l'únic Estatut que no atribueix a la Comunitat Autònoma ni
competència normativa ni funció executiva en matèria de comerç
interior, aspecte, es diu a la sentència, que no ha variat a la Llei
Orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de l'Estatut.

I així és, una vegada més, el nostre Estatut no recull una
competència que totes les altres comunitats autònomes tenen
d'una manera o altra atribuïda. El País Basc, Catalunya,
Andalusia, Navarra, València i Aragó, amb competència
normativa, i Extremadura, Canàries, Múrcia, La Rioja, Castella-
La Manxa, Castella-Lleó, Cantàbria, Astúries i Madrid amb
funció executiva. Vet aquí que la nostra singularitat insular i
econòmico-turística tan comentada, tan definida, tan clarament
assumida per totes les forces polítiques, tampoc no es troba
reconeguda en el terreny comercial i es troba a un nivell inferior
de reconeixement que el de qualsevol altra comunitat autònoma.
I, en no tenir competència normativa, el Tribunal Superior de
Justícia creu que tampoc no es poden regular els horaris
comercials i, en conseqüència, anulAla el Decret del Govern
balear.

Una situació, tot plegat, poc de veure, gens agradable, que no
diu res a favor del nostre nivell competencial. Una situació que,
des del PSM, ja havíem reparat en analitzar els acords
autonòmics de 28 de febrer de 1992, signats per Felipe González,
José María Benegas i José María Aznar, acords que ens han duit
a una befa d'allò que preveia i feia possible la Constitució
espanyola en el seu article 148.2 i a la consolidació d'un sistema
d'autonomia restringida, podríem dir una autonomia clònica,
petita, que ens condemna a discutir durant hores i hores, de
manera inacabable, pressuposts sense capacitat d'intervenir de
manera decisiva i concreta en la nostra ordenació econòmica i en
concret, per exemple, en el tema del comerç interior d'una
manera clara i específica.

I així ho vàrem dir a l'any 92, no se'ns traspassaven
competències en comerç interior i aquesta afirmació es va
discutir, es va rebatre de part del Partit Popular i de part del
PSOE negant allò que era massa clar, però que no es podia
reconèixer davant un sector, el sector comerç, de cada
vegada més sensibilitzat davant la pròpia crisi i davant
l'agressió de les grans superfícies. Els acords entre el PP i el
PSOE eren clars, delimitant el contengut de la competència
que numèricament figurava com "2.2.- Defensa del
consumidor y usuario", que separaven clarament d'una
veritable transferència en comerç interior; quedava clar que
sols es tractava d'equiparar el nivell que ja assumeixen en
aquesta competència les comunitats autònomes i res més.
Era fer un número més en aquell número de competències
tan comentat i tan celebrat i tan repetit en aquesta Cambra
que després, una vegada despullat i definit, resultava que no
era res, que no existia aquella competència. No es va voler
reconèixer, es tractava de vendre aquell document
impresentable, fins i tot des del grup del PSOE sorgia en el
Govern balear el legislar d'immediat amb una alegria i
superficialitat que, a hores d'ara, es veu absolutament
injustificada. Els fonaments per legislar, per impulsar marcs
normatius que responguessin a les necessitats del sector
comerç eren inexistents i es negaven i se'ns segueixen
negant.

La tramitació vergonyant de la proposició de llei de
reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada el gener del 91,
després de covar més de quatre anys a un calaix del Sr.
Fèlix Pons, ha estat una baula més en aquesta cadena
d'oblits i de marginacions.

A nosaltres, a hores d'ara no ens interessa massa saber
qui és el culpable d'aquestes situacions, ja ho sabem, se n'ha
parlat, s'ha debatut, el que ens interessa és fer passes cap a
una rectificació urgent d'aquestes realitats; i ens trobam
davant un fet clar, evident, que deixa al Govern sense
capacitat d'actuar davant un sector greument amenaçat per
la proliferació de les grans superfícies, davant un sector que
és prioritari dins l'estructura econòmica de les Illes Balears.
Per això el juliol d'enguany, 1995, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM proposava instar el Govern de l'Estat a
adoptar un projecte de llei per tal d'atorgar a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la competència normativa en
matèria de comerç interior, i també proposàvem reiterar que
es tramitàs la proposició de reforma de l'Estatut
d'Autonomia, aprovada el gener del 91. Amb això ja se'ns
ha fet cas, per deixar-nos una vegada més en la situació
d'aturada en què ens trobam.
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Ahir, sense anar més lluny, en els debats sobre les esmenes
a la totalitat del projecte de pressuposts, es parlava de models
econòmics i es feia molt d'émfasi amb el contengut econòmic
dels pressuposts. I nosaltres, a vegades, quan es fa aquest debat,
reflexionam des d'un clar convenciment autonòmic i ens
demanam sobre què feim aquests debats, sobre quines
competències; per ventura i ja ho dic des d'un profund
convenciment en l'autogovern, per ventura a vegades estam
aixecant un castell en l'aire, per ventura s'està enganyant a tot un
poble, a tota una societat que veu una i altra vegada com les
eines per organitzar el seu futur no estan en les seves mans.
Quina és la raó del Govern de l'Estat per persistir en fer
permanent aquesta situació? Per què es manté una realitat
autonòmic buidada de competències, debilitant greument la
projecció social de l'autogovern, ridiculitzant la pròpia realitat de
l'autogovern? Des del nostre punt de mira no hi ha cap raó per
persistir en no resoldre aquesta situació. De fet, ens consta que
en alguns aspectes està en vies de possible resolució, almenys
parcial. De tota manera aquesta proposta nostra reitera una
necessitat, reitera un dret de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Dificultat no n'hi hauria d'haver cap, qualsevol lògica ens
duria a què es resolgués aviat aquesta injustícia que, com tantes
altres, deixen les Balears al nivell competencial més baix de totes
les comunitats autònomes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt no hi ha intervenció; per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Margalida Thomàs té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats, només
dues paraules per donar el nostre suport a aquesta proposició no
de llei presentada pel Grup Nacionalista i amb el convenciment
que, malgrat el calendari de dissolució de les Corts Espanyoles
faci molt difícil que aquesta proposició pugui realment arribar a
bon port, això d'instar el Govern de l'Estat a què dugui el projecte
de llei per atorgar a la Comunitat Autònoma aquestes
competències, sembla que no podrà ser a curt termini; però,
almanco, sí que des d'aquest Parlament es prengui consciència i
es demostri amb aquesta proposició no de llei la necessitat de
poder rectificar aquest error històric de què comerç interior no
tengui cap competència a aquesta comunitat històrica, sobretot
perquè la primera conseqüència és la manca de negociació
autonòmica que no es podrà dur a terme sobre els horaris, els
dies festius, sobre tot allò a què fa referència la regulació, que
l'haurà de fer el Govern de l'Estat.

Per tant, només donar suport a aquesta proposició no de llei
i demanar que en aquest sentit hi pogués haver majoria d'aquesta
Cambra per tirar endavant aquesta proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Diputada
Carme García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. El representant del Grup del PSM ha fet una
descripció d'algun dels problemes que afecten el sector a la
nostra illa i jo crec que a tota Espanya. El sector del comerç
és important a la nostra comunitat autònoma, al mateix
temps que és un sector en qual conflueixen moltes
condicions econòmiques i socials noves que fan que en
aquests moments sigui un sector amb moltes tensions, en el
qual no es troba un equilibri. En aquests moments
coexisteixen empreses amb tecnologia moderna i tècniques
de venda molt agressives i per altra banda una gran
implantació del comerç tradicional.

El problema de la regulació dels horaris comercials que
es menciona a l'exposició de motius de la proposició no de
llei i en la qual ha fet incidència el portaveu del grup
Nacionalista és només un dels temes problemàtics, però, en
qualsevol cas, el nostre grup creu que la competència
normativa en comerç interior ha de ser de la Comunitat
Autònoma, igual que el que passa a la resta de comunitats
autònomes, i, per tant, estarem a favor de les iniciatives que
vagin en aquesta direcció.

De tota manera, he de fer menció que avui mateix es
discuteix una esmena consensuada per tots els grups al
Senat, dins del que representa la tramitació de la llei de
comerç. Crec que aquesta esmena suplirà la deficiència que
en aquest sentit tenia aquesta comunitat autònoma i, per
tant, esperem que sí pugui entrar en vigor la mateixa i la
Comunitat Autònoma pugui regular en matèria d'horaris
comercials a 1 de gener. Tot i que els grups de l'oposició
han fet que aquesta legislatura sigui molt curta per al grup
que governa a Madrid, seguim demostrant que podem treure
lleis consensuades. De totes maneres, el nostre grup té molt
clar que tots els aspectes de la nova llei de comerç són
importants, atribueixen moltes competències a les
comunitats autònomes i, per tant, s'han d'exercir des de la
nostra comunitat.

Així, doncs, donarem suport a la proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu Sr. Joan
Marí i Bonet.
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EL SR. MARÍ I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per
aconseguir que la Conselleria de Comerç i Indústria actuï com a
promotora i com a impulsora del desenvolupament comercial i
empresarial per aconseguir incrementar el nivell de negoci i
expansió econòmica; per aconseguir evitar la dispersió dels
esforços i propiciar la concentració dels recursos, amb aquesta
importància estratègica per a l'economia balear; per aconseguir
la dinamització i la cooperació entre els sectors industrials i el
foment a l'associacionisme entre les empreses; la continuació del
pla de suport a la modernització del comerç, així com l'aprovació
i entrada en vigor del Pla director sectorial d'equipaments
comercials per tal d'aconseguir definir l'activitat de comerç
separadament d'altres activitats pròximes, obligar el planejament
general a tractar específicament l'activitat de comerç, obligar el
planejament parcial i dissenyar-los, del comerç amb els (...) o
zones en què intervengui, crear els mecanismes necessaris per
evitar que la implantació de grans superfícies incideixi
negativament en el teixit comercial existent; per aconseguir
eficaçment el desenvolupament d'aquests objectius tenim la
necessitat de dotar urgentment la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears de competències, tant legislatives com executives,
en matèria de comerç interior, ja que l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears no atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes
competència normativa en matèria de comerç interior. I
únicament hi cal desenvolupar normativament les bases estatals
sobre aquesta matèria dins del marc de les competències que
tengui atribuïdes.

Aquesta necessitat, com s'ha dit anteriorment, també ve
determinada per greuge comparatiu que existeix a altres
comunitats autònomes de l'Estat espanyol, ja que l'Estatut de les
Illes Balears és l'únic estatut que no atribueix a la Comunitat
Autònoma ni competència normativa ni funció executiva en
matèria de comerç interior. Com s'ha dit anteriorment, el País
Basc, Catalunya, Galícia, Andalusia, Navarra, València i Aragó
tenen atribuïda, pels seus estatuts, normativa en matèria de
comerç interior; i altres regions, com Extremadura, Canàries,
Múrcia, La Rioja, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Cantàbria,
Astúries i Madrid, tenen funció executiva. I aquesta necessitat,
també, a més del greuge comparatiu, ve determinada per raons
de seguretat jurídica, i el millor exemple, com també s'ha citat,
ho tenim en el desenvolupament del Reial Decret Llei 22/1993,
de 22 de desembre, pel qual s'estableixen les bases per a la
regulació dels horaris comercials que, en el desenvolupament del
seu article o del seu Decret 35/94, de 28 de març, aquesta norma
va ser rebutjada, diríem, va ser recorreguda davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears i declarada la nulAlitat del
Decret 35/94 en base a què l'Estatut d'Autonomia no tenia
normativa la Comunitat Autònoma en aquesta competència;
donant lloc a un estat de confusió a l'àmbit d'aquest sector.

Per altra banda, es planteja la possibilitat que la nostra
comunitat també manqui de competència executiva per
l'aplicació de la normativa estatal sobre comerç interior; i
així ens trobaríem amb què la propera llei de comerç, el
projecte de la qual pot aprovar-se properament, no podria
ser, o sigui, no podria aprovar-se la seva normativa en
mancar de competència executiva. Urgeix, en conseqüència,
posar remei a aquesta situació a través dels mitjans legals
corresponents. El comerç té una importància creixent en
l'economia de les Illes Balears, el 1993 va generar el 15%
del producte interior brut i ocupa el 16% de la població
activa.

Per aquests motius, el Grup Popular donarà suport a la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, no obstant, vull fer present que el Grup
Parlamentari Popular, en el Senat, ha presentat l'esmena
número 144 (...), en què ha estat admesa a tràmit, on
demana la competència executiva. Aleshores, nosaltres li
donam suport, però crec que això, vertaderament, ja està,
doncs, com diríem, aprovat.

Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta qüestió,
els grups parlamentaris han manifestat el seu suport; té la
paraula el portaveu del grup proposant, Sr. Mateu Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, voldria
agrair el suport d'Esquerra Unida a la nostra proposició.
Efectivament, es tracta de reiterar una qüestió de justícia
que ha limitat el nostre grau d'autonomia i que és necessari
per actuar en un tema de gran transcendència econòmica i
social. Igualment, agrair a la portaveu del PSOE el seu
suport; crec que és molt important el suport del Grup
Parlamentari Socialista demanant la competència normativa
de comerç interior reconeixent que ha de ser de la
Comunitat Autònoma i així ho vull expressar. Vull dir
també que aquesta proposició no de llei va ser presentada el
mes de juliol, per tant, s'ha vist a la Cambra en un moment
bastant més tard de quan es va presentar, i que no va en
perjudici d'allò que es pugui fer en el Senat o a altres
instàncies, sinó que reitera i expressa una qüestió important
per a la nostra comunitat autònoma.

Per últim, el Partit Popular reconeix i expressa la
necessitat de què la Comunitat Autònoma tengui aquesta
competència normativa. També el nostre grup vol agrair el
seu suport perquè creim que en aquests temes
competencials, temes injustificables amb el seu
manteniment, és molt important arribar a acords, arribar a
punts d'unió que ens permetin anar, com a mínim,
expressant una voluntat política comuna. Això és el punt de
partida per aconseguir coses. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I donades les intervencions dels
diferents portaveus dels grups parlamentaris, es considera
aprovada per assentiment aquesta proposició no de llei. Queda
aprovada la proposició no de llei que ha estat objecte de debat.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2803/95, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts a la
producció i comercialització dels fruits secs en el marc de la
Unió Europea.

I passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts de
producció i comercialització dels fruits secs en el marc de la
Unió Europea. Per fer la defensa, té la paraula la Sra. diputada
Catalina Bover.

Sra. Secretària Primera, si pot fer lectura dels tres punts de
proposta que fa la proposició no de llei.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea que estableixi un ajut directa, viable en funció del preu
del mercat, a la producció i comercialització dels fruits secs
comunitaris per tal de compensar la pèrdua de renda ocasionada
per les importacions de tercers països a preus baixos. Aquest ajut
ha d'esdevenir un compliment a les mesures específiques vigents
actualment.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a què, tenint en compte la urgència, iniciï les gestions oportunes
per donar viabilitat a l'assumpció de les peticions expressades en
el punt anterior.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure amb urgència totes les accions necessàries per
aconseguir nous ajuts a la producció i comercialització dels fruits
secs de les Illes Balears".

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM duim a debat, avui, en aquest
Parlament, la proposició no de llei relativa a ajuts a la producció,
comercialització dels fruits secs en el marc de la Unió Europea.
Per què la duim? Som conscients que aquest sector es troba en un
moment crític a causa del canvi que ha sofert el passar de tenir
un paper bastant important en el desenvolupament econòmic de
regions i països mediterranis, a un moment de profunda crisi
quant a les seves estructures de producció, comercialització i
així, també, com el de mercat.

El fet és que aquest sector, el de fruits secs, mai no ha estat
considerat objecte d'un sosteniment específic a la política
agrària comuna, el PAC, i, per tant, mai no se li ha aplicat
el principi de preferència comunitària, el que ha donat
possibilitat que s'augmentin les importacions de tercers
països, països no comunitaris, i són aquests i no els països
de la mediterrània, productors, per altra banda, tradicionals
de l'ametlla i la garrofa, els que dominen el mercat
comunitari, que seria el lògic.

Quines implicacions, per tant, ens du el que he exposat
ara breument? Ens du que el 98% dels intercanvis
intracomunitaris són amb ametlles importades dels Estats
Units; ens du també a què des del període del 1987 a 1990,
només amb tres anys, els preus de la producció espanyola
hagi minvat un 39%, afectant sobretot els productes de
major qualitat; ens du també a què el preu de l'ametlla
l'estableixi, el posi Estats Units i no ja ni almanco la Unió
Europea, fent que les organitzacions de productors esperin
a posar preu al quilo d'ametlla quan ho hagin fet els Estats
Units per poder ser competitiva. Per tant, els preus del
mercat interior queden fixats per les esmentades
importacions, fet que s'anirà abreujant amb l'aplicació dels
acords del GAT, acords de política agrària a nivell mundial
i també per la reducció dels aranzels d'ametlla els quals
passaran, a partir de l'1 de gener del 96, del 7% al 2%.

Per altra banda, és necessari destacar la importància
d'aquest sector per a l'estructura econòmica de la nostra
agricultura i també per al manteniment de l'espai rural, i
això implica el paisatge o medi físic. La conservació de
l'entorn ha de ser una preocupació màxima de la nostra
societat i cal tenir present que el pagès és un element clau
per dur-ho a terme. Segurament tots vostès, senyores
diputades, senyors diputats, compartiran amb mi el fet que
l'ametller és un arbre característic de les nostres illes,
sobretot d'Eivissa i de Mallorca, essent l'ametlla un cultiu
prou promocionat a finals del segle XVIII per la societat
enmig del país i amb un fort arrelament a la nostra
gastronomia.

A les Illes Balears ens trobam una superfície productora
d'ametllers de 35.884 hectàrees; d'aquestes estan incloses
dins el pla de millora 31.334 hectàrees, produint 3.000 tones
de bessó. Si parlam de rendiment de les superfícies
plantades, el rendiment mig a Espanya és d'uns 88 quilos
per hectàrea, i de les Illes ens trobam amb un rendiment de
86 quilos per hectàrea, la qual cosa fa que estiguem quasi bé
a la mitja de tot l'Estat espanyol; essent, curiosament, el
rendiment de la superfície plantada a Estats Units deu
vegades més a la de l'Estat espanyol.
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Per tant, és urgent reclamar l'adopció d'una política definitiva
que garanteixi la viabilitat del sector i que passa pel manteniment
de la política d'ajuts a la producció que compensi la pèrdua de la
renda enfront dels preus del mercat a la baixa, fixats per les
importacions de tercers països. Així també, com millorar les
estructures productives i de comercialització de l'ametlla. Es fa
necessari també la revisió de l'organització comú de mercats de
fruites i verdures en allò que fa referència a fruit sec, per a així
garantir que els objectius que s'han anat complint en matèria de
millores no es vegin degradats un cop acabats els deu anys dels
plans de millora.

Trobaríem adequat que aquestes ajudes dels plans de millora
que abans he esmentat no tenguessin una limitació temporal que
actualment és de deu anys. Ara, per tant, és el moment de forçar
amb aquestes negociacions ja que s'està tramitant la reforma de
la Directiva comunitària 1.159/89 que regula aquests plans. Ara
es negocia la reforma de l'organització comú de mercats de fruits
i verdures, on les ajudes comunitàries van dirigides a millores de
producció, mesures estructurals, però que no reverteixen en les
oscilAlacions de preus en el mercat. Per tant, caldria habilitar
també uns ajuts, complementaris als vigents, als actuals, per
donar més estabilitat al sector agrari, al sector de fruits secs.

És per tot l'exposat, per tant, que demanaria el suport de tots
els grups parlamentaris d'aquest parlament. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ahir representants de tots els grups
parlamentaris vàrem arribar a un consens, a una unanimitat
respecte a aquesta proposició no de llei, i avui hem rebut, amb
sorpresa, que el Partit Popular s'havia despenjat d'aquesta
unanimitat i d'aquest consens. És per això que el Grup Mixt
renuncia al seu dret a intervenir en aquest debat, però, en
qualsevol cas, donarem el vot favorable a aquesta proposició no
de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Senyores Diputades, senyors diputats.
El nostre grup parlamentari també dóna suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Nacionalista. No
ampliarem tots els arguments que s'han donat per part de la
diputada Sra. Bover, coincidim totalment amb ella i, a més
a més, volem insistir en què pensam que aquesta proposició
no de llei igualment hauria d'haver tengut la unanimitat que
ahir horabaixa semblava que havíem aconseguit,
precisament amb representants del sector més afectat i, per
tant, amb coneixement de tota la problemàtica del sector.
Pensam que és una proposició no de llei sobretot que insta
el Govern de l'Estat i la Comissió Europea per establir tot
un règim d'ajuts imprescindibles per a aquest sector i, per
tant, no serà necessari ampliar tots els apartats sinó,
senzillament, tornar a insistir en la necessitat de la
unanimitat d'aquest Parlament de cara a la Comissió
Europea, de cara al Govern de l'Estat espanyol.

Evidentment donarem suport i insistim en què hauria
d'haver estat motiu d'unanimitat com a la proposició
anterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, dedicar esforços per tal de millorar les nostres
estructures productives agrícoles en el sector, jo diria, més
representatiu de la nostra producció, com és de fruits secs,
ens du a posicionar-nos donant suport a aquesta proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

En primer lloc, indicar la importància de mantenir i
donar continuïtat als ajuts establerts per a millores de
producció, comercialització, associacionisme i
assessorament tècnic. En segon lloc i com a complement de
l'anterior, ajuts directes, variables en funció de les
oscilAlacions de preus per tal de millorar, per tal de mantenir
unes rendes i millorar-les que tradicionalment havien tengut
molt de pes dins l'explotació agrària o agrícola; oscilAlacions
provocades per les importants importacions de tercers
països, fruits d'acords internacionals.

Aquesta petició permetria, a més de la millora
continuada de l'estructura productiva de les explotacions de
fruits secs, aconseguir unes expectatives de seguretat en el
manteniment de la renda, tant necessàries per als pagesos de
les nostres illes. Per tant, no podem renunciar, en un
moment on està en debat el nou projecte de reglament de
l'organització comú de mercat de fruites i hortalisses, i tal
com ja s'ha expressat, el propi sector representat per les
organitzacions de productors i sindicats agraris, que per tal
que es mantenguin els ajuts estructurals sense limitació dels
deu anys, sinó que es doni continuïtat; i que, per tal de
compensar les rendes, a temporades on l'entrada massiva a
baix preu de l'ametlla americana per les condicions més
avantatjoses de producció que provoca rendiments més
elevats i costs inferiors a les produccions mediterrànies,
demanam aquests ajuts directes variables en funció
d'aquestes oscilAlacions de preus.
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No oblidem, en tot cas, el tema està lligat a la nova reforma
de la política agrària comunitària de millora del medi rural, tal
com ja s'ha esmentat; i que, per tant, mantenir les plantacions
d'arbres tan representatius dins la producció de les illes com
garrofers i ametllers, consideram que és un entorn inherent al
paisatge de les Illes.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista dóna suport a
aquesta proposició no de llei d'ajuts a la producció i
comercialització de fruits secs, tal com queda expressat en
primer lloc en el punt primer, afegint, en tot cas, al final, "sense
limitar el seu termini"; de tal manera que al primer punt
proposam que s'afegeixi, al final del darrer paràgraf "sense
limitar el seu termini". Hem comentat que és important que
aquests ajuts estructurals es mantenguin, que això millora la
producció i les condicions de comercialització i que tengui
continuïtat i no es limiti, tal com es ve donant ara i tal com està
en el projecte de l'OCM, dels deu anys. Per tant, afegiríem a
aquest primer punt "sense limitar el seu termini".

La resta de punts igual, instant el Govern de l'Estat i de la
Comunitat Autònoma a iniciar les gestions necessàries per
aconseguir aquests nous ajuts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer i recordar-li que li pregaria fes arribar a
aquesta Presidència la transacció que ha ofert als grups, si la pot
fer arribar per escrit. I passam al següent grup, el Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, yo
también siento el que, no haber podido llegar a un consenso con
respecto a esta proposición no de ley, pero tengo que decir que
tanto en la reunión que mantuvimos ayer no estaban
representados todos los implicados, porque sólo estaban los que,
hacían falta los que forman de la Unión de Cooperativas que son
los asociados, también están el resto de productores que también
están perjudicados. Ante todo eso, la proposición no de ley que
presentaba el Grupo Nacionalista-PSM creo que no cubre, o sea,
es más nosotros proponemos uno que sea más amplio, por los
siguientes motivos.

Las ayudas de la producción y comercialización de productos
secos están establecidas en el Reglamento CE 2159/89 de la
Comisión que, con diversas modificaciones, está actualmente en
vigor. La aplicación de este reglamento ha supuesto una
subvención en 1994, para Baleares, de 1.464 millones de pesetas.
Si tenemos en cuenta la producción total de Baleares que oscila,
en los tres últimos años, alrededor de 12.000 toneladas, en base
a unas 45.000 hectáreas plantadas de almendra-cáscara, siendo
en 1994 de sólo 10.500 toneladas, debido, como de todos es
sabido, a la sequía. La subvención por quilo producido ha sido,
real, de 133 pesetas, lo que significa una cantidad bastante
importante. Consideramos que la continuidad de esta ayuda sería,
por sí misma, suficiente para el mantenimiento del sector.

Actualmente la Unión Europea está en proceso de
modificación de la OCM -Organización Común de
Mercados- de frutas y hortalizas; y es en esta OCM donde
se incluyen los frutos secos. En el proyecto de reglamento
presentado por la Comisión no se hacía referencia a los
frutos secos, por lo que tiene la ventaja de que las ayudas en
vigor continúan, pero con el inconveniente de que ésta sólo
puede aplicarse durante diez años.

Ante esta situación, el Gobierno balear, la Conselleria de
Agricultura y Pesca ha actuado en distintos frentes. Por un
lado se ha dirigido al Mapa, Ministerio de Agricultura y
Pesca, solicitando que las ayudas previstas en el reglamento
citado sean de carácter indefinido. Por parte del Ministerio
se ha aceptado la propuesta y nos ha asegurado que la
atenderá en el seno de la Unión Europea. Por otro lado y
ante la reunión del Comité de las Regiones de la Unión
Europea, se redactó un documento por las comunidades
autónomas que se hizo llegar al citado comité, y en el que,
a petición de Baleares, se incluyó en lo referente a frutos de
cáscara la siguiente observación: el nuevo reglamento debe
contemplar sistemas de protección similares a los actuales,
pero sin limitar los plazos para los planes de mejora -como
ya se ha comentado anteriormente.

Por tanto, consideramos que el Gobierno balear está
haciendo todo lo posible para conseguir que las ayudas que,
como se ha especificado, son muy importantes, continúen
con carácter indefinido.

En cuanto al primer apartado de la proposición no de ley,
presentada por el Grupo Nacionalista, el establecimiento de
una ayuda directa en función del precio, creemos que sería
peligroso intentar este tipo de subvención, ya que, de
conseguirla, las ayudas actualmente son por superficie,
pasarían a ser por quilo producido; y Baleares, que por tener
prácticamente todas las plantaciones de secano, tiene
rendimientos bajos comparados con el resto de la península,
como bien ha expresado; se vería muy perjudicada con este
nuevo tipo de reparto.

En lo referente al hecho de solicitar que la ayuda directa
complemente la que actualmente se recibe parece una
utopía, ya que en el estado actual peligra la continuidad de
la ayuda ya existente.

Por tanto, se considera que en todo caso debería
solicitarse de la Comisión Europea y al Gobierno español,
que aprueben ya las gestiones oportunas respectivamente. Y
yo propondría una posible transacción sobre el primer punto
de la proposición no de ley, ya que nuestro grupo considera
que sería una mejora sustancial en cuanto a las posibles
ayudas que se recibirían y también a las que propone el
Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM y sería la siguiente:
en el punto 1, se pondría: "El Parlament de les Illes Balears
insta la Comissió Europea a què el nou reglament de l'OCM
sobre fruites i verdures estableixi un ajut directe de caràcter
permanent, tenint en compte la superfície plantada i
independent dels plans de millora. Així mateix insta a establir
un altre ajut complementari al que es refereix a plans de
millora però sense que tengui una limitació quant a terminis,
tot açò per compensar la pèrdua de renda ocasionada per les
importacions d'altres països a preus baixos." Muchas gracias.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'han fet arribar dues
transaccions o propostes de transacció i ha de ser el grup
proposant qui ha de manifestar si accepta o no accepta les
mateixes. Té la paraula la portaveu, Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Intentaré lligar els apunts que tenc. En
primer lloc, dir que estam d'acord amb la incorporació que ha
comentat vostè, Sra. Amer, sobre la no limitació temporal sobre
les ajudes del pla de millora, que vostè, Sr. Pax, també ha
comentat. Ara bé, no estam d'acord amb un altre apartat i ho
aniré comentant. Nosaltres, de totes maneres, sí li volíem
comentar que consens per a nosaltres entenem que és quan cada
grup parlamentari faci aportacions a un text final o a un
document i que en aquest text hi hagi contenguts de totes les
parts, però també suposa unes renúncies de tots els que
participen en la possible elaboració final. Si es vol arribar a un
consens, com pareixia que tots hi volíem arribar, no es pot exigir
que tots els contenguts d'un sol grup parlamentari o polític quedi
reflectit, això és imposició o creim que, més que consens, és
imposició.

I és trist, lamentable, millor dit, pel sector agrari el fet que es
posassin d'acord les organitzacions agràries, la COPA,
Associació de sindicats agraris de tots l'Estat espanyol i el
COJECA, la Unitat de cooperatives agràries de tot l'Estat
espanyol, i nosaltres, cinc grups parlamentaris, no ho hagin fet.
Quins interessos, per tant, hem de defensar aquí en aquest
parlament, els interessos d'aquest sector agraris, més
concretament del sector dels fruits secs que és el que ens du a
discussió avui o els interessos d'una política agrària sense tenir
en compte les demandes d'aquest sector?

Pensam que el món rural ja està ben degradat perquè encara
juguem a fer batalletes polítiques aquí avui. Com es regulen les
ajudes als fruits secs? Aquestes ajudes venen regulades per la
Directiva comunitària 2159/89, si no ho he agafat malament, que
regulen els plans de millora. Aquestes ajudes van dirigides a les
organitzacions de productors, cooperatives, associacions, amb
tres tipus d'ajudes: una quant a la comercialització, que suposa
un 5%; ajudes d'assistència tècnica, que suposa un 3% i ajudes
a la producció, un 90%. Aquesta quantitat d'ajuda a la producció
és variable segons les mesures que puguin fer els productors de
les seves parcelAles; si només fan conservació bàsica, si fan una
conversió varietal dels ametllers o si fan una nova sembra de
plantacions, vostè ho sap tan bé com jo o millor.

Fets que han duit, per tant, a una millora de la qualitat,
a un augment del rendiment per hectàrea i, a més a més, una
conservació del patrimoni paisatgístic. La filosofia de la
Unió Europea pareix que ha anat canviat i ha anat passant
de ser merament intervencionista a potenciar unes mesures
ja més de caire conservacionista del medi. Durant els cinc
anys de l'experimentació de posar en marxa aquests plans de
millores, que duen ja cinc anys, s'ha aconseguit que
s'augmentassin les organitzacions de productors, que els
productors es poguessin organitzar donant possibilitat
d'aquesta manera a una major estabilitat del mercat.

Si acceptam la proposta que vostès demanen, exigir, si
no vaig equivocada, un ajut directe de caràcter permanent
que tengui en compte només la superfície d'explotació
independentment dels plans de millora, paralAlelament als
plans de millora, no llevam cap ajuda que pugui venir dels
plans de millora, fa que tota la tasca que han duit fins ara les
organitzacions de productors, les cooperatives, el sector
agrari per arribar a una coordinació entre aquests sectors
perquè les ajudes comunitàries siguin per a tothom, tornam,
per tant, a una mateixa situació que hi havia abans de la
reglamentació: no concentració de l'oferta, tornam a
l'especulació, per tant, per a nosaltres és bàsic que una
persona que rebi una ajuda tengui unes contraprestacions i
també hagi de donar comptes a qualque organització de
productors.

Per tant, no li acceptam la segona proposta, li acceptam
la de què els plans de millora no tenguin limitació temporal
i passaríem a la votació de la proposta que feim nosaltres.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. portaveu. I donades les
intervencions que hi ha hagut i que inicialment estaria
disposada a modificar en base als termes presentats per la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista i acceptar part,
també, del presentat pel Grup Parlamentari Popular, aquesta
Presidència entén que es farà molta més via i no hi haurà
confusió a l'hora de votar la lectura concreta d'aquesta
proposició no de llei si s'arriba a aquest acord entre els
diferents portaveus; no basta que un grup parlamentari
proposant accepti, sinó que no hi ha d'haver cap altre grup
que s'oposi tampoc a aquesta acceptació. Per tant i serem
estrictes amb el temps, se suspèn la sessió per cinc minuts,
per si hi ha aquest atracament que faci una proposta única,
sinó haurem de passar a votar realment la proposta que
vostè presenta. Gràcies.



698 DIARI DE SESSIONS / Núm. 22 / 29 de novembre de 1995

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats per favor vagin ocupant els seus
escons que procedirem a la votació de la proposició no de llei.
S'ha fet arribar a aquesta Presidència que no hi ha hagut acord en
cap de les transaccions que es volien presentar, per tant, tornam
al text original, i el que sí farem, per indicació de certs portaveus,
és procedir a la votació paràgraf per paràgraf o punt per punt.
Sra. Diputada, és així?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Crec que hem entès que es podia passar a votació els tres
punts al mateix moment.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs així es farà, moltes gràcies, a no ser que hi hagi
qualque grup que la vulgui per separat. Es passa a votació
conjuntament la proposició no de llei presentada amb els
mateixos termes que ho va fer en el seu moment el 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, 26; en contra, 30. Per tant, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 2348/95, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a política d'inversions.

I passam a la següent proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a política d'inversions. Per fer la defensa de la mateixa, té la
paraula el seu portaveu Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. D'una o altra manera el tema
objecte d'aquesta proposició ha estat tractat per aquesta cambra
en tres ocasions d'ençà que s'han començat les sessions
parlamentàries; es va tractar a una compareixença específica del
Sr. Matas davant la Comissió d'Economia i Hisenda; es va tractar
en motiu d'una proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i es va tractar en motiu d'una petició de
comissió d'investigació que, en el seu moment, va presentar
Esquerra Unida. Per tant, el que vull anunciar ja d'entrada, per no
provocar ja més pànic entre els Diputats i Diputades d'aquesta
cambra és que fera gràcia de la repetició dels arguments i dels
fets que en aquests tres debats han estat adduïts a l'hora
d'analitzar i de qualificar o de desqualificar la posició i la política
del Govern autònom en matèria d'inversions a capital risc i, més
concretament, amb el tema del cementiri de Bon Sossec.

I si mantenc aquesta proposició no de llei, si la
mantenim com a Esquerra Unida, és perquè està redactada
en uns termes distints a qualsevol altra proposició que s'ha
duit fins ara a la consideració de la Cambra i perquè,
realment, en estar presentada i estar redactada en uns termes
radicalment distints, crec que, en cas de no obtenir
l'aprovació del grup majoritari d'aquesta cambra, suposaria
una nova volta, un nou pas en una posició que nosaltres hem
criticat en la mesura que no admetia determinats errors
comesos, però que insistesc, en cas de admetre-se aquesta
proposició no de llei, significaria també no tenir tampoc
voluntat ni tan sols de rectificar posicions que d'una manera
unànime han estat criticades des de la societat, des de les
distàncies polítiques i des d'aquesta pròpia cambra.

En aquest sentit, només per refrescar la memòria dels
diputats i diputades, per distendre la meva intervenció, per
reflectir també una ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, guardin, no facin grups dins
la cambra i guardin silenci. Segueixi Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies. Per reflectir un estat d'opinió generalitzat
als mitjans de comunicació i per remarcar també, per
contrast, entre el que a continuació llegiré el caràcter
clarament moderat de la proposta que en aquest moment du
Esquerra Unida a la consideració del Parlament, així és que
llegiré un breu comentari sobre el tema de la Societat balear
de capital risc, escrit per un comentarista polític, crec que
brillant comentarista polític de la nostra ciutat. Això ha estat
publicat dia 26 de novembre, és a dir, recentment, bastant
després de presentada aquesta proposició; insistesc serveixi,
com a mínim, per reflectir el que és un estat d'opinió en els
mitjans i en el carrer, diu: "La trayectoria de la sociedad
balear de capital riesgo sería indignante si las
descacharrantes iniciativas en las que ha malgastado el dinero
de los contribuyentes no indujeran a la carcajada. La intención
angélica de apoyar a los empresarios audaces que se adentran
en territorios innovadores se convirtió muy pronto en la
sociedad balear para dar dinero a los nuestros. Esas
coincidencias a las que tan proclive ha sido el Govern, motor
y timón de la absurda iniciativa, por mucho que los puristas se
refugien en el accionariado, hizo pronto que los beneficiarios
fueran funcionarios de la Comunidad, amigos personales o
socios del presidente y miembros del partido. Con inversiones
tan arriesgadas como el embotellamiento de agua mineral, la
perfumería, los gabinetes ginecológicos o un cementerio
privado. Al margen de la perversión vergonzosa de sus
estatutos, la Sociedad balear capital riesgo ha estado afectada
por una maldición y arruina las iniciativas en las que dilapida
el dinero de los ciudadanos. le cuadraría mejor el nombre de
Sociedad balear de fracaso subvencionado y sin riesgos, ya
que, además, su presidente y el conseller se llevan a matar, lo
mejor que puede hacerse con esta empresa es dinamitarla, en
cuanto se encuentre otro medio para socorrer con fondos
públicos a los amigos del poder.
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Bé, insistesc, serveixi aquesta lectura per reflectir un estat
d'opinió i per contrastar l'esperit d'aquest escrit amb una proposta
que presenta Esquerra Unida i que té, clarament, un caràcter
eminentment constructiu. És a dir, llevem del debat, llevem de
la proposta la crítica àcida, com en el cas d'aquest comentari, o
no àcida, sobre el que s'ha fet i sí simplement intentem fer des
d'aquesta cambra una reflexió sobre la necessitat de corregir
situacions que han provocat la pèrdua de 400 i busques de
milions de pessetes de doblers públics en aquesta comunitat, i
aprovem, jo crec que amb l'assentiment unànime de la cambra,
tres propostes que crec que són perfectament assenyades.

La primera diu que se redissenyi la política d'inversions en
capital risc, redissenyar, ni tan sols es diu la manera, el com, ni
es fa una proposta concreta d'abandonament de la Societat balear
capital risc; es demana simplement que es redissenyi una política
que, en definitiva, ni ha servit per donar suport a empreses de
risc ni ha salvaguardat aquesta comunitat de la pèrdua de
quantitats significatives de doblers públics.

Segona proposta, que aquest redisseny es faci amb el criteri
de distribuir la inversió dels recursos públics en aquest àmbit, és
a dir, el capital risc, d'acord amb criteris objectius i d'acord amb
els interessos generals de l'economia de la nostra comunitat, ja
siguin projectes que afectin sectors estratègics que contribueixen
a la introducció de noves tecnologies o que representen interès
social general i "objectivable". És a dir, per tant, dirigim les
nostres inversions en capital risc d'una manera objectiu i cap a
empreses dignes d'aquest nom i cap a empreses que aportin
realment un element de dinamització de la nostra economia. Crec
que és una proposta també perfectament assumible i assenyada.

I tercera qüestió, que és un segon criteri de redisseny, és que
es permeti un control parlamentari de les activitats duites a terme
per la Societat de capital risc participades pel Govern i un
control, també efectiu, del destí final dels recursos públics i dels
projectes empresarials que reben aquests recursos. És a dir que
sigui quina sigui la manera com es redissenyi aquesta política
que sempre permeti que en la mesura que es posa sobre la taula
doblers públics, recursos públics, hi hagi manera de saber, d'una
manera transparent, pel Parlament i per la societat on han anat
aquests doblers, quina destinació se li han donat, quina
trajectòria han seguit aquestes empreses beneficiades per
aquestes inversions, anteriorment a la inversió, posteriorment a
la inversió. És a dir, un requisit elemental de transparència en
aquells àmbits on s'inverteixin recursos públics.

Jo crec que són tres propostes a les quals és difícil dir
que no, crec que és difícil dir que no des d'un criteri
mínimament objectiu i crec que la seva aprovació, com a
mínim, si no arregla comptes amb el passat, si no arregla
comptes amb el passat, com a mínim tendria la virtut de
suposar una certa voluntat de fer les coses millor de cara a
endavant. I, per tant, crec que donaria un missatge
tranquilAlitzador a aquesta cambra, al conjunt de forces
polítiques i, sobretot, al conjunt de la societat que es volen
efectivament canviar les coses a l'hora de manejar els
recursos públics i a l'hora de dotar aquesta Administració de
recursos públics dels necessaris criteris d'objectivitat i de
transparència, que no altra cosa es demana amb aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, per part
del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la seva portaveu,
Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des
d'Unió Mallorquina pensam que la política més raonable
quant a les empreses de capital risc participades pel Govern,
seria la retirada d'aquesta participació. És possible, si tenim
en compte promeses que ha fet el Govern que això sigui
possible i es faci efectiu a partir de l'any 96. Nosaltres
aniríem una mica més enllà fins i tot de les propostes que
Izquierda Unida fa a aquesta proposició no de llei, supòs que
són conseqüència que a un moment determinat, quan tots els
grups polítics de l'oposició vàrem demanar la retirada
d'aquesta societat, es va dir que no a la proposta i per això
ha presentat una segona proposta, en la qual demana al
Govern que redissenyi la seva política d'inversions dins
l'àmbit corresponent a aquestes societats, a aquestes
empreses de capital risc. Crec que això és difícil, donat que
crec que aquestes empreses, precisament que estan
intervingudes amb capital risc, precisament estan pensades
per colAlocar ex alts càrrecs, per pagar favors polítics; per
tant, redissenyar això és no donar cap sentit a la proposta
que va inspirar precisament la societat de capital risc.

Pel que fa als apartats segon i tercer, el fet de redistribuir
la inversió dels recursos públics en aquest àmbit, d'acord
amb uns criteris objectius i d'acord amb els interessos
generals de l'economia de la nostra comunitat, crec que és
un principi que hauria de ser tan obvi que quasi seria
innecessari avui plantejar-lo aquí.

I, per una altra part, el fet que els projectes que s'acullin
siguin aquells que afectin sectors estratègics, com sap molt
bé, o a noves tecnologies, és un dels objectius d'aquesta
societat de capital risc i que, per tant, és d'obligat
compliment, almanco en teoria i, per tant, Unió Mallorquina
no pot més que dir que sí a la proposta.
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Pel que fa al tercer apartat o a l'apartat b) de la proposta
general, permetre el control parlamentari efectiu d'aquestes
activitats, crec que ha quedat demostrat no tan sols que és
desitjable, sinó que és totalment necessari que es produeixi,
donat que avui per avui totes les societats en les quals la societat
de capital risc ha participat han estat societats fallides i realment
de nova tecnologia o de sectors estratègics, com vàrem veure a
la compareixença i com hem vist a diferents intervencions
parlamentàries, precisament no en tenien res.

Per això el Grup Mixt donarà suport a aquesta proposta, amb
el desig que aquesta societat de capital risc, si no deixa d'existir,
almanco a partir d'ara compleixi amb aquells objectius pels
quals, almanco en teoria, va ser creada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el seu portaveu, Sr. Antoni
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARÚBIES:

Sr. President, Senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Grosske, bé, com s'ha reconegut, ja per tots els que m'han
precedit, estam davant un tema prou debatut en aquesta cambra,
tant a comissions com a ple, on els grups de l'oposició ja han
malavejat perquè aquest Parlament recriminàs al Govern la seva
participació en la societat balear de capital risc; ja que, segons
ens ha confessat reiteradament el conseller d'Economia, de
manera ben alegre, el Govern ni controla la societat ni pretén que
sigui un instrument de polítiques d'inversió dissenyades pel
Govern, ni tan sols pot donar compte de la seva actuació.

També s'ha demanat que s'exigís la depuració de
responsabilitats polítiques que es deriven d'una trama que res té
a veure amb l'objecte social que s'ha exposat com a propi de les
societats de capital risc, a les quals el nostre grup no hi té cap
mena d'aversió, ans el contrari, sinó que tan sols ha pretès
satisfer interessos privats pròxims al Partit Popular, jugant amb
doblers públics. 

En concret, s'ha demanat la destitució per part del Govern del
seu representant dins la societat que justament només n'és un
membre més, com és el seu president.

Ens reafirmam idò en tot allò que ja hem dit a altres moments
i tornarem a donar suport a aquesta nova iniciativa, des de
l'escepticisme en què es produeixi i tan sols que es plantegi la
seva conveniència de cap replantejament per part del Grup
Popular, atès que el que nosaltres hem percebut amb les
contestes que fins ara s'han produït, tot i la claredat de l'afer, és
que no hi ha el més mínim propòsit d'esmena. Per això hauria
d'haver estat imprescindible un pas previ, com tots vostès saben,
que és el dolor dels pecats. De fet el portaveu del Grup Popular
ha tengut l'agosaria de contestar a aquesta cambra que la inversió
de la societat balear de capital risc a Bon Sossec no just va ser
adequada quan es va fer, sinó que, fins i tot, ha estat molt
convenient per als interessos públics, atès que el resultat final
serà que els ciutadans de Palma aconseguiran tenir un servei
d'enterrament amb el mateix cost que el que costa avui en dia el
cementiri municipal. En fi, hi vèiem pocs arguments per a la
inversió, però justificar-ne la bondat per a un final, hipotètic
encara, tan rocambolesc, em sembla voler fer creure que els
bancs de l'esglèsia ballen.

És a dir, Sr. Grosske, que ja sabem que no hi ha dolor dels
pecats ni es volen dir tots els pecats al confessor, això és la
comissió d'investigació, ni es vol complir la penitència que
els seria imposada, és a dir, com a mínim, responsabilitats
polítiques de cessar el representant del Govern a la societat;
per això, com li deia, no confiam en el propòsit d'esmena
que el seu grup proposa. Serveixi tan sols aquesta
intervenció per mirar d'incidir, per enèsima vegada ja, en el
primer dels punts d'una bona confessió, l'examen de
consciència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Per enèsima vegada societat
balear de capital risc. El Sr. Grosske deia és difícil dir que
no a aquesta proposició, per la suavitat dels termes, és cert
és difícil dir que no, però no és fàcil dir que sí, perquè
realment la nostra postura, exposada en una altra proposició
no de llei des d'aquesta tribuna, és que trobam que el
Govern s'ha de retirar de la societat balear de capital risc. I
no solament, com ha dit el Sr. Alorda, perquè no tenguem
esperança amb el propòsit d'esmena del Govern, sinó perquè
no veim objectivament una possibilitat certa de reconversió
de la societat balear de capital risc. La societat balear de
capital risc és un instrument viciat, és instrument l'estructura
del qual ja ha estat suportant unes càrregues que fan
pràcticament impossible la seva reconversió. Nosaltres
vàrem definir la societat balear de capital risc com un
instrument al servei de Bon Sossec i dels interessos
particulars i del Partit Popular que giren envoltant de Bon
Sossec i això llasta de tal manera la seva viabilitat futura
que una reconversió amb aquest propi instrument és
pràcticament impossible. Les inversions fetes, la càrrega de
pèrdues que suporta per unes inversions que han fet sense
cap criteri, sense cap objectivitat, picotejar d'aquí i d'allà,
amb activitats absolutament incomprensibles per una
societat de capital risc, també dificulten la feina de
reconversió.
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Però hi ha un tercer element, un tercer element que sí ens
aconsella votar aquesta proposició. Com ja vàrem dir, la societat
balear de capital risc va fer un préstec, en plena precampanya
electoral, al cementiri de Bon Sossec, préstec de 360 milions de
pessetes; préstec que, a més, es va fer en contra de les
possibilitats estatutàries de la societat balear de capital risc i en
contra del que la llei autoritza a fer a les societats de capital risc,
que només és participar en el capital d'altres empreses i no
establir préstecs, cosa que està explícitament exclosa de les
possibilitats d'actuació de la societat de capital risc; no obstant
això, la societat balear de capital risc va demanar un crèdit, 200
milions de pessetes a La Caixa, no a Sa Nostra, sinó a La Caixa;
i 160 milions a la Banca March per establir un préstec, un nou
préstec a Bon Sossec per tal d'evitar la suspensió de pagaments
en plena campanya electoral.

El problema que es planteja, al marge ja dic de la legalitat
d'aquesta decisió, és que aquest préstec l'haurà de tornar i la
societat balear de capital risc només podrà tornar aquest préstec
amb una nova ampliació de capital; és a dir, tornant al mateix
vici i llastant encara més les seves possibilitats d'actuació en
funció d'hipotecar-se a favor de Bon Sossec, una vegada més.
Això és l'única possibilitat que té de tornar aquest préstec.

Per tant, en previsió d'intentar evitar aquesta nova ampliació
de capital, que seria l'única resposta que realment podria donar
per tornar el préstec, nosaltres votarem, no gaire esperançats Sr.
Grosske, això és la veritat, votarem a favor que s'imposi a la
societat balear de capital risc una redefinició d'objectius, una
submissió al que la llei demana i exigeix a la societat de capital
risc. Però, li insistesc, Sr. Grosske, nosaltres hem fet una
pregunta al Govern, avui l'hem presentada, la pregunta diu: com
pensa la societat balear de capital risc retornar el crèdit de 360
milions de pessetes que va formalitzar amb La Caixa 200 milions
i amb la Banca March 160 milions, amb la finalitat d'atorgar un
préstec a Bon Sossec S.A. poc abans de començar la campanya
electoral de 1995? Esperam que ens contesti?

No hi ha altra resposta que dir mitjançant una ampliació de
capital, bé, idò nosaltres ho volem evitar i intentarem evitar-ho
votant aquesta proposició. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Gràcies, Sr. President. Estam aquí per analitzar aquesta
proposició no de llei presentada per Esquerra Unida sobre un
tema de política d'inversions. I analitzant el seu començament
d'aquesta proposta, allà on ens diu que el Govern no té
mecanismes efectius de control ni d'informació sobre el
funcionament d'aquesta referida empresa, doncs té els mateixos
que qualsevol accionista d'aquesta empresa que estam parlant;
per consegüent no és cert que el Govern no tengui mecanismes
efectius de control, té la informació, té tot allò que toca tenir un
accionista d'una empresa privada i tota aquesta informació va ser
remesa aquí al Parlament quan el conseller va fer la seva
compareixença per tractar d'aquest tema.

Que el Govern balear, malgrat les circumstàncies
referides, té dificultats per donar comptes al Parlament de
l'activitat de la societat balear de capital risc en la mesura
que es tracta d'una empresa privada. Clar, vostès ho diuen,
es tracta d'una empresa privada i per consegüent el Govern
balear, que participa en aquesta empresa privada, no ha de
fer més que aplicar la legislació vigent i, per consegüent,
vostès, si creuen que no hi ha d'haver societat balear de
capital risc; bé, i si ha de tenir una altra forma de
funcionament, però les societats participades d'aquest tipus
tenen un funcionament d'empresa privada i s'han d'adaptar
a aquesta legislació vigent i no es pot sortir d'ella.

No és cert que l'única inversió que s'hagi fet sigui el Bon
Sossec, ni molt manco, n'hi ha d'altres que sí s'han fet; i que
existeix un risc altíssim de no recuperació dels 425 milions
de pessetes invertits pel Govern; bé, doncs jo crec que,
afortunadament, les circumstàncies actuals poden permetre
pensar que aquest procés judicial enlloc d'acabar en fallida
no acabi així i que, avui per avui, doncs la societat balear de
capital risc recuperi, no sé si tots o part, part d'aquests
doblers que estam parlant.

Per tant, fora entrar, perquè realment ja ho hem discutit
moltes vegades a aquest tema, aquí en aquest parlament,
saben, efectivament, Sr. Alorda, que els bancs de l'esglèsia
no ballen, ho tenim claríssim que no ballen, clar, just
faltaria això. Doncs miri, nosaltres votarem que sí a l'apartat
1a) i que no a l'1b). Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Home, la veritat és que m'he quedat una mica sorprès,
gratament sorprès per l'anunci del vot favorable a l'apartat
1a) que ja és un 50% de la proposta. 
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La veritat és que, lògicament i en línia amb la meva
intervenció anterior, no acab d'entendre per què no es volen
arbitrar mecanismes que permetin que en definitiva aquest
parlament, la qual cosa vol dir el mateix que els ciutadans,
puguin tenir un control efectiu de les activitats dutes a terme per
les empreses que són participades amb doblers públics. Jo crec
que si una empresa, via subvenció, però més encara, via
participació en el seu capital, rep el suport de les institucions
autonòmiques, rep efectivament aquests doblers perquè es
considera que la seva activitat és útil per a la comunitat, és lògic,
és natural, que aquestes institucions públiques es marquin com
a objectiu tenir un coneixement de les activitats d'aquesta
empresa de tal manera que es pugui controlar el bon ús d'aquest
suport que des de la comunitat se li presta. Això és una cosa tan
elemental que fins i tot quan un ajuntament dóna una subvenció
a un colAlegi per fer la setmana cultural del colAlegi, aquest
ajuntament, si és un ajuntament responsable, cosa que tampoc no
és una categoria aplicable, malauradament, a totes les
corporacions, si és un ajuntament responsable, el que farà aquest
ajuntament és demanar una memòria de l'activitat i demanar, fins
i tot les factures que justifiquin que l'import d'aquesta subvenció
ha estat emprat amb les activitats i amb els termes i els serveis
que en el seu moment varen justificar la solAlicitud de subvenció.
Això és una cosa, insistesc, bastant elemental, i quan es parla de
societats bastants més importants des del punt de vista econòmic
que un centre docent, i quan es parla d'aportacions de capital que
moltes vegades impliquen centenars de milions de doblers dels
ciutadans i ciutadanes, jo crec que aquesta cautela que fins i tot
un ajuntament aplica al control d'una petita subvenció a un
colAlegi, crec que s'han d'aplicar i amb bastant més rigor que en
el cas anterior.

Per tant, insistesc, crec que és mal d'entendre dir que no que
aquestes inversions de doblers públics en societats de capital risc
no es vulguin arbitrar amb mecanismes de control, però
benvingut sigui el suport del grup parlamentari majoritari en
aquesta cambra, a aquest punt primer de la proposta referent als
requisits d'objectivitat i a donar suport a empreses que realment
aportin el dinamisme econòmic a la innovació tecnològica o a
sectors estratègics de la nostra comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I acabades les intervencions
respecte d'aquesta proposició no de llei, passarem directament a
la votació, i segons s'ha fet indicació per part del portaveu del
Grup Parlamentari Popular, posarem a votació primer el punt 1a
d'aquesta proposició no de llei.

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

S'aprova per unanimitat.

Passam a la votació del punt 1b.

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: a favor, 25; en contra, 30. Per tant
queda rebutjat l'apartat 1b d'aquesta proposició no de llei.

IV.- Debat de presa en consideració de la proposició de
llei RGE núm. 2499/95, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a declaració de reserva natural
Ses Salines d'Eivissa, les illes des Freus i ses Salines de
Formentera.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és el debat
de presa en consideració de la proposició de llei que ha
presentat el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a declaració de reserva natural de ses Salines d'Eivissa, de
les illes d'els Freusi de ses Salines de Formentera. Per fer la
defensa d'aquesta proposició de llei, té la paraula el seu
portaveu, Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria, per favor, als senyors diputats, ja és la
tercera vegada avui matí, que prestin atenció a les
intervencions i que, en qualsevol cas, hi ha una sala per
poder tenir les discussions o els diàlegs pertinents entre els
membres o entre els diputats. Per favor, però, prestin
atenció, i no facin grups aquí dins l'hemicicle. Moltes
gràcies. Està vostè en ús de la paraula, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes de gràcies, Sr. President. El passat 17 d'octubre,
el Parlament, per 31 vots a favor i 28 en contra, acordà
interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la totalitat
de la Llei de les Corts Generals 26/1995, de 31 de juliol,
mitjançant la qual es declara reserva natural ses Salines
d'Eivissa, els illots d'els Freus i  ses Salines de Formentera.
Quina és la causa, el fonament, del recurs
d'inconstitucionalitat? La resposta és ben senzilla, tal com
ens va dir el Sr. González i Ortea, portaveu aleshores del
Grup Parlamentari Popular, l'objecte del recurs és la defensa
de l'àmbit competencial de la nostra comunitat autònoma, la
reivindicació d'unes competències que han estat violades per
l'Estat. La raó jurídica que fonamenta la solAlicitud de
convocatòria del ple, ens deia, als efectes de determinar la
procedència d'interposar el recurs d'inconstitucionalitat
descansa que la Llei 26/1995, al seu article 1r es fonamenta
concretament en l'article 21.3 de la Llei 4/89, que fou
declarat inconstitucional per la Sentència del Tribunal
Constitucional de data 28 de juny del 1995.
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Vet aquí, però, que quan es publicà al BOE de 28 de març del
1989 aquesta famosa Llei 4/89, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestres, el Govern de la Comunitat
Autònoma i el llavors Grup Parlamentari d'Aliança Popular no
tengueren res a dir, cap objecció a la llei que després serviria de
base a la llei del Congrés que declara reserva natural ses Salines,
i no poden alAlegar avui ignorància ni desconeixement, ni tan sols
que una qüestió tan important passàs per alt al Govern. Per què
el Govern, el Grup d'Aliança Popular, aleshores, no va plantejar
qüestió de constitucionalitat a aquesta llei que, com s'ha vist
posteriorment, vulnerava, invadia les competències de les Illes
Balears? 

Deia que no poden alAlegar ignorància ni desconeixement
perquè, respecte de la Llei 4/89, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestres, els diputats del nostre
grup, aleshores, el diputat Sr. Joan Mayol i Serra, formulà al
conseller d'Obres Públiques la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita: "El Consell de Govern -formulava aquesta
pregunta el Sr. Mayol- en diverses ocasions ha interposat els
corresponents recursos d'inconstitucionalitat quan una llei
aprovada per les Corts afectava interessos públics o privats en
aquestes illes, en són exemples assenyalats la Llei d'aigües i la
Llei de costes. La Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació
d'espais naturals i de la flora i fauna silvestres, a l'article 21,
sostreu de la possible declaració protectora de la Comunitat
Autònoma, així com de la protecció de béns dels assenyalats a
l'article 3 de la Llei de costes, aquell precepte és considerat com
a legislació bàsica per la disposició addicional cinquena de la
pròpia llei; però, tenint present que la Constitució considera com
a competències possibles de les comunitats autònomes
l'ordenació del territori i la gestió en matèria de medi ambient, i
que l'Estatut ens atorga competència exclusiva en matèria
d'ordenació del territori, litoral inclòs, ordenació del mar
territorial, patrimoni paisatgístic, gestió en matèria de medi
ambient, així com el desenvolupament legislatiu i execució de
normes addicionals de protecció del medi ambient, espais
naturals protegits i ecologia, article 11.5, i que les transferències
en matèria de conservació de la naturalesa foren efectuades al
seu dia, és obvi que la llei esmentada entra en contradicció amb
les competències atorgades per l'Estatut. Així, les actuacions del
Govern en matèria de recursos d'inconstitucionalitat pot donar la
impressió de limitar-se als casos en què les lleis espanyoles
limiten la propietat privada o aprofitaments intensius de recursos
naturals, però ometen en ocasions com la present, la defensa de
les pròpies competències, i en particular, les de protecció de la
naturalesa que, atesa la situació d'aquestes illes, hauria de ser una
prioritat governativa. Per tot el que s'ha exposat, el diputat
sotasignant formula la següent pregunta: Per quin motiu o motius
no ha estat objecte de recurs l'article 21 de la Llei 4/1989?"

Sens dubte, la intuïció del diputat Mayol va ser premonitòria.
Quasi un any més tard, dia 9 d'abril del 1990, el Sr. Huguet i
Rotger, aleshores vice-president del Govern, trasllada la resposta
del Sr. Jeroni Saiz i Gomila. Textualment, el conseller contesta
i manifesta el següent: "El Govern no va recórrer l'esmentada llei
perquè no ho considera procedent".

Però afortunadament per al Partit Popular, la Llei 4/1989
sí que va ser impugnada davant el Tribunal Constitucional
pel Govern basc, per la Junta d'Andalusia, pel Govern de
Canàries, per la Generalitat de Catalunya, per la Xunta de
Galícia, pel Parlament de Catalunya, institucions geloses de
les seves competències, i per això, ens trobam avui amb la
grotesca situació que la raó jurídica del recurs
d'inconstitucionalitat contra la totalitat de la Llei 26/1995,
de 31 de juliol, mitjançant la qual es declaren reserva
natural ses Salines d'Eivissa, els illots d'els Freus i  ses
Salines de Formentera, s'ha aconseguit gràcies a aquestes
cinc comunitats autònomes i al Parlament de Catalunya,
mentre que el nostre govern, segons el Sr. Saiz, no va
recórrer l'esmentada llei perquè no ho considerà procedent.

No ho considerà procedent quan es tractava de vetllar
per les nostres competències, però considera procedent
recórrer davant el Tribunal Constitucional la declaració de
reserva natural. No és procedent defensar l'autonomia, és
procedent impedir la protecció i conservació del territori,
d'un dels espais naturals més emblemàtics d'aquesta terra.

Amb aquests antecedents, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM proposa avui que el Parlament prengui en
consideració la proposició de llei per tal de declarar reserva
natural ses Salines d'Eivissa, els illots d'els Freus i  ses
Salines de Formentera, i amb això es remarca la
competència de la nostra comunitat autònoma per la
declaració i la gestió d'aquest espai natural que és una de les
zones més riques i interessants de l'arxipèlag, quant a fauna
vertebrada i invertebrada, terrestre i marina, la seva flora és
la de major interès botànic de les illes Pitiüses, i a més té un
sistema de zones humides de gran importància
internacional, amb un alt valor ecològic. És una proposició
de llei, ho advertim, calcada de la llei estatal, únicament
l'hem traduïda i hem canviat els òrgans gestors que
dependran, en lloc de l'Administració de l'Estat, de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb l'admissió de la presa en consideració, s'obrirà el
termini perquè puguin presentar-se esmenes per part de tots
els grups parlamentaris que, no ho dubtam, enriquiran i
milloraran aquesta proposició de llei quant al seu objecte,
quant a l'àmbit territorial de la reserva natural, a l'àrea
d'influències sòcio-econòmiques de les reserves naturals, al
seu règim jurídic, de protecció, als òrgans de gestió de la
reserva natural, als instruments de programació i d'aplicació
de la reserva natural, al pla d'ordenació dels recursos i al pla
rector d'ús i gestió de la reserva natural. Evidentment, és
una llei molt millorable, però, avui discutim únicament la
seva presa en consideració per a després, en la seva
tramitació, corregir tots els defectes que, ja els ho advertim,
reconeixem que té perquè és un calc de la llei estatal, però
no teníem altra intenció.
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Hem de recordar, d'altra banda, que la Comunitat Autònoma
ha protegit aquest espai de ses Salines d'Eivissa mitjançant les
lleis següents: primer, amb la Llei 5/1985, de dia 2 de maig, de
declaració de ses Salines d'Eivissa i Formentera i els illots
intermedis com a àrea natural d'interès especial; després, amb la
Llei 5/1988, de dia 11 de maig, de declaració de s'Estany des
Peix de Formentera com a àrea natural d'especial interès;
finalment, amb la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals
i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears, modificada posteriorment mitjançant la Llei 7/1992, de
dia 23 de desembre.

Per què, si aquesta àrea ha estat objecte de protecció,
mitjançant normes autonòmiques, amb la seva declaració d'àrea
d'especial protecció i interès per a la Comunitat Autònoma, amb
la categoria d'àrea natural d'especial interès (ANEI), el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, demana ara que es prengui en
consideració la proposició de llei per tal de declarar-la reserva
natural? La resposta és ben simple i la contestarem breument, ja
que ens queda poc temps.

Com totes les senyores i els senyors diputats saben,
existeixen unes diferències importants entre la qualificació
actual, ANEI, i la reserva natural. La declaració d'àrea natural
d'especial interès, ANEI, de ses Salines d'Eivissa, els illots d'els
Freus i  ses Salines de Formentera, significa aquestes set
determinacions: primera, està dictada en base als títols estatutaris
d'ordenació del territori i d'urbanisme; segona, els terrenys
queden qualificats com a sòl no urbanitzable d'especial protecció,
és una simple declaració estàtica i no dinàmica, aquesta és una
qüestió fonamental, tal vegada la més important, és una
declaració estàtica i no dinàmica; tercera, queden sense efecte els
plans, normes, projectes d'urbanització i parcelAlació
disconformes; quarta, queden suspeses les llicències d'edificació
fins que no es redacti el pla especial que determinarà l'anulAlació
de les llicències o l'aixecament de la suspensió; cinquena, tots els
instruments d'ordenació territorial o de planejament urbanístic
que es redactin hauran de respectar a l'ANEI les mesures
mínimes de protecció de la Llei d'espais naturals; sisena, per a la
realització de construccions i instalAlacions existeixen certes
limitacions i en tot cas una superfície mínima de 30.000 metres
quadrats; i setena, el Govern redactarà sense cap fixació
temporal un pla especial de conformitat amb la Llei del sòl.
Aquesta és la qualificació actual, ANEI. 

Mentre que la declaració de reserva natural, la declaració que
proposam, significa aquestes sis determinacions: primera, estaria
dictada en base als títols estatutaris d'espais naturals protegits,
ecologia i de normes addicionals de protecció del medi ambient,
en comptes d'ordenació del territori i urbanisme; segona, els
terrenys protegits serien el domini públic marítim terrestre i la
pròpia reserva natural amb una zona perifèrica de protecció;
tercera, els objectius de la reserva natural són protegir, conservar,
gestionar, restaurar i millorar la diversitat genètica, la riquesa i
la productivitat de l'espai natural que ha de ser compatible amb
el desenvolupament i la utilització dels recursos naturals i
ambientals, en el marc de la protecció del medi ambient i de
l'ordenació racional i equilibrada del territori; quarta, per fer
efectius aquests objectius, es crea un òrgan de gestió, així com
un patronat com a òrgan de participació; cinquena, per fer
compatible la productivitat de l'espai natural amb el
desenvolupament i la utilització dels recursos naturals i
ambientals, i com a instrument de programació i de planificació,
es redactarà un pla d'ordenació dels recursos naturals; i sisena, el
Govern aprovarà un pla rector d'ús i gestió de la reserva natural
que determinarà els usos i les activitats, les normes bàsiques de
protecció, d'investigació i d'ús públic, així com les normes
relatives als aprofitaments de tot tipus.

Queda, per tant, evidenciat que una àrea natural d'especial
interès i una reserva natural, són dues institucions jurídiques
amb contingut i abast molt diferent. Senyores i senyors
diputats, i especialment senyores i senyors diputats del
Partit Popular, ara, avui, és l'hora de demostrar que el passat
dia 17 d'octubre, quan 31 vots a favor i 28 en contra
acordaren d'interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra
la totalitat de la Llei de les Corts Generals 26/1995,
mitjançant la qual es declara reserva natural ses Salines
d'Eivissa, els illots d'Els Freus i ses Salines de Formentera,
el motiu era la defensa de l'àmbit competencial de la nostra
comunitat autònoma, la reivindicació d'unes competències
que havien estat violades per l'Estat, ara és hora de
demostrar que amb aquell recurs d'inconstitucionalitat
només volien defensar els interessos dels ciutadans d'aquest
país, les competències que ens atorga l'Estatut d'Autonomia.

Per tot això, i en defensa, avui sí, dels interessos
generals, en defensa d'un desenvolupament sostenible, en
defensa de la protecció del medi ambient, en defensa d'un
futur per a les nostres illes, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, suplica als altres 53 diputats i diputades
d'aquest parlament que votin favorablement la presa en
consideració d'aquesta proposició de llei per tal de declarar
reserva natural ses Salines d'Eivissa, els illots d'els Freus i
ses Salines de Formentera.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre el torn d'intervencions
dels grups que es mostrin a favor d'aquesta proposició de
llei. Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. Com a diputat d'Els Verds i com a membre
del grup ecologista pitiús vull felicitar al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM per aquesta encertada iniciativa, que és
un nou intent per protegir ses Salines i que es respecti d'una
vegada per totes la voluntat de la major part dels eivissencs
i formenterers. 
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Senyors del PP, què s'inventaran ara per dir que no a aquesta
proposta?, amb quina nova excusa ens sorprendran per dir que no
a la protecció de ses Salines?, quina nova vergonyosa pàgina de
la història de ses Salines escriuran avui?, quina nova taca
posaran avui damunt la seva dignitat? Vostès han dit tot el temps
que el motiu pel qual s'oposen a la declaració de ses Salines com
a reserva natural és la invasió de competències autonòmiques per
part de l'Estat. Molt bé, avui els ofereixen a vostès que sigui el
Parlament balear, amb competències balears, autonòmiques
nostres i ben nostres, qui protegeixi ses Salines, ho acceptaran,
veritat? No era això el que volien?, no aniran a dir que no.

Però Els Verds no som ingenus, els coneixem molt bé,
senyores i senyors del PP, sabem que, evidentment, no és un
tema de competències, és un tema d'interessos privats del Sr.
Cañellas i del Sr. Matutes, ara ens donen la raó, ara demostraran
que això que demanàvem nosaltres no era cap demagògia,
demostraran que l'oposició d'aquesta cambra i el poble de les
Balears té tota la raó del món quan diu que els interessos privats
són els que realment impedeixen aquesta protecció. Ara queden
vostès en evidència. Novament els diputats eivissencs del PP
escriuran, probablement, una vergonyosa pàgina amb tota
aquesta història, quina excusa donaran ara?, no els fa vergonya?
Què diran els seus fills quan vegin que vostès han consagrat la
seva vida política a permetre la destrucció de ses Salines i a
impedir la seva protecció? 

Vull fer també un breu apunt referit a les notícies aparegudes
a mitjans pitiüsos sobre la petició feta pel Parlament al Tribunal
Constitucional perquè faci una suspensió cautelar de la reserva
natural. Segons sembla, aquesta suspensió, si l'accepta el
Constitucional arribaria en dos o tres mesos, i a partir d'aquí ses
Salines perdrien la seva protecció actual. Vull preguntar-los,
senyors del PP, fins aquí arriben vostès en les seves ànsies
desproteccionistes?, sembla com si la protecció de ses Salines
causàs un dany tan gros, un perjudici tan dolent a algú, que no es
pugui esperar la sentència del Tribunal, serà que el Sr. Cañellas
i el Sr. Matutes també els han dit que facin el que sigui per no
haver d'esperar quatre o cinc anys la sentència? D'aquesta
manera, senyors del PP, faran vostès un regal de Reis ben trist a
les illes Pitiüses: la desprotecció de ses Salines de forma
precipitada, anticipada, no fos cosa que algun especulador en
sortís perjudicat abans d'hora i no pogués fer el seu negoci.

Fa encara pocs dies, el grup d'Estudis de la naturalesa de les
Pitiüses, el GEN, juntament amb Els Verds, vàrem aconseguir
aturar una casa ilAlegal a ses Salines, aquella construcció s'ha
aturat perquè la reserva natural protegeix la zona, gràcies a
vostès, senyors del PP, d'aquí dos o tres mesos, es podrien
continuar les obres, se'n podrien començar de noves i es tornaria
a poder destruir tranquilAlament ses Salines, tot gràcies a vostès.
Sr. Soler, no serà vostè capaç d'entendre tot això?, no és vostè
capaç d'imposar l'honestedat dins el seu grup parlamentari?,
pensa deixar continuar fent i desfent el Sr. Cañellas en el tema de
ses Salines? Vostè, Sr. Soler, és el president de les Balears, però
sembla que el Sr. Cañellas continua essent l'amo de ses Salines
d'Eivissa i Formentera.

Per favor, senyores i senyors del PP, avui tenen una nova
oportunitat d'or per tancar amb dignitat aquest contenciós
que ja fa massa anys que dura, no la desaprofitin. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula el seu portaveu, Sr. Josep
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Els treballs i els afanys per
protegir definitivament ses Salines d'Eivissa i Formentera
són una història digna de figurar a les epopeies dels pobles
mediterranis, i es mereixen, com a mínim, una cançó de
Lluís Llach. Els treballs i enganys per evitar la màxima
protecció d'aquests espais podrien entrar perfectament en
una antologia dels despropòsits polítics. Sembla i pareix que
a totes les Illes s'han de mantenir espais emblemàtics que
projectin al llarg del temps la confrontació de les forces
protectores i les forces depredadores.

Ses Salines són a Eivissa i Formentera allò que
Macarella és a Menorca, en debats com aquest és on es
posen de manifest els principis i interessos que defensa
cadascú, en debats com aquest és on les promeses oficials
d'ecodesenvolupament, desenvolupament sostenible,
sostenibilitat perden l'embolic del discurs i descobreixen la
feble substància del seu contingut, és en debats com aquest,
com el que vàrem tenir dia 17 d'octubre, com el que ha
esclatat a Menorca quan s'ha descobert que el Partit Popular,
d'amagat, d'amagatotis, impulsava la urbanització de l'àrea
de Macarella, és on queda palesa, dramàticament palesa la
realitat d'un discurs oficial.

La història dels treballs per a la protecció de ses Salines
és llarga en la seva trajectòria, carregada de símbols per al
moviment ecologista de les Illes Balears, des de finals dels
anys 70 s'obre una espècie de guerra, guerra amb batalles
successives, batalles que ens aproximen, de cada cop més,
a la protecció definitiva. Els darrers capítols d'aquesta
espècie de guerra són coneguts, Esquerra Unida planteja la
iniciativa de declaració d'àrea de reserva natural, acollint-
nos a la Llei 4/89 i a través de la tramitació al Congrés de
Diputats; la iniciativa compta amb el suport del PSOE, la
famosa pinça Esquerra Unida-PSOE, i s'aprova. Quan la llei
és publicada i sembla que s'ha acabat el procés de protecció
de ses Salines, el Partit Popular treu al carrer les seves
bateries i palanqueja allò que no són, porten endavant un
recurs d'anticonstitucionalitat. Aquest debat ja el vam tenir
en aquesta cambra fa un mes, no es tracta de calcar-lo avui,
però els debats no són capítols inconnexos d'una història
sense final, el debat és un i el final, cada dia, és més prop.
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Avui estam davant una proposició que presenta el PSM que
recupera la llei que s'aprovà al Congrés dels Diputats i que la
porta a aquest parlament, si l'objecte de recurs
d'inconstitucionalitat no era la desprotecció de la zona, sinó la
defensa de la capacitat de les Illes Balears per prendre les
decisions polítiques que pertoquen, el Partit Popular no ha de
tenir cap problema per aprovar aquesta proposició, i sense
súpliques, afegesc. Si no és així, si el Partit Popular vota en
contra d'aquesta proposició, no només es corroborarà una vegada
més quins són els seus propòsits respecte de ses Salines i, en
general, respecte del model de creixement a les Illes Balears,
sinó que desdiran les paraules del president de la Comunitat
Autònoma, Sr. Cristòfol Soler. La lectura no pot ser d'altra,
d'ençà les eleccions de maig, d'ençà la destitució de l'anterior
president, el Partit Popular ha entrat en un remolí, estan en el cap
de fibló del desconcert i la disgregació, el fet no es va produir per
accident, sinó que és fruit natural d'un procés de conjuminació
d'interessos al poder a través d'un partit polític. La situació es
tradueix en l'actuació del grup parlamentari, la situació es
tradueix en el fals terra que trepitja el president de la comunitat,
el canvi de discurs, de l'anterior a l'actual president, ha estat
notable, notori i molta gent l'ha agraït, el compromís lingüístic
o el compromís amb l'ecodesenvolupament que gairebé ningú no
va creure, després s'ha de traduir en decisions concretes i
constatables. D'aquí a uns moments podrem contrastar les
paraules amb la realitat, podrem veure què hi ha de cert en el
discurs i fins a quin punt els poders de sempre continuen
controlant els vots del grup popular en aquest parlament.
Lògicament, avui es tracta únicament d'acceptar que la
proposició de llei es tramiti al Parlament, inici de tràmit que pot
implicar que el resultat final no sigui el mateix que es planteja en
origen. Ja sabem quines són les majories i quins són els
interessos.

És difícil preveure quines noves batalles es plantejaran
entorn de la protecció o desprotecció de ses Salines, però no
deixa de ser satisfactori que a cada batalla perduda anem
guanyant terreny, encara podran esclatar perills i amenaces com
hi ha, encara es pot fer bastant de mal, però tots, i em pens que
vostès també, tenim la convicció íntima que el moviment
ecologista ha de guanyar, que ja ha guanyat o, més ben dit, que
les forces interessades en el negoci del territori, les forces que
vulguin o no vulguin, el Partit Popular representa, han perdut en
aquest cas. El Partit Popular es podrà oposar a aquesta proposició
de llei per declarar ses Salines reserva natural, el Partit Popular
podrà explicar tots els contes que vulgui, el Partit Popular podrà
guanyar la votació al Parlament, però ja fa estona que l'ha
perduda al carrer. No es pot anar en contra de la història, no es
pot anar contra les lleis de la naturalesa, fa trenta anys potser sí
que s'haurien pogut fer destrosses sense que gairebé ningú no se
n'alçàs ni una cella, fa trenta anys es van iniciar tres dècades de
disbarats a costa del nostre territori, les persones ens adaptam a
qualsevol situació, aquesta és una idea estesa, és una idea
general, una idea consolidada. La situació avui és nova.

Cada vegada que el Partit Popular s'oposa a la protecció
del territori, fa que avancin les forces proteccionistes, no
sabem fins a quin punt podrà suportar aquesta desfeta en el
debat sobre el futur de les Illes, la proposició de llei que
avui ha presentat el PSM, germana de la que va portar
Esquerra Unida al Congrés dels Diputats, seria una
oportunitat per rectificar, seria una ocasió per dir "no només
creim en l'ecodesenvolupament com un recurs retòric en un
discurs d'investidura, com un titular de premsa, sinó que ens
comprometem a (...), ens comprometem a fer avançar
l'ecodesenvolupament amb la planificació territorial de les
Illes, ens comprometem, senyores i senyors, a rectificar".

Com el poeta que mai no va ser a Granada, jo mai no he
estat a Eivissa, mai, no he estat mai a ses Salines i, en canvi,
em sent molt a ple defensant ses Salines aquí, és un
sentiment de solidaritat, és un sentiment de pertànyer a un
conjunt de pobles que treballen per a un futur millor.
Aquests debats, aquestes lluites, aquests combats sí que
construeixen un projecte de país balear, el debat que hem
encetat una altra vegada al Parlament, que fa que ens
posicionem, que fa que descobrim afinitats sobre sigles,
coincidències, cohesionen allò que és concret, forces
disperses de progrés. Ja és trist que a finals del segle XX
haguem d'apelAlar a la racionalitat, al seny, al coneixement.
No he estat mai a ses Salines, com no hi han estat mai la
majoria de menorquins i menorquines, i aquí em sent com
si defensàs Macarella de l'especulació i del Partit Popular de
Ciutadella. Els territoris emblemàtics tenen aquesta força,
la força de cohesionar-nos, i com més s'hi oposin, més
cohesió i més compromís.

L'any 1973, Richard Nixon va iniciar el segon mandat
presidencial, un mandat que va durar molt poc, en aquell
moment ja havia esclatat l'escàndol Watergate i el Vietnam
anava com anava, aquells dies, quan va començar el segon
mandat, va ser quan va morir el seu predecessor, Lyndon
Johnson; un periodista, mestre de periodistes, mort fa poc,
Andrew Cockin, va descriure aquell fet així: "És en certa
manera com si els funerals de Calígula fossin compensats
amb l'acte de jurament del seu cavall", confii que aquí, a
Balears, no acabi passant el mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Vicent Tur.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Deia el portaveu
del meu grup parlamentari, el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, en la seva intervenció en el punt anterior, sobre la
societat de capital risc, que ja era l'enèssima vegada que
portàvem aquest debat a aquest parlament. Jo crec que el debat
que tenim en aquests moments va molt més enllà de l'enèssima
vegada, com deia ell, i això evidentment fa difícil trobar
arguments que puguin ser nous per explicar i per defensar la
necessitat de protegir d'una vegada per totes un espai que és
absolutament necessari que així estigui, adequadament protegit,
i és urgent.

Jo, en qualsevol cas, faré un esforç per defensar la proposta,
per argumentar a favor de la proposta que ha presentat el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, aprofit per felicitar l'oportunitat
d'aquesta iniciativa, encara que hem de reconèixer que ses
Salines avui estan protegides, però creim que és correcte i per
això nosaltres li donarem suport, perquè volem acabar amb la
demagògia del Partit Popular, volem acabar, volem ajudar a
desemmascarar la disfressa d'autonomista que s'havia colAlocat
el Partit Popular amb aquest tema concret de ses Salines. Volem
acabar, per tant, amb les excuses de competències per tractar
aquest tema a l'aprovació que es va fer al Congrés dels Diputats,
i volem acabar amb aquesta voluntat de mesclar interessos i
protecció, arribant fins i tot a greuges comparatius entre
ciutadans d'aquestes illes que veien com determinats espais,
segurament de menor interès mediambiental, eren protegits
mentre es defensava la desprotecció de ses Salines d'Eivissa i
Formentera.

De totes maneres, em tem, Sr. Sampol, que sortiran una
vegada més excuses per no aprovar aquí, allò que es diu que s'ha
d'aprovar aquí, per tant ja no té cap explicació, però em tem que
sortiran més excuses, aquestes excuses que a Eivissa deim que
són excuses de mal pagador, d'aquell que no paga i busca
arguments on ja no n'hi ha. I és que vull recordar, senyores i
senyors diputats, que aquesta crec que és la setena iniciativa
sobre la protecció de ses Salines que es tracta en aquest
parlament, per tant és necessari recordar i repetir una vegada
més, per què encara no s'han protegit ses Salines d'Eivissa i
Formentera al Parlament de les Illes Balears?, per què encara no
s'han protegit si tots els estudis i treballs tècnics i científics
recomanen i exigeixen aquesta protecció?, per què encara no
s'han protegit si totes les directives europees que fan referència
a la protecció del medi ambient ordenen aquesta protecció?, per
què encara no s'han protegit ses Salines d'Eivissa i Formentera si
la legislació mediambiental tant de l'Estat espanyol com de la
mateixa comunitat autònoma, desenvolupada per aquest
parlament, així ho recomanen?, per què encara no s'han protegit
ses Salines d'Eivissa i Formentera si hi ha un clamor social, una
demanda social entorn a aquesta necessitat de protegir ses
Salines d'Eivissa i Formentera?, per què no s'han protegit, en
definitiva, ses Salines d'Eivissa i Formentera quan des d'aquest
parlament s'han protegit, com deia, altres espais que crec que és
evident que tenen menor interès mediambiental, paisatgístic o
ecològic?

I la resposta no la vull repetir una vegada més des
d'aquesta tribuna, la deix a la consciència, al criteri de
cadascun dels senyors diputats.

I vull treure en aquest moment l'exemple de Santoña, a
Cantàbria, coincident amb un govern també del Partit
Popular, aquella comunitat autònoma en aquell moment.
Vull recordar que la falta de protecció d'aquest espai,
l'actitud del Govern de Cantàbria en aquell moment, de
denegar-se a donar l'adequada protecció a aquest espai
d'interès mediambiental, va ser motiu d'una condemna i una
sanció econòmica per la Unió Europea a l'Estat espanyol en
aquell moment. Per què?, per un incompliment clar i
flagrant del Tractat de Roma que insta els estats membres a
donar compliment a tota la normativa que desplegui la Unió
Europea en favor de la protecció dels espais naturals. I en
aquest cas és molta, és àmplia, la normativa desplegada per
la Unió Europea al respecte; però vull fer referència
especialment a la Directiva 79/409 de la Comunitat
Econòmica Europea relativa a la conservació d'aus, que
obliga a donar una especial protecció a aquesta zona i que
entenem que avui per avui, una vegada més, s'incompleix.

Què hem d'esperar, per tant, senyores i senyors diputats,
que es repeteixi el cas de Santoña, que es condemni a l'estat
membre que ha de donar resposta davant la Unió Europea,
davant els tribunals de la Unió Europea, de la gestió
mediambiental que es fa al nostre país i de l'incompliment
del Tractat de Roma i per tant de la legislació
mediambiental que emana de la Unió Europea? Creim que
no, creim que en aquest moment precís era quan l'Estat tenia
la responsabilitat i l'oportunitat de tramitar l'oportuna
protecció de ses Salines d'Eivissa i Formentera, i així ho va
fer.

Per això pensam que atenent especialment l'interès per
a la protecció de ses Salines, el més correcte en aquest
moment seria, més que tramitar una nova llei en aquest
parlament, encara que, repetesc, li donarem suport, el més
correcte seria aplicar i desenvolupar els instruments legals
vigents actualment, que no són altres que la llei aprovada i
publicada al BOE d'1 d'agost del 1995, per tant, en vigor, i
que declara ses Salines d'Eivissa i Formentera i els illots de
Migjorn reserva natural, per un aspecte que crec que és molt
important i al qual el Sr. Sampol ha incidit abans, perquè
aquesta llei permet, no només protegir ses Salines d'Eivissa
i Formentera, sinó que permet, o promou o exigeix una
adequada gestió, una adequada conservació d'aquest espai.
Per tant, el que procedeix, si atenem els interessos de l'àrea
natural que en aquest moment és objecte de debat, és
reclamar la gestió per part de la Comunitat Autònoma, en
base a la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 de
juny del 1995, i en el seu compliment, aplicar i executar la
llei actualment aprovada. O sigui que el que correspondria
en aquest moment, en ares a la celeritat i a la urgència que
intentaré explicar després, el que correspondria seria
aprovar i constituir el patronat des d'aquesta comunitat
autònoma, estam d'acord, aprovar i constituir el patronat
amb l'ampla representació, tal i com preveu la llei, i per
suposat gestionar adequadament la reserva natural; i això,
si és necessari promovent i buscant l'oportú conveni de
colAlaboració amb l'Administració central a efectes d'una
adequada finançació per a la gestió de l'àrea natural
d'especial interès d'Eivissa i Formentera.
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Perquè, senyores i senyors diputats, protegir entenem que és
correcte quan es tracta d'uns determinats valors paisatgístics a
unes determinades àrees o espais, però quan es tracta, com és el
cas de ses Salines d'Eivissa i Formentera, d'un espai que va més
enllà d'uns valors paisatgístics i mediambientals, que se li
reconeixen uns valors científics i per tant d'interès científic, el
que correspon, el que no és suficient és protegir aquest espai,
simplement, el que correspon és gestionar adequadament l'espai
objecte de protecció, i gestionar vol dir no només protegir i
preservar d'agressions externes els diversos hàbitats, sinó que vol
dir també contribuir al desenvolupament de l'estudi, la difusió,
la investigació dels seus recursos naturals. En definitiva, el que
vol dir és exercir sobre la zona una acció positiva, no una simple
protecció neutra, tal com seria si atenien, com havia dit molt bé
el Sr. Sampol abans, legislació purament i únicament urbanística.

I per què és necessari i per què és urgent actuar de manera
positiva sobre aquesta zona? Entenem nosaltres que és necessari
conèixer la situació actual per saber la urgència que hi ha en
aquests moments d'actuar positivament sobre l'àrea de ses
Salines d'Eivissa i Formentera. I a títol d'exemple puc posar dos
casos, que crec que totes les senyores i senyors diputats,
entendran encara que, com ha dit un altre portaveu, no hagin
estat mai a Eivissa o no coneguin ses Salines. Avui per avui és
permès un lliure trànsit de persones per damunt tot el sistema
dunar tot l'any, amb el que això representa durant els mesos
d'estiu de pressió damunt el sistema dunar i el que això
representa de degradació d'un dels hàbitats més importants de
l'àrea, i record, protegit per una llei d'aquest parlament, aquesta
petita àrea que fa referència a la zona dunar. Per una altra banda,
a l'època en què s'hi poden observar els flamencs és fàcil
comprovar com s'hi desplacen gran quantitat de persones, de
visitants, que poden acudir lliurament a qualsevol dels diversos
hàbitats de l'entorn de l'espai que estan ocupant aquests
flamencs, és fàcil veure-hi caravanes de cotxes de gent que va a
fotografiar, a visitar la visita que fan els flamencs any rera any
a ses Salines d'Eivissa i Formentera. Per tant, entenem i repetesc
que és urgent actuar en positiu i que la Llei 26/1995, aprovada en
el Congrés de Diputats i publicada en el BOE, i per tant en vigor,
ho permet.

Per tant, el que ens temem en aquest moment no és que
estem debatent una qüestió de competències entorn a qui és
el competent per protegir aquesta àrea i fer-ho amb la
urgència necessària, sinó que el que ens temem és que no es
vol la llei, no es vol la llei que hi ha avui aprovada perquè
aquesta llei no impediria per a res que aquesta comunitat
autònoma exercís la seva competència i pogués gestionar en
funció de la llei aprovada aquest espai. En qualsevol cas,
donarem suport a la iniciativa que es presenta avui aquí,
perquè creim que la llei, com s'ha dit, és un calc de la que hi
ha, i si és millorable ajudarem a millorar-la, per suposat si
es pren en consideració. Però ens temem que no serà així,
perquè ens temem que el que no es vol és la llei, i prova
d'això potser la tenim en què, atribuint-se unes
competències que mai no va autoritzar aquest parlament, el
president d'aquest parlament, quan va presentar el recurs
d'anticonstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional, no
es va limitar a presentar el recurs pel qual havia estat
autoritzat per aquest parlament, sinó que, a més, es va
demanar la suspensió cautelar de la llei; la qual cosa ens fa
tèmer, com dic, que la voluntat no és aprovar-la aquí o
aplicar-la des d'aquí, sinó eliminar, com més aviat millor,
aquesta llei. 

Per tant, i per acabar, Sr. President, senyores i senyors
diputats, he vist avui als mitjans de comunicació que alguns
diputats temien determinades accions terroristes o
delinqüents  -deien els mitjans de comunicació-, però jo em
deman, em preocup de si els eivissencs i els formenterers,
el poble de les Illes Balears, en definitiva, haurem de
començar a preocupar-nos per altres tipus d'accions que, si
m'ho permet, jo diria de terrorisme mediambiental entre
cometes de determinats diputats. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I, si em permet el portaveu
del Grup Parlamentari Popular, aquesta presidència ha estat
respectuosa amb la valoració feta pel diputat d'aquesta
cambra i, per tant, aquesta presidència es veu en la
necessitat i en l'obligació de convocar, amb caràcter
extraordinari i urgent, la Junta de Portaveus, perquè no hi
hagi cap mica de dubte que des de la Presidència no s'ha fet
ús ni abús de les prerrogatives, sinó que s'ha complert
estrictament l'acordat per aquesta cambra quant a la
tramitació del recurs d'inconstitucionalitat. Per tant, des
d'aquest moment queda convocada amb caràcter
extraordinari i urgent la Junta de Portaveus, amb aquest únic
punt.

Senyor portaveu del Grup Parlamentari Popular, té vostè
la paraula.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Sampol, yo voy a ver si trato de centrar un poco el tema, porque
la verdad es que, salvo el último portavoz que me ha precedido
en el uso de la palabra, a los demás se nos ha escapado el debate
de las manos, yo creo, se han mencionado personas, problemas
aparentes o que han salido en los medios de comunicación del
Grupo Parlamentario Popular y, en fin, un sin fin; se ha hablado
hasta de epopeyas mediterráneas y un sin fin de dislates sobre los
que, desde luego, no me quiero extender. Pero vamos a ver si
somos capaces de centrar el tema. A usted mismo tengo que
hacerle una acusación, usted se ha pasado el 50% del tiempo en
esta tribuna hablando de una cosa que ya discutimos el otro día
con motivo del debate sobre la presentación del recurso, que es
que el Gobierno, en el año 89, no presentó un recurso de
inconstitucionalidad a la Ley 4/89 y que el Sr. Mayol, diputado
de su grupo, había pedido o preguntado, mejor dicho, mediante
una pregunta parlamentaria, no mediante una proposición, había
preguntado al Gobierno si lo creía conveniente y estimable el
presentar eso y el Gobierno no lo presentó. Aparte de aquello que
es tan mallorquín, de Deu ens guard, o ja està fet, yo creo que no
es el momento de debatir esas cosas. Estamos aquí para debatir
una cosa concreta, ustedes presentan en este momento, ante la
Cámara, una proposición de ley de declaración de reserva natural
de las Salinas de Eivissa y Formentera y dels Freus; y ustedes
presentan eso, y usted lo reconoce palatinamente, y cualquiera
que lo lee lo ve así, la ley es exactamente, literalmente, la ley
nacional, la ley aprobada por el Congreso de Diputados, por
cierto en unas circunstancias ya de por sí muy dudosas.

Porque aquí se ha mencionado que se aprobó la ley enseguida
y que ya está, no; la ley ya sufrió en su momento circunstancias
y avatares muy complejos. La ley salió aprobada del Congreso
de Diputados y fue al Senado; en el Senado, después de su
trámite y su paso por la comisión correspondiente, la de
Agricultura, pasó al Pleno y quedó sin contenido; y el Pleno del
Senado la devolvió al Congreso sin contenido. Lo cual planteó
un problema de tipo institucional y yo diría que hasta
constitucional importante, tan importante que al final se optó por
una solución que los propios letrados y, desde luego, la Mesa del
Senado, no consideraron la más adecuada, y que todavía está
también en el aire. Se decidió publicar rápidamente la ley,
llevarlo a la sanción de Su Majestad El Rey y publicarla en el
Boletín Oficial del Estado, justamente antes de las elecciones
últimas, y, tal vez, porque corría prisa. Porque yo creo que una
actitud más moderada y ponderada por parte del Congreso,
probablemente hubiera devuelto la ley o hubiera planteado ante
la ley otra serie de propuesta. De manera que fue fácil ya su
aprobación, ya fue extraordinariamente rara. Pero, sea como sea,
está aplicada, publicada en el boletín y sancionada por el Rey;
por consiguiente, está en vigor.

Este parlamento ha decidido presentar un recurso de
inconstitucionalidad contra una ley que está, insisto, en vigor. En
este momento hay una ley en vigor, y eso no lo podemos perder
de vista; una ley de declaración de reserva. Una ley, por cierto,
bastante mala, efectivamente; una ley bastante mala, usted dice
que tenía defectos. ¡Jolín si tiene defectos! perdóneme usted la
expresión. El primer defecto de todos es el ámbito de la reserva;
esa ley dice que el ámbito de la reserva se refiere a la zona
marítimo-terrestre, sabe usted, Sr. Sampol, que no hay zona
marítimo-terrestre delimitada; sabe que se hizo un deslinde
provisional, saldría a información pública, los propietarios
afectados que eran muchos, como usted se imaginará,
presentaron en muchos casos alegaciones, y está pendiente de
resolver. Ni siquiera hay una delimitación del ámbito de la ley.

Pero la ley, además del ámbito, dice o incluye una zona
de protección, una zona periférica de protección que define
en un anejo largamente. Y fíjese, le voy a señalar tres
puntos de ese anejo que son, yo creo que convierten el anejo
y, por consiguiente, la definición de la zona de protección
en inválida por completo; en un caso, se refiere el anejo a un
camino inexistente. Por supuesto se apoya infinidad de
veces en alambradas, la alambrada del aeropuerto, la
alambrada de un hotel, creo recordar, el cierre; lo cual es
verdaderamente de poner los pelos de punta, ¿no? Pero en
un caso concreto se refiere a un camino, sobre unas dunas
por cierto, y ese camino no existe, y así lo ha constatado el
Consell Insular de Eivissa y Formentera. En otro caso, llega
a una coordenada, una coordenada UTM, una coordenada
que da por un paralelo y un mediterráneo y un, perdón,
meridiano, -gracias por la ayuda-, y de repente salta a otra
coordenada de otro paralelo y otro meridiano, mejor dicho,
el mismo paralelo y otro meridiano, pero sin continuidad,
sin solución de continuidad, es decir, no se sabe por donde
se pasa. Por consiguiente, la zona ésta es una zona abierta,
la zona de protección que incluye esta ley es una zona
abierta, no se sabe dónde está delimitada.

Y todavía hay otro tercer error garrafal que es, también
en la isla de Formentera este tercero, que es que, como hace
una descripción terrestre y luego hace otra descripción en
medio marino, se confunde y entonces da para un
determinado cierre de un punto, justo entre la costa, donde
acaba la costa y empieza el mar, que es distinto, según se
lee, el medio marino o el medio terrestre. Por consiguiente,
eso por señalar los errores más significativos, luego de
alambradas, cierres de hoteles y de propiedades particulares
o públicas, de eso hay todas las que usted quiera, pero esas
concretamente, a mi juicio, ya invalidan esa zona de
protección. Por consiguiente, la ley tiene errores, pero
errores gravísimos, errores verdaderamente gravísimos.

Ustedes los incluyen todos, efectivamente no han tenido
tiempo o oportunidad o interés, no lo sé, en corregir ninguno
de esos y, efectivamente, ustedes colocan la misma ley,
sustituyendo simplemente donde pone Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, pues por Conselleria de
Agricultura, Ramadería y Pesca, y aquí paz y después
gloria.
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Pero yo voy a ir más lejos, porque claro, usted podrá decirme,
ya lo ha dicho aquí, la ley es muy mejorable, es muy difícilmente
mejorable, sobre todo por el primer error que le digo, porque sin
zona de dominio público que es el ámbito fundamental de
actuación yo no sé cómo se puede corregir eso; lo de las otras
líneas sí, eso francamente difícil, muy difícil. Pero supongamos
que se corrige y que efectivamente aquí se aprueba esta ley;
ahora la tomamos en consideración y en un plazo, el que sea,
relativamente breve, la ley entra en vigor; claro, como la ley
entra en vigor, entonces resulta que sobre unos límites que
básicamente coincidirían, digo yo, serían parecidos por lo menos,
estaríamos en este momento con dos leyes en vigor, por un plazo
largo probablemente, porque todos sabemos que el Tribunal
Constitucional no se va a definir pasado mañana sobre el tema de
la constitucionalidad o no de la ley de reserva hecha por el
Congreso. Por consiguiente tenemos, probablemente, para años,
tenemos para años. Durante todos esos años en ámbitos
parcialmente superpuestos habría dos administraciones, la central
y la autonómica, con obligación, por ley, de actuar. Y ello nos
llevaría a elaborar dos planes de ordenación de recursos, eso ya
para empezar, porque esta ley se hizo sin previo plan de
ordenación de recursos. Me detengo un poco aunque ya lo hemos
visto otras veces, pero me parece fundamental.

La Ley 4/89 pide que primero se haga un plan de ordenación
de recursos de una zona. Ese plan es el que canaliza ya las cosas
que realmente va a ser necesario proteger, es el que delimita
realmente el ámbito de protección. Yo no estoy de acuerdo con
usted en que aquí hacía una comparación entre la protección de
un ANEI y la protección que da el título de reserva; mire, el
título de reserva, prácticamente, no da ninguna protección, el
título de reserva es un desideratum, lo que pretende es que
mediante un plan de ordenación de recursos y después más
concretado aún en un plan rector de uso y gestión, que hace un
patronato, y con posterioridad unos planes directores sectoriales,
se delimite específicamente qué cosas se pueden hacer y qué
cosas no. La simple declaración de reserva o de parque natural
o nacional, la simple declaración no significa, es después, el
organismo que la gestiona, el que elabora y, naturalmente, el que
tiene la responsabilidad de aprobar los correspondientes planes,
es el que después delimita las consecuencias de esa protección.
En cambio la Ley de áreas naturales, es verdad que se refiere
fundamentalmente al ámbito urbanístico, pero ese lo deja
delimitado claro, ese lo deja delimitado muy claro. No lo hace
así la Ley 4/89 porque son leyes, lógicamente, de naturaleza
distinta.

Por consiguiente ¿qué le parece a usted que ahora
tenemos aprobadas las dos leyes y entonces, por imperativo
de ambas leyes, la Administración del Estado, la Conselleria
de Agricultura o el Icona elabora un plan de ordenación de
recursos y la Conselleria de Agricultura del Govern balear
elabora otro plan de ordenación de recursos que,
lógicamente, no tienen porque ser coincidentes?
Naturalmente los tienen que aprobar órganos distintos.
Después hay que nombrar dos directores del parque, uno
cada Administración nombra un director, que, teóricamente,
es el que manda, no sé hasta qué punto, no sé cómo se
puede combinar eso. Hay que nombrar dos patronatos
distintos, uno el que proponen ustedes, fundamentalmente
basado en personas representativas de la Comunidad
Autónoma, y otro, el que prevé la ley actualmente en vigor
que son personas representativas fundamentalmente del
Ministerio de Agricultura de la Administración central. Por
consiguiente hay dos patronatos que, a su vez informan y,
en su caso, aprueban los planes rectores de uso y gestión
que han elaborado los dos directores, uno cada uno.
Asimismo tienen un montón de competencias de gestión y
control, voy a destacar algunas: los planes directores
sectoriales que específicamente pide su ley, porque copia de
la nacional, efectivamente y que, por lo menos, pide que se
hagan tres: fíjense, el plan director respecto al uso público
de la reserva, nada menos; el plan director respecto a la
ordenación de los aprovechamientos tradicionales, nada
menos; y, finalmente, un plan director, el manejo de
especies amenazadas o de hábitats singulares. Esos tres los
pide su ley, la ley o su proposición y la ley actualmente en
vigor, y esos planes, esos tres planes como mínimo que dice
la ley, se pueden hacer otros, pues los hace por un lado la
Administración de la Comunidad Autónoma y por otro lado
hace otros el Ministerio de Agricultura.

Naturalmente cada año hay que elaborar un plan de
trabajo, eso es evidente, luego habría dos planes de trabajo.
Pero empezamos a entrar en un terreno todavía mucho más
difícil que es el presupuestario; hay que prever los
presupuestos, cada órganos gestor tiene que elaborar sus
presupuestos. Y dentro de los presupuestos lo más
interesante de todo no son los gastos, porque en último
extremos que haya dos presupuestos y que paguen gastos la
Administración central por un lado y la de la Comunidad
por otra, usted me dirá, bueno, pues mejor para el área,
mejor para la zona; porque claro, el problema empieza a
ponerse mucho más crudo al hablar de ingresos, porque
fíjese usted, los ingresos, que algunos tienen que ser por
prestación de servicios a los visitantes, incluso por multas
o sanciones que se pongan por infracciones, etc.; bueno,
esos ingresos por el canon puesto por concesión, eso se dice
específicamente en la ley que, por cierto, ¿quién hace la
concesión?, ¿es válida la concesión, en el caso de que
alguien la solicite, y ahí hay algunos negocios que
probablemente la solicitaran, es válida la concesión dada
por el Estado o es válida la concesión dada por la
Comunidad Autónoma o hay que sacar las dos y pagar
canon a unos y a otros?

Por consiguiente, Sr. Sampol, el tema de sanciones,
infracciones y sanciones eso ya nos lleva, eso es delirante,
pensando en la Administración pública que ya de por sí,
cualquiera de ellas, ya es complicada en el tema de
infracciones y sanciones y de abrir expedientes
administrativos, es un tema, créame, enormemente
complejo, bueno, el pensar en dos administraciones
actuando sobre lo mismo es que yo no sé si calificarlo de
grotesco o de sainetesco, porque, la verdad, me parece de
sainete, sinceramente me parece de sainete.
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De manera que, por consiguiente, yo creo que es
absolutamente improcedente, absolutamente improcedente tomar
en consideración esta ley. Y fíjese que el portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra en el fondo también lo
considera así. Claro, tiene que aprobarla porque aquí se plantean
sobre todo cuestiones de orden político, mejor dicho, de orden
político no, de orden, como diría yo, propagandístico; aquí lo que
conviene es sacar mañana en todos los medios de comunicación
que el PP, como siempre, no quiere proteger las Salinas y que,
claro, y que la protección, las Salinas se van a quedar
desprotegidas porque el PP no quiere protegerlas y que en
cambio ustedes y otros, todos los de la oposición, pues son los
grandes protectores y ustedes sí las quieren proteger y entonces
hacen serias y sesudas iniciativas parlamentarias que traen aquí,
y además entonan, en tono épico, porque hoy han salido en tono
épico, incluso en tono de súplica que nos ha dirigido usted. Yo,
Sr. Sampol, creo que puede retirar ese tono, eso no es así; la cosa
es mucho más sencilla. Hay una protección en este momento y
si lo que se quiere es incrementar el nivel de protección o
modificar el nivel de protección el primer camino pasa por lo que
en la última sesión en que se habló de esto, en el último pleno,
hicimos, que es presentar un recurso. En función del resultado
del recurso ya veremos si efectivamente conviene ampliar o no
la protección.

Y yo creo que esos son los términos razonables y desde
luego, sobre todo, rigurosos en que esto es así. Y como le decía,
que luego me fui por las ramas, otro portavoz sí le sugería que lo
mejor era que la Comunidad Autónoma aceptara esta ley del
Estado, del Estado central, porque la de la Comunidad Autónoma
también es estatal, pero que aceptara ésta del Estado central y
que esa, aceptara la gestión, una gestión que teóricamente por la
prensa ha salido que se ofrece a la Comunidad Autónoma, pero
que eso está en la prensa; en la realidad, yo recuerdo el caso muy
especial de Cabrera, digo muy especial para mí, porque me tocó
ir dos veces a Madrid a defenderlo, un caso en el cual estábamos
todos absolutamente de acuerdo, ustedes también, hicimos la ley
en conjunto y salió por unanimidad y después hicieron lo que nos
hicieron. De manera que de promesas de otros partidos de la
oposición yo estoy bastante curado, Sr. Sampol.

Por esa razón no podemos aceptar su proposición y yo creo
que le conviene meditar sobre conveniencia de llevar la política
a extremos éstos en los que importa más, parece importar más,
parece importarles a ustedes más, una crítica política ácida hacia
el Partido Popular y hacia el grado de, o capacidad de protección
del Partido Popular, que hacia el rigor que debe presidir el
trabajo en esta Cámara. Yo le sugeriría una meditación sobre el
tema. Ya sé que si le pido que retire hoy esta propuesta de toma
en consideración no lo va a hacer, pero al menos, Sr. Sampol,
confío en que sea usted capaz de en otras ocasiones meditarlo
dos veces antes de hacer una cosa así.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula, en torn de rèplica, el portaveu
del PSM, Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. I és obligat començar per agrair
el suport dels grups parlamentaris que l'han manifestat i crec
que el Sr. Vicenç Tur, a més, ha centrat el tema, ja que el
Sr. González Ortea ha parlat de centrar el tema, entenent la
gran diferència que hi ha entre protecció i protecció,
conservació i gestió. Perquè el Sr. González Ortea crec que
ha fracassat rotundament amb el seu intent de centrar el
tema, de fet, vostè no és un especialista en centrar temes,
més bé és el gran especialista d'aquesta Cambra en perdre-
se per les bardisses, com deim en bon mallorquí. Jo ara li
centraré el tema, ara li centraré el tema!

Aquí es debaten dues qüestions, podem, el Parlament de
les Illes Balears pot declarar reserva natural un espai de les
Illes Balears? I em pareix que coincidim vostès i nosaltres,
sí. Volem declarar ses Salines reserva natural? No. Ara està
centrat el tema! I no cap dubte, Sr. González Ortea, avui
n'estic convençut que existeix la telepatia, existeix la
telepatia o bé la "veterania" és un grau, i el nostre grup ja
havíem imaginat que vostè diria exactament el que ens ha
dit. Efectivament, no existeix cap entrebanc jurídic que
impossibiliti la presa en consideració d'aquesta proposició
de llei que avui presentam.

Nosaltres consideram també que les Corts Generals no
tenen competències per declarar la reserva natural i els
férem un oferiment de votar amb vostès el recurs
d'inconstitucionalitat. Les competències són de les Illes
Balears, a partir de la promulgació de la Llei Orgànica
9/1992, de 23 de desembre, de transferència de les
competències a les comunitats autònomes que acudiren a
l'autonomia per l'article 143 i amb la posterior reforma de
l'Estatut d'Autonomia, recorden aquella llei fruit del pacte
autonòmic. És el Parlament de les Illes Balears l'òrgan
competent constitucionalment i estatutari per aprovar la llei
que declari reserva natural ses Salines d'Eivissa, els illots
dels Freus i ses Salines de Formentera.

Hi ha un precedent, Sr. González Ortea, molt preocupat
pels conflictes jurídics, és curiós, és curiós; són tan gelosos
de les competències, però en aquest moment, com que hi ha
una llei, que ells diuen que és inconstitucional, se sotmeten
a la llei i no farem res mentre no se sàpiga, en lloc de
plantejar amb valentia un combat sobre qui té les
competències i venga, ja ho resoldrà el Constitucional;
enlloc d'anar nosaltres a la defensiva que sigui l'Estat central
que vagi a la defensiva i que presenti el recurs contra
aquesta iniciativa del Parlament de les Illes Balears; aquí hi
ha la demostració del seu provincianisme, com que a
Madrid se'ns han avançat ara nosaltres ja hem d'esperar,
esperarem que el Tribunal Constitucional ens tregui les
castanyes del foc. Però hi ha un precedent, mitjançant
Decret del Govern franquista, de dia 21 d'octubre de 1955,
va ser creat el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de
Sant Maurici, d'acord amb la Llei de parc nacional de l'any
1916.
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El Parlament de Catalunya, en ús de les seves competències
estatutàries de medi ambient, dia 30 de març de 1988 aprovà la
Llei 7/1988, de reclassificació del Parc Nacional d'Aigües Tortes
i Estany de Sant Maurici i fixà un àmbit territorial, una protecció,
i encomanà la gestió al departament d'agricultura creant un
patronat. És a dir, des del 21 d'octubre de 1955 a dia 30 de març
de 1988 el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant
Maurici va ser un dels parques nacionales de l'Administració de
l'Estat. I a partir de 30 de març del 88 es convertí en el primer
parc nacional de Catalunya, sense demanar permís a ningú,
exercint la sobirania que li dóna l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya en aquestes competències. I, sap què va passar? Res,
absolutament res, la primacia d'una norma autonòmica sobre la
norma de l'Estat en aquesta competència no va ser posada en
qüestió per ningú.

No cerquin excuses i, efectivament, no els tornaré a suplicar,
crec que avui no hi ha excusa per no votar favorablement la presa
en consideració de la proposició de llei per declarar reserva
natural ses Salines d'Eivissa. Tota la resta són vuits i nous i
cartes que no lliguen. I abans ho ha dit a una ràdio i ara ha tornat
a insistir que això era una proposta sainetesca; jo seré molt més
generós que vostè, potser que nosaltres facem un sainete, jo som
més generós, vostès fan teatre, interpreten a la perfecció a D.
Jacinto Benavente amb el seus Los intereses creados i no em
digui que l'altra intervenció ha estat una crítica àcida, perquè, per
primera vegada, un portaveu ha pujat a aquesta tribuna parlant de
ses Salines i sense anomenar cap nom.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, té la
paraula el portaveu del Grup Popular, Sr. José María González
Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Sampol, yo al parecer no me he explicado muy bien, yo
no he dicho que jurídicamente no pueda haber dos leyes, todo lo
contrario. Claro, ya conozco el precedente de Aigües Tortes, y
¿sabe usted lo que pasa en Aigües Tortes?, eso que yo aquí
caricaturizaba de alguna manera, perdón caricaturizaba, me
atenía a la realidad. ¿Sabe usted que en Aigües Tortes se
peleaban por llegar los guardias de la Generalitat y los guardias
de Icona y el primero que llegaba era el que cobraba las
entradas? Sabe usted que se montaron verdaderos disparates y
dislates propios de un sainete, propios de un sainete, y eso
funcionó así durante unos meses, no sé exactamente el tiempo,
pero durante bastante.

Claro, ¿qué pasó? Efectivamente, el Estado central se retiró,
por cierto, sin derogar el Decreto y sin decir ni pío, de repente
simplemente se marchó. Claro, pero Sr. Sampol, se trataba del
Gobierno del Sr. Pujol y de Convergencia y Unió, ¿a usted le
sorprende? ¿usted cree que haría eso con el Partido Popular
gobernando en Baleares?

(Rialles).

Vamos, por favor, cuente las cosas completas: eso es lo
que pasó, eso es lo que pasó. Pero, de todas maneras e
independientemente de que el Estado adoptó esa decisión
¿cree usted que iba a adoptar la misma con nosotros y cree
usted, en último extremo, que es prudente entrar en ese
camino?

Eso es lo que yo le decía, supongamos que se aprueba la
ley; efectivamente, se puede aprobar y jurídicamente se
publica en el Boletín de la Comunidad Autónoma y ya está,
ya tenemos dos, eso se lo he dicho desde el primer
momento, tenemos dos y las dos en vigor y las dos
obligando respectivamente a cada una de las
administraciones, porque las administraciones no pueden
mirar para otro lado. En el caso de Aigües Tortes,
efectivamente, la Administración central miró para otro
lado, por cierto basándose en un decreto que ahí hay
también alguna diferencia, pero en cualquier caso
cualquiera puede exigir a la Administración del Estado, a la
Administración central quiero decir, cualquiera le puede
exigir el cumplimiento de la ley que actualmente está en
vigor, y los suyos que se la exijan. E igualmente, en caso de
aprobarse ésta, cualquiera puede exigir al Gobierno de la
Comunidad Autónoma que cumpla con las obligaciones
legales, cualquiera. Si usted me dice haga dos leyes y luego,
bueno, la Administración central que haga, que mire para
otro lado, bueno, mire usted, a usted le parece correcto que
eso, defendamos eso desde aquí, a mí no me parece bien y
no defenderé esas cosas jamás. Me parece que el
cumplimiento de la ley alcanza a todos.

Por cierto que me hace gracia su afirmación de que el
Parlamento de las Islas Baleares es el competente para
declarar la reserva natural, esto quería oírselo decir; ahora
ya está en el Diario de Sesiones. Efectivamente,
efectivamente, sin embargo ustedes votaron en contra del
recurso y todos votaron en contra del recurso a pesar de
estar convencidos de que el recurso teníamos razón, ya que
responde que traigan ustedes eso aquí a que saben que las
probabilidades de que el recurso prospere son muy grandes,
porque saben que, efectivamente, el Estado se excedió en
sus competencias. Sin embargo, en el último debate, hace
un mes, pues no me decían esto, ustedes me decían otras
cosas.

De manera que, por consiguiente, creo que, no sé si
necesitaremos otro nuevo debate sobre el tema de las
Salinas para que usted reconozca paladinamente que la ley,
la proposición de ley que presenta hoy, atenta contra el más
elemental sentido común. Nada más, muchas gracias Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam a la votació d'aquesta
proposició de llei i deman, senyores i senyors diputats que
prenguin en consideració la proposició de llei presentada si es
volen posar drets, per favor? Poden seure. Moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure. Moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, no n'hi ha. Per
tant, queda rebutjada la presa en consideració de la proposició de
llei. I els record als senyors portaveus que immediatament
començarà aquesta reunió de la Junta de Portaveus.
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