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EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar, demanaria silenci i que la gent ocupi els
seus llocs. Deman als serveis de la cambra que també prestin la
deguda atenció.

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. S'obre la sessió.

I.- Jurament o promesa del diputat Hble. Sr. Joan Mesquida
i Ferrando.

El primer punt de l'ordre del dia és la presa de possessió del
nou diputat Hble. Sr. Joan Mesquida i Ferrando. D'acord amb el
que estableix l'article 7 del reglament de la cambra, procedeix
que el nou diputat presti la promesa o el jurament d'acatar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Hble. Sr., jurau o prometeu per la vostra consciència i pel
vostre honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de
diputat del Parlament de les Illes Balears amb lleialtat al rei i
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l'Estat, així com l'Estatut de les Illes Balears?

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, ho jur.

EL SR. PRESIDENT:

Siau benvingut i ocupau el vostre lloc.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies.

(Aplaudiments)

II.1) RGE núm. 4037/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a comissió mixta Govern-Consell Insular de
Mallorca per tal de modificar el Pla de residus.
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Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència a les
preguntes. La primera pregunta, RGE 4037/95, és la que formula
el diputat Hble. Sr. Josep Ramon Balanzat, del Grup Mixt,
relativa a la comissió mixta Govern-Consell Insular de Mallorca
per tal de modificar el Pla de residus. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

Prec silenci, per favor.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Quan pensa reunir-se la comissió
mixta Govern-Consell Insular de Mallorca per tal de modificar
el Pla de residus, a fi i efecte de contemplar la recollida selectiva
i el reciclatge a l'illa de Mallorca?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat la comissió a què vostè fa
referència en la seva pregunta no existeix com tal.

EL SR. PRESIDENT:

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

II.2) Pregunta RGE núm. 194/96, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a motius pels quals els menorquins s'han de
traslladar a Palma per consultar projectes de la Conselleria de
Comerç i Indústria".

Passam a la segona pregunta, RGE 194/96, que formula la
diputada Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a motius pels quals els
menorquins s'han de traslladar a Palma per consultar el projecte
de la Conselleria de Comerç i Indústria.

Deman a les senyores i als senyors diputats que per favor
guardin silenci.

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Potser aquesta pregunta que fa mesos
que està registrada l'hauríem de modificar, però creim que és
important mantenir el fet de quins són o quins eren els motius
que tenia la Conselleria de Comerç i Indústria per tal que, quan
tenien exposicions al públic de projectes que feien referència a
l'illa de Menorca, les exposicions es fessin a l'edifici de Palma de
la conselleria, amb tot el que açò implicava quant a
desplaçaments. Vam veure que la conselleria havia rectificat i
que havia tornat a posar a exposició pública el projecte, aquesta
vegada a les oficines de Menorca, però era per primera vegada
en la història que la conselleria havia fet una exposició al públic
a unes oficines que té la pròpia conselleria a Menorca. Per tant,
voldria demanar si existia algun motiu especial perquè no es fes
així, fins aquest moment en què des de l'oposició així els ho han
reclamat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, no hi ha cap motiu
concret perquè s'hagin de desplaçar els de Menorca a
aquesta illa per consultar els projectes que fan referència a
Menorca, ni tampoc els d'Eivissa i Formentera. La
conselleria, sempre que es tractin expedients d'aqeustes
illes, té..., es podran consultar mentre duri el termini
d'exposició pública a les oficines de la Conselleria de
Comerç i Indústria i a les seus de les illes respectives, on
s'exposen els projectes (...) els expedients objecte d'aqeusts.
Li agrairia que em fes un llistat dels casos d'incidència que
hi ha hagut fins ara.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tots, absolutament tots. La
conselleria, a Menorca, mai no hi havia exposat al públic
cap projecte, fins el darrer, després d'una queixa formal i
d'aqeusta pregunta que li dirigeix aquesta diputada.
Concretament, projecte en el BOCAIB de dia 28 de
desembre de 1995, surt a exposició al públic "Activitats
extractives de les arenes a Tirant Vell (Mercadal)", lloc de
consulta: Gran Via Asima, 2, planta 9, res més. A la seu de
la conselleria a Menorca no tenien en absolut cap tipus de
coneixement a aquest respecte. Es torna a treure al públic;,
en el butlletí, supòs que una rectificació de la conselleria dia
13 de febrer de 1996, aquesta vegada s'exposa al públic a les
dependència de la Conselleria d'Indústria a Menorca i allà
mateix ens van dir que ni tan sols sabien com funcionava
açò d'exposar al públic un document, i què havien fet? Van
agafar-lo amb xinxetes al tauler d'anuncis, perquè no sabien
ni què era una exposició al públic, des de Menorca. Per tant,
els fets demostren clarament que no existia aquesta voluntat,
en aquest moment s'ha rectificat, agraïm la rectificació i tan
just li demanam que sempre que hi hagin projectes que facin
referència a cada una de les illes, s'hi puguin consultar,
sense desplaçaments, i s'hi puguin registrar, com aquesta
darrera vegada, quan la conselleria ha rectificat, cosa que,
li ho repetesc, agraïm, però mai no s'havia fet. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, per tancar la qüestió...

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

Sabia que es podia tractar aquest tema de pedreres,
efectivament ens en vam adonar, i seguint el procediment de
règim jurídic i administratiu, que convalida actes anul•lables, ho
vam fer i ho vam exposar. En qualsevol cas, li agrairia que
m'exposàs, ho repetesc, un ampli llistat d'expedients que no
s'hagin exposat a les illes respectives. Gràcies.

II.3) Pregunta RGE núm. 1047/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a "bon domini de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears"

Moltes gràcies. Passam a la tercera pregunta, que formula el
diputat Hble. Sr. Andreu Crespí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al bon domini de la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

La pregunta està redactada amb els seus propis termes i, per
tant, no cal repetir-la.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Govern, Sr. Conseller de la Funció Pública...

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

Buenos días. El nivel de conocimiento está, sin duda,
homologado y estructurado por un conjunto de órdenes y
disposiciones que, como saben ustedes, lo dan las
administraciones en las distintas unidades administrativas,
concretamente la Junta evaluadora habilita esos conocimientos
mediante la correspondiente titulación, le recuerdo a usted que
hay cinco niveles de titulación, y es la Junta evaluadora en el
ámbito externo, y es el Ibab, el Instituto balear de
Administración pública, en el ámbito interno, en el ámbito
funcionarial y del personal de servicio de la Administración,
quien de alguna forma acredita esos conocimientos, esas
homologaciones de suficiencia para conocer la lengua catalana.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Realment el Sr. Conseller no ha contestat la
meva pregunta. Jo faig referència a una convocatòria, a una
ordre de conselleria, on, com a mèrit per obtenir aquests
ajuts i aquestes beques, s'explicita "bon domini de la llengua
catalana", mentre que jo crec que el que és lògic seria, per
seguretat jurídica de qui vol accedir a aquests ajuts, que es
tipificàs en aquesta ordre què s'entén per bon domini de la
llengua catalana, quins són els nivells corresponents, d'acord
amb el que ha establert l'Ibab, i llavors que aquells que
disposen d'aquests documents, els poguessin presentar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sin duda la orden podría ser mucho más precisa,
efectivamente, pero hemos dejado abierta la posibilidad de
acreditar el buen dominio de la lengua catalana en
cualquiera de las modalidades que le he apuntado
anteriormente; entonces, en este sentido, ha distintos niveles
de conocimiento, en función del conjunto de aportaciones
de documentos que se pueden hacer, eso permitirá dar la
beca o no a otro, pero claro, efectivamente, la fórmula es
muy genérica, muy abierta, en eso estoy de acuerdo con
usted, pero también tengo que decirle que habrá que ver el
conjunto de informaciones que aporten los interesados para
catalogar si eso está realmente bien acreditado o no; habrá
que esperar a la presentación de las solicitudes. Y
efectivamente, el tema del bon domini es un término amplio
que lo dejamos a la interpretación del tribunal
correspondiente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.4) Pregunta RGE núm. 1111/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a projecte de reforestació a la zona coneguda
com el Pou d'en Caldès (Menorca).

Passam ala següent pregunta, que formula el diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a projecte de reforestació de la
zona coneguda com El pou d'en Caldès, a Menorca. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. A principi d'aquest any s'ha realitzat
una sembrada de pins a la zona coneguda com El pou d'en
Caldès, al nordest de l'illa de Menorca. Les perforacions fetes
amb maquinària pesant i els moviments de terres corresponents
han afectat molt negativament la vegetació pròpia de la zona, que
inclou diferents espècies protegides, en el cas d'alguna d'elles,
com és el cas de la Centaurea baleàrica, era aquesta zona on
precisament existia la colònia més important d'aquesta espècie
a nivell mundial. A partir d'aqeust fet, denunciat públicament pel
Grup d'ornitologia balear, a través dels mitjans de comunicació
i amb un escrit que varen remetre a la pròpia Conselleria
d'Agricultura, i partint que qualsevol projecte de reforestació
necessita d'una autorització de la conselleria, demanam com és
possible que la mateixa Conselleria d'Agricultura, que ha
elaborat propostes per a la protecció de flora endèmica de l'illa
de Menorca, hagi autoritzat igualment un projecte de reforestació
de la zona coneguda com El pou d'en Caldès, que ha afectat
negativament aquesta zona que conté quatre tipus de socarrells
protegits.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el mes de juny del 94 hi va
haver un particular que va demanar una reforestació de 14 zones
petites a una finca denominada Son Camamilla Capifort, a Maó,
de 380 hectàrees, aqueixa finca té 380 hectàrees; d'aqueixes 380
hectàrees, va demanar la reforestació de 19'34 hectàrees,
dividides en 14 petites zones; una d'aqueixes petites zones és
precisament la que vostè comenta, El pou d'en Caldès. El mateix
any 94, la Conselleria d'Agricultura, concretament els serveis
tècnics varen informar i varen autoritzar la reforestació
d'aqueixes 19'34 hectàrees, tota vegada que pareixia que
complien els requisits prevists a la legislació vigent quant a la
reforestació, i es desconeixia per part dels tècnics, cosa que no
els justifica, però ho desconeixien en aquell moment, que a una
de les zones per a la qual es demanava la reforestació, que era El
pou d'en Caldès, hi podia haver espècies protegides precisament
per la legislació vigent, cosa que no disculpa, en qualsevol cas,
que s'autoritzàs en aqueixa zona, que té 0'7 hectàrees, és a dir, de
les 19'34, n'hi havia 0'7 que hi podien estar afectades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, SR. President. És evident, Sr. Conseller, que no hi ha
justificació per a un error com aquest, per a una pífia com
aquesta, i perdoni'm l'expressió. Certament, era una zona molt
sensible, i l'efecte que s'hi ha causat, sobre aquestes espècies
endèmiques, ha estat segurament irreversible. Nosaltres li volem
demanar quines mesures ha pres la Conselleria a partir d'aquí per
intentar..., per intentar, no, per exigir que es retorni a al situació
anterior i, fins i tot, per arribar a sancionar, si és precís, qui sigui
responsable d'aquesta malifeta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Gràcies, SR. President. Quan hi va haver la denúncia
formulada pel GOB el mes de febrer d'enguany, es va fer
per part dels propis serveis tècnics una inspecció, una
comprovació in situ dels fets denunciats. Es va comprovar
que no s'hi havia fet un mal tan gran, cosa que no el
justifica, però que no s'hi havia fet un mal tan gran, se
n'havien arrabassat tres o quatre plantes protegides i s'hi
havien plantat uns quatre-cents pins. En qualsevol cas, el
que sí hi ha és el compromís per part de la propietat, després
veurem les actuacions de la conselleria, de retirar la
plantació de pins feta en aqueixa zona, en El pou d'en
Caldès, precisament per evitar la competència que hi pugui
haver en el futur entre els pins i la vegetació endèmica que
hi ha allà. Per altra, part, li he de significar que aqueixa
plantació la va fer l'empresa estatal Tracsa. En qualsevol
cas, li puc dir que per un costat el compromís de la propietat
de llevar-ne la plantació de pins, a efectes que no s'hi
puguin crear problemes en el futur, i per altre costat,
l'expedient és a l'assessoria jurídica de la Conselleria
d'Agricultura per veure primerament si s'ha d'obrir
expedient sancionador, i per altre costat, el procediment per
excloure de l'expedient de reforestació aqueixa petita zona
de 0'7 hectàrees. És a dir, jo ja ho he donat a l'assessoria
jurídica, que hem de procedir a la revisió d'aqueix expedient
de reforestació, que és un expedient declaratiu de drets, per
tant, que està subjecte a un procediment molt rígid, segons
la legislació vigent, per, precisament, llevar aqueixa part del
pou d'en Caldès de l'expedient de reforestació. La solució
possiblement passaria perquè el propi particular renunciï a
aqueixa part per així evitar-nos problemes d'haver d'anar al
consell consultiu amb un procés de lesivitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.5) Pregunta RGE núm. 1048/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a  com acreditar el "bon domini de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears".

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
com acreditar el bon domini de la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

La pregunta l'ha feta ja amb la seva exposició.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias. La forma de acreditar el buen dominio, sin duda me
tengo que referir a lo dicho anteriormente, son las titulaciones
que otorga la Administración tanto para la ciudadanía como para
el propio funcionariado. Esas nivelaciones establecidas en las
distintas órdenes del Gobierno son las que acreditarán el buen o
mal dominio de la lengua.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo entenc que si la conselleria aplica això que acaba de dir el
conseller, que supòs que ja ho ha aplicat, perquè, segons els
terminis que exposa l'ordre, ja ha d'estar resolt, és evident que
incompleix la pròpia ordre, és a dir, l'acreditació del bon domini,i
dit així, amb caràcter literari, d'una llengua, no és només amb
aportació de documentació, perquè això no queda explicitat en
la seva ordre. Jo crec que, en tot cas, s'hauria de posar en
contacte la conselleria amb tots els sol•licitants i no tipificar-los
les maneres que tenien per acreditar aquest coneixement, perquè,
si no, jo crec que s'incorre en una inseguretat jurídica, i aquesta
ordre, com ho ha reconegut el conseller, és tècnicament
impresentable.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias. Yo no he dicho ni mucho menos que la orden fuera
impresentable, eso lo dice usted, insisto en que hay una comisión
al efecto y serà la que haga la valoración, yo no voy a incidir más
en este tema. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.6) Pregunta RGE núm. 1121/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a subvencions per a la reforestació a la zona coneguda
com el Pou d'en Caldès (Menorca).

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a subvencions per a la reforestació de la zona
coneguda com El pou d'en Caldès.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, SR. President. El conseller l'ha començada a
contestar en la seva anterior resposta parlamentària. Per a
nosaltres hauria estat xocant, contradictori, que es rompés
aquell principi de qui contamina, paga, de qui fa destrosses
ecològiques, paga, i que es fes tot el contrari, que aquest, a
més, el paguéssim, el subvencionéssim, per haver fet
aquestes destrosses. Com que el conseller ja m'ha dit que es
treurà de l'expedient de subvenció per al Pla de reforestació
el propietari d'aqeusta zona on s'han danyades aquestes
plantes endèmiques, crec que la pregunta l'ehm de retirar.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Li significaré que és ver que ha estat objecte d'un
expedient de reforestació i, per tant, d'una subvenció. Ara,
hi afegiré que el total de la subvenció importa només dues-
centes i busques de mils de pessetes, en aqueixa zona petita
de 0'7 hectàrees, i el que farem serà precisament, com que
encara no s'han certificades les feines, com per acabades,
allò que li he dit, intentar treure de l'expedient de
reforestació aqueixa zona, quant que no s'hauria d'haver
autoritzada la reforestació d'aqueixa petita zona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat?

II.7) Pregunta RGE núm. 1052/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a altres titulacions superiors relacionades amb
l'administració pública.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
altres titulacions superiors relacionades amb l'Administració
pública. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Don per feta la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. Realmente, hace referencia la orden a  un
conjunto de titulaciones y deja abiertas a otras titulaciones que
tengan relación con la Administración, sin duda hace hincapié en
las más significativas para la investigación, digamos de temas
lingüísticos, pero no deja excluida la arquitectura, por ejemplo,
y en ese sentido hace la expresión de "otras titulaciones
superiores relacionadas con la Administración"; sin duda, hay
profesionales en ese ámbito que también pueden acceder, sin
perjuicio que la orden hace un especial hincapié en pedagogía,
psicología y otras profesiones más adaptadas a los optantes a las
becas, pero no excluye, por tanto, que un arquitecto o un
ingeniero pueda optar igualmente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. He d'insistir en la mateixa línia, i és la
inseguretat que els possibles aspirants a aquests ajuts tenen
davant d'una convocatòria d'aqeust tipus. Jo crec que el Govern
d'aquesta comunitat no vol donar transparència a les seves
convocatòries, quan deixa d'una manera totalment fosca què
entén per titulacions relacionades amb l'Administració pública,
el Sr. Conseller n'ha donat una explicació, ell entén que
arquitecte és una professió relacionada o una titulació
relacionada amb l'Administració pública, bé, és la seva opinió,
altres poden entendre que això correspondria a economistes,
missers, llicenciats en ciències polítiques, etc., no a una professió
com la d'arquitecte, que és una professió que generalment
s'exerceix com a lliberal o com a tècnic especialista, però només
en determinats temes. Per tant, jo agrairia que, en el futur,
aquestes convocatòries, per a bé dels ciutadans que hi poden
accedir, fossin clares i no deixassin a arbitri de comissions la
interpretació, interpretacions tan importants. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Muchas gracias. Me hago eco de la preocupación del Sr.
Crespí i miraremos de profundizar en esa materia. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.8) RGE núm. 1053/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mèrits per accedir a les beques de l'ordre de dia 8 de
febrer de 1996 del conseller de la Funció Pública.

La següent pregunta és la que formula el diputat Andreu
Crespí i Plaza, relativa a mèrits per accedir a les beques de
l'ordre de dia 8 de febrer de l'any 1996 del conseller de la
Funció Pública. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, continuu amb la mateixa ordre. Vist que aquesta és
una ordre que pretén estudiar i millorar l'Administració
pública, m'estranya que no s'hi reconeguin els mèrits de
funcionaris de la pròpia administració que puguin concórrer
a aquesta ordre, perquè se'ls siguin assignades aquestes
ajudes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Muchas gracias. No hemos incluido como mérito la
condición funcionarial ni servir a la Administración pública
porque lo hemos dejado abierto a cualquier otra posibilidad,
y en consecuencia, el que haya servido en la Administración
le puede servir como mérito, pero no excluye ni le tiene por
qué dar una primacia a uno que venga de fuera y pueda
aportar un documento magnífico, y estoy pensando, por
ejemplo, en la Escuela de Administración pública de
Córcega, que ha hecho aportaciones importantísimas, sin
que ello quiera decir que tenga que coger ese camino, quiero
decir que está abierto a otras posibilidades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 531/96, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió i tractament de
residus hospitalaris a les Illes.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a interpel•lacions. En primer lloc, hi veurem la
Interpel•lació RGE 531, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a gestió i tractament de residus hospitalaris a
les Illes Balears.

III.2) Interpel•lació RGE núm. 836/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política
del Govern balear respecte del Pla energètic.
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Passam a la següent interpel•lació, que formula el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, RGE 836, relativa a política del
Govern balear respecte del Pla energètic. Per fer-ne la defensa,
per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula
el seu portaveu, el Sr. Sampol.

Sr. Sampol, té vostè la paraula per fer la defensa d'aquesta
interpel•lació. 

EL SR. SAMPOL I MAS:

Senyores i senyors diputats, el tema del Pla energètic ja es
remunta a fa uns anys, concretament l'any 89 ja trobam a les
hemeroteques les primeres referències a la necessitat de construir
una nova central elèctrica a l'illa de Mallorca i es comença a
parlar de la centra de s'Estalella. Durant aquests anys s'han anat
produint distintes declaracions i fins i tot l'any passat,
concretament dia 10 de febrer, va entrar en el Parlament un
avantprojecte del Pla energètic que curiosament la Mesa no va
admetre a tràmit amb l'argumentació següent, és a dir, aquesta
proposta del Govern: "Presentar aquest avantprojecte al
Parlament perquè en faci l'elaboració definitiva, segons el que
disposa l'article 172 del reglament de la cambra". Amb bon
criteri, la Mesa del Parlament no va admetre aquesta petició, no
va admetre la tramitació perquè el Govern ha de requerir el
pronunciament de la cambra, però no l'elaboració d'un pla que
correspon al Govern, el Parlament no fa plans, així mateix, en fa
pronunciaments.

Bé, des d'aleshores s'han anat produint periòdicament unes
declaracions contradictòries. Vàrem arribar a una situació,
davant les contradiccions del Govern, en què el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM va acordar presentar aquesta
interpel•lació sobre els criteris del Govern relatius al Pla
energètic. Els mostraré uns petits exemples d'aquestes
contradiccions entre distints membres del Govern: A un retall de
premsa de dia 3 de setembre de l'any passat, del 95, ja s'hi parla
que en propers dies el Govern balear aprovarà el Pla energètic,
que immediatament serà remès al Parlament, s'hi parla que
aquest pla preveu suport decidit per a l'aplicació d'energies
alternatives, concretament l'energia eòlica, solar i la biomassa, i
a la vegada s'hi diu que aquest pla energètic preveu la creació de
l'Agència balear d'energia, com l'organisme autònom que
realitzarà tasques de seguiment i aplicació de les directrius del
pla. A continuació, trobam una entrevista amb el ja nou conseller
de Comerç i Indústria dia 4 de setembre, allà on el Sr. Camps diu
que si pensam que el desenvolupament del Pla energètic es
planteja fins al 2005 o al 2010, necessàriament aquestes illes han
de comptar amb una altra central que, sota el seu punt de vista,
haurà de ser de gas liquat. Continuen les declaracions, trobam
una entrevista al president del Govern balear, el qual pareix que
descarta la construcció d'una nova central, el Sr. Soler anuncia
que ha donat instruccions a la Conselleria d'Indústria perquè
s'analitzi la possibilitat de no construir una nova central i opta
per ampliar les centrals existents, el president al•lega, per
justificar aquest canvi, que s'ha d'evitar l'impacte ambiental que
suposa la construcció d'aquests tipus d'instal•lacions; això era
uns dies abans de les festes de Nadal.

Però pocs dies més tard, a principis de gener, surt el
conseller d'Indústria i desautoritza el seu president,
aleshores, no sé si, per desgràcia, el conseller d'Indústria no
pot destituir el president, més aviat pareix que ha de ser a
l'inrevés, però és molt sorprenent com el conseller Camps
diu que la construcció d'una nova central a Mallorca és
inevitable i que només queda per decidir el lloc on s'ha
d'ubicar, i el conseller assegurà, a més, que per decidir la
futura ubicació de la central se cercarà el màxim consens
entre tots els grups polítics; naturalment, això va ser titular
de portada a un dels diaris, perquè no és gaire freqüent que
el conseller d'Indústria defensi la central elèctrica que
rebutja Soler, el president. Però ni una cosa ni l'altra, a final
de mes, trobam un altre titular: El Govern renuncia a la
central de s'Estalella i reprèn la solució pel cable; i qui ho
anuncia és la portaveu del Grup Popular, Sra. Maria Salom:
"El Govern ha renunciat de manera definitiva a una nova
central elèctrica a s'Estalella i apostarà per la connexió
continental i entre les Illes per cable, a mig termini la
connexió per cable és la postura a la qual s'ha sumat el
Govern", el mateix dia, però, en els mitjans de comunicació,
ja hi surt el director general de GESA, Sr. Miquel Pocoví,
que considera que connectar Balears amb la península
mitjançant un cable elèctric per assegurar el
subministrament energètic no és una solució vàlida, rendible
ni estratègica, hi afegeix, el Sr. Pocoví, que sempre
l'empresa ha arribat a la conclusió que no és rendible de cap
manera i estratègicament arriscada, parla, el Sr. Pocoví, que
aquest cable perdria aproximadament el 5% de l'energia que
condueix, enllaçar Balears amb la península costaria entre
20 i 25.000 milions de pessetes, l'única zona on estendre
aquest cable seria unir la costa d'Alacant amb Eivissa, i així
mateix aquí hi ha profunditats de 800 metres, per la qual
cosa, en cas d'avaria, seria molt costosa i problemàtica la
reparació, és a dir, que per part de l'émpresa
subministradora, pareix que queda descartada aquesta via.
Una via que va ser idea, també segons els mitjans de
comunicació de tots aquests mesos, de qui l'any 1993 era
comissari europeu, Sr. Abel Matutes, pareix que fins i tot el
Sr. Abel Matutes ja havia negociat suports econòmics per
part de la Unió Europea. És curiós també com la Sra. Maria
Salom, de qui sabem que és una experta en temes europeus,
assessora en tal matèria al Govern, ara se'ns ha revelat com
una experta en temes energètics i preveu un consum
immediat d'energia d'un 25%, només per a la posada en
funcionament de l'hospital de Palma, nou aeroport i les
noves depuradores, supòs que es refereix a les noves
dessaladores; suposam que en el Pla energètic hi haurà
aquests càlculs que preveuen aquest augment energètic tan
fantàstic.

És a dir, que ens trobam que en pocs mesos el president
del Govern descarta la construcció d'una nova central, dies
més tard el conseller d'Indústria desautoritza el seu
president i diu que és imprescindible una nova central, i
dues setmanes més tard el Grup Parlamentari, que diu que
compta amb el suport del Govern, diu que ni nova central a
una part ni a l'altra, sinó cable; és a dir, els citaríem un
acudit d'Oscar Wilde, conta que un alumne en una ocasió li
va demanar: "Professor, em podria dir quin és el secret per
triomfar?", i el Sr. Oscar Wilde li va contestar: "El secret
per triomfar no el sé, ara, el secret per fracassar és voler
contentar tothom al mateix temps". És clar, nosaltres ens
temem que aquest pla energètic estarà condemnat al fracàs,
perquè si per una part es volen contentar els sectors
ecologistes dient no a s'Estalella, per altra part es vol
contentar l'empresa, satisfent ls necessitats d'augmetn de
consum energètic i a la vegada es vol contentar el comissari
europeu, Sr. Matutes, qui fracassarà serà aquest pla
energètic.
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L'esperam ansiosos, perquè pareix que ja està anunciat. El Sr.
Camps diu que prest entrarà en aquest parlament. En tot cas,
esperam quina serà la seva resposta en aquest moment.

En contraposició amb totes aquestes declaracions que sempre
van cap a l'augment d'energia, en tots aquests retalls de diaris,
dels quals hi podria haver molts més, però només n'hem
seleccionat una petita mostra, mai no s'hi fa referència a la
necessitat d'intentar reduir el consum d'energia i d'aplicar
mesures d'eficiència energètica i d'utilització d'energies
alternatives, poquíssimes referències o cap ni una darrerament.
En contraposició amb aquesta filosofia, aquests dies,
concretament a finals de gener, es va rebre en el Parlament de les
Illes Balears un magnífic treball, un dictamen de la Comissió
d'indústria, comerç  turisme sobre energies renovables, de la
Comissió d'indústria del Parlament d'Andalusia, és un magnífic
treball que la Mesa del Parlament ens ha tramès a tots els grups
parlamentaris, on trobam unes magnífiques intencions de la
comissió d'energies renovables del Parlament d'Andalusía. Hi ha,
en primer lloc, unes consideracions prèvies que farem nostres, on
s'afirma que el rendiment final del sistema energètic mundial
actualment, és a dir, l'energia realment consumida en forma de
llum, de so, de moviment, de producció de calor, dividida per
l'energia primària emprada només és del 3%, afirma que aquestes
característiques bàsiques del sistema energètic mundial tan poc
eficient duen la societat actual a reflexionar i, en conseqüència,
a intentar posar els mitjans perquè la situació es vagi corregint
cap a perspectives de futur més sensates, que estarien
representades en el que ha estat anomenat "desenvolupament
sostenible", bandera del Sr. Soler en el seu discurs d'investidura.
Per tant, què entén el Govern per desenvolupament sostenible
aplicat a la producció d'energia? Els faig un incís, un altre
esment, en els acords presos pel Parlament d'Andalusía, i
n'anumeraré uns quants, perquè n'hi ha vàries pàgines, el més
important seria la instància al Govern, a la Junta d'Andalusia,
perquè presenti una llei d'energies renovables; en segon lloc, la
presentació d'una llei d'estalvi i d'eficiència energètica; la
presentació d'un pla energètic, en el qual vostès estan treballant;
desenvolupar una política d'investigació; desenvolupament,
demostració i difusió d'energies renovables; adoptar mesures
d'informació, educació i formació en matèria d'energies
renovables; estalvi i eficiència energètica; demanar al Govern de
l'Estat mesures fiscals que fomentin l'ús d'energies renovables;
promoure a l'àmbit de la Comunitat Autònoma iniciatives fiscals
que promoguin l'ús d'aqeustes energies; establir una política
financera per a les energies renovables; implantar la certificació
energètica d'edificis; proposar a l'Assemblea de les regions
d'Europa que Andalusia sigui una zona pilot, on s'experimenti
amb actuacions pràctiques tots els coneixement sobre energies
renovables; establir programes de foment d'aquestes energies;
etc. És una llista interminable d'accions que el Parlament insta el
Govern d'Andalusia, la Junta d'Andalusia, que prengui en aquest
cas.

I nosaltres ens demanam: I a les Illes Balears, on estaria
molt més justificat encara que a Andalusia, pel fet de ser
encara un territori més depenent d'una economia turística i,
per tant, del medi ambient, què preveurà el Pla energètic
respecte de les energies alternatives, a l'estalvi d'energia, a
fer efectiu aquest creixement sostenible?, i sobretot, amb 20,
25, amb 30.000 milions de pessetes que pot valer l'operació
"cable", de la qual el Sr. Pocoví, de GESA, diu que, per
tenir unes garanties de seguretat, s'haurien de tirar dues
línies i no només una, amb la qual cosa quasi podria
duplicar el cost, què es podria fer, amb aquests 30.000
milions de pessetes?, quines polítiques alternatives es
podrien impulsar? S'ha pensat, i sobretot nosaltres creim que
hi hauria una mesura prèvia a totes aquestes, evidentment,
el consum energètic creixerà, però creixerà molt més si
continuam impulsant una política de creixement urbanístic.
Per tant, no és hora ja de pensar en mesures que aturin el
creixement territorial que s'hi està produint?, i no és hora ja
de començar a pensar de fer efectiu el model de
desenvolupament sostenible? De totes aquestes qüestions,
voldríem que el conseller d'Indústria ens en fes un esment,
i sobretot, a veure si ens pot desvetllar aquest misteri que
fins ara acompanya aquest pla energètic, perquè no sabem
si serà un pla o què serà al final, perquè si deixa obertes
totes les opcions, si deixa obertes les opcions d'una nova
central o de no nova central (gas, carbó, cable o no cable),
al final, què és el que planificarà el Govern? Esperam les
seves respostes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Govern, 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. Senyores i senyors diputats. El
Govern balear ha considerat necessari establir una estratègia
pròpia de desenvolupament en un model basat en accions de
caràcter innovador i d'un alt component tecnològic dins la
seva futura estructura industrial, com saben, i dins dels
sectors serveis hi ha previstos nous programes que permeten
una major diferenciació de l'oferta residencial i turística, i
és clar que un model desenvolupament d'aquestes
característiques exigeix necessàriament el disseny d'un
sistema energètic adequat, pensem només en l'ampliació de
l'aeroport, els hospitals previstos, les depuradores,
potabilitzadores, poliesportius i també la millora del confort
que la societat demanda.
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El sistema energètic ha de permetre, sota el punt de vista
nostre, compatibilitzar açò de les necessitats de proveïment
energètic futur de la comunitat previstes en l'esmentat model.
Una banda, amb els objectius econòmics i socials establerts.

Tot açò amb les més avantatjoses condicions econòmiques i
mediambientals possibles. En aquest sentit, és necessari destacar
l'indispensable compromís d'equilibri entre sistema energètic i
qualitat de vida, és a dir, la necessària minimització de l'impacte
del futur sistema energètic balear en el medi ambient.

Per tot açò, el Govern balear decidí abordar un estudi de
planificació energètica regional aplicat al conjunt insular per a la
determinació d'un sistema energètic òptim, d'acord amb les
directrius comunitàries, per una banda, i d'acord també amb les
directrius del (...), amb el Pla energètic nacional. Hi ha en aquest
sentit iniciatives i experiències precedents que avalen
l'oportunitat i viabilitat d'aquest estudi. Els resultats obtinguts en
el desenvolupament del model energètic per a altres regions
europees permeten valorar, per tant, l'eficàcia de les polítiques
energètiques regionals adequades a les característiques singulars
del seu àmbit, i en aquest cas, de l'àmbit de les Illes Balears.

Quines previsions energètiques tenim i quin termini tenim a
les Illes Balears? Nosaltres partim d'un diagnòstic de la situació
energètica de les Balears, dades com vostè sap del 94, del 95, del
93, vull dir que tenim una base certa que hi tenim un creixement
evident d'un 6-7% en energia i d'un 26% d'augment en el sector
del transport aeri a causa del turisme. Hi tenim actualment una
potència instal•lada de 640 megavats. Aquest és el diagnòstic
que avui tenim, ara.

Quines previsions en feim nosaltres cap al 2010 en dos
escenaris hipotètics? Que continuant amb aquest creixement que
el 95 ens confirma, nosaltres, el 2010, hi tendrem una necessitat
de 1050 megavats amb un escenari, diguem-ne, pessimista i 1000
megavats en un escenari més, diguem-ne, optimista, quant a
menor necessitat.

Dóna molt de suport i importància a les energies renovables,
cregui-m'ho, tant a les eòliques com fotovoltaiques, plaques
solars, de residus sòlids urbans i també de biomassa. Només li'n
diré dues dades o tres: Fotovoltàica, hi ha previstes 4.000 plaques
fotovoltaiques dins del pla, amb una inversió de 1.575 milions de
pessetes; actualment, en plaques solars ja instal•lades, 50.000
metres quadrats a les Illes, en som la comunitat autònoma
número u d'Espanya, no importa anar a Andalusia, nosaltres en
som la número u, el pla té prevists 15.000 metres quadrats de
plaques solars, però és que el 95 ja n'hi hem instal•lat 5.000
metres quadrats, per tant, superarem àmpliament les previsions
que hi havia previstes; com vostè sap, hi ha el tema dels residus
sòlids urbans, que pot produir 18 megavats a Son Reus.
Eficiència energètica, efectivament, nosaltres impulsam una
eficiència energètica i de cogeneració, és a dir, que l'electricitat
produeixi després calor i fred (...) Mallorquinas  i altres societats
ja hi tenen implantat aquest sistema.

Amb tota aquesta política, nosaltres hi pensam estalviar
un 16% final. És a dir, que nosaltres farem un ús racional de
l'energia, i açò ho impulsarà l'Agència balear d'energia, que
serà l'ens autònom, serà l'interlocutor vàlid tant a nivell de
l'Estat espanyol com a nivell de la Unió Europea, i nosaltres
ja hi som, a dins, nosaltres ja tenim intercanvi amb les altres
illes, nosaltres som presents a les regions europees,
nosaltres som presents a Brussel•les, les nostres
experiències estan ben avaluades, com ho va confirmar l'atre
dia a Brussel•les, on vaig visitar el director general de la
Direcció General 17, d'energia, que vol que Balears sigui la
punta de llança, el mirall on es puguin veure experiències
dins Europa d'energies renovables. efectivament, jo som
partidari de les energies renovables. En aquest cas, tenim
programats uns incentius de la Unió Europea de 9.080
milions, que donen suport al Pla d'energia de les Balears.

Però després pensam que, molt bé, quines alternatives de
subministrament i quines centrals hi tenim? Com vostè sap,
hi ha el carbó, productes del petroli, i nosaltres veim
interessant, en principi, plantar el gas natural liquat, el qual
permetria la regassificació de tot Mallorca i la regassificació
de la badia de Palma sobretot i substituiria aquest gas (...)
que teníem en base a naftes, que és més contaminants.

Aleshores, nosaltres apostam per una energia neta, per
una energia que s'ha recomanat a nivell de la Unió Europea
i que les grans directrius cap aquí ho permeten.

Amb aquesta possible nova central lligada al gas natural,
podria ser d'una dimensió determinada, que podria estar
alimentada amb aquest tipus de gas, per la qual cosa no
contaminaria. Què passa? Que dins tota aquesta
planificació, nosaltres, des de l'impacte mediambiental, si
ara és u, s'aconseguiria anar al 0'84, és a dir, hi tendríem una
millora de contaminació d'un 16%.
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Estam parlant, i hi ha sortit, del tema del cable. És un estudi
molt seriós que la conselleria ha fet, el que passa és que,
efectivament, vostè ha donat unes dades molt encertades com
que hi ha 100 quilòmetres de distància entre la península i
Eivissa, al cap més proper, efectivament, l'avenc és de 700
metres, l'experiència més interessant és a l'estret de Cacarrat,
entre Noruega i Dinamarca, on la profunditat màxima són 500
metres; ja ens hem posat en contacte amb l'empresa que va fer
açò, i podria ser factible, el que passa és que s'han de fer tots els
estudis, com vostè comprendrà, de corrents marines, batrimètrics
i orografia del fons marí, el tema de naus, com de pesquers a la
deriva, etc. que açò s'hi ha de tenir molt en compte, les
condicions físiques, precisament en la connexió, a més, s'ha de
tenir en compte que són dos sistemes, el balear i el peninsular,
que s'han de posar d'acord, que, a més, les línies de transport són
diferents, que les característiques del cable de monopolar o
bipolar, evidentment, ja que es fa, podria ser bipolar, després,
evidentment, hi ha tot el que fa referència a aspectes econòmics,
els quals podrien arribar a 50.000 milions de pessetes, però tot
açò per veure si es millora, com objectiu, el medi ambient i
l'efecte d'impacte sigui menys impactant, així i tot, s'ha de tenir
en compte, evidentment, i ho estam estudiant d'una forma molt
seriosa, el tema de reconversió de corrents alternes o continues,
perquè hi ha moltes pèrdues, o sigui, hi ha tota una complicació
molt tècnica que hem de desenvolupar, quant al cable, però que
és una possibilitat que el grup parlamentari contempla, que el
Govern ha recollit i que estam estudiant d'una forma molt
seriosa, sense descartar-la.

Per tant, amb pinzellades, són les directrius del pla aquest que
el Govern té preparat i en estudi, i a punt d'entrar en el
Parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. S'obre el torn de fixació de posicions
per part dels altres grups parlamentaris. Per part del Grup Mixt,
no hi ha torn de paraula. Per part d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En allò
que nosaltres volíem intervenir en aquesta interpel•lació del
Grup Nacionalista-PSM era sobretot, d'acord amb el contingut de
la intervenció del Sr. Sampol, aclarir exactament quins són els
eixos bàsics del Pla energètic que s'està estudiant per part del
Govern balear. Davant la resposta del Sr. Conseller, continuam
sense veure clar quina política pensen dur cap a l'estalvi
energètic. En aquest sentit, nosaltres apostaríem perquè hi hagués
una política clara d'estalvi energètic, de sensibilització de la
població en el sentit que tot ciutadà té dret a unes quotes
bàsiques de consum, però a partir d'un mínim, que realment té tot
el dret a tenir-lo, a partir d'aquí, una política de tarifes
progressives per limitar el major consum i sobretot per allò que
es sensibilitzi la població que no és possible major consum
indiscriminat, sense cap límit, sinó que és un bé també limitat i,
per tant, igualment com amb l'aigua, amb qualsevol altre bé, s'ha
d'establir una política de reducció i de reutilització. En aquest
sentit, pensam que en el Pla energètic del Govern balear hi
hauria d'haver un especial interès en tot allò que s'anomenen
energies alternatives, sembla que sí que es pensen dur endavant,
però que, de qualque manera, les vies alternatives haurien de ser
igualment una preocupació tan primordial per part del Govern
balear que haurien de treballar en el sentit que la població se
sensibilitzàs i, per tant, hi hagués augment d'energies, com s'ha
explicat amb els metres quadrats que hi ha en aquest moment,
l'energia solar, etc., augmentar-les molt més i, sobretot, que el
Govern balear donàs exemple d'utilització d'aqeusts energies
alternatives, de l'energia solar, a les seves pròpies instal•lacions.

Ens queden interrogants que pensam que s'hauran de
discutir quan es presenti en aquest parlament i quan
tenguem possibilitats d'un estudi molt més acurat del pla o
de la previsió de pla energètic per part del Govern, però
continuen existint interrogants sobre què pensa fer o com
pensa solucionar el govern balear el conflicte que ha sorgit
a l'illa d'Eivissa respecte de la negació per part dels
ciutadans de l'estesa elèctrica que travessa la vall de Morna,
hi ha hagut tota una resposta en aquest sentit també
d'institucions eivissenques, també de grups polítics
eivissencs, què pensa en aquest sentit o com està tractat
aquest tema dins el Pla energètic, i finalment allò de, fent
meves les paraules del Sr. Sampol, si no queda clar un
model de desenvolupament sostenible, autosostenible, tot
allò que signifiqui major consum, major creixement, arriba
un moment en què per a la nostra comunitat autònoma és un
tema evidentment preocupant i nosaltres plantejam que no
hauria de ser-ne aquest l'eix. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
diari Baleares, amb molt d'encert titula "El debate de política
energética abre la actividad del Parlament", diu que "las
sesiones del Parlament se inician con una interpelación al
Govern sobre política energética", no ho cerquin en el diari
d'avui, en el diari d'avui, no hi és, açò és en el diari de 29 de
setembre del 91. Per tant, és una qüestió que ja ve d'enrera.

Podríem repassar, sense incorre en repeticions, allò que
el Sr. Sampol ha explicat, quins han estat un poc els mil i un
canvis i ajornaments que el govern ha imposat en aquesta
qüestió. En el 90 ja llegíem que ara, el 96, enguany, es
tancaria la central de Sant Joan de Deu; GESA deia que el
94, o sigui en fa dos anys, era l'any límit per decidir la nova
central elèctrica; el conseller anterior de Comerç i Indústria
deia el 91 que dimecres, un dimecres d'aquell any,
immediat, s'havia de decidir la nova central i el tancament
de Sant Joan de Deu, i deia, a més que "hem de començar a
pensar en una alternativa seriosa, la decisió s'ha de prendre
el 91 o el 92; durant el 92 el Govern prendrà una decisió
ferma sobre la nova central". I el 91 també deien que
s'estudiva la viabilitat del cable submarí, entre altres coses.
Però, ja no sabem quan, però bé, el 91, deien que Sant Joan
de Deu el tancarien el 95, o sigui, l'any passat.
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De totes maneres, el conseller insistia que en dotze mesos com
a màxim, o sigui, abans d'octubre del 92, en fa cinc anys, el Pla
energètic estaria resolt, que aquest pla energètic costaria 60
milions, que estaria solucionat per 25 anys. I ja el 92 el Govern
diu que s'ha d'apostar pel gas, per evitar fer una nova central;
gas, sense haver de fer una nova central. Però després ens diuen
que fins un any més tard no prendran cap decisió. Després diuen
que la nova central serà de gas per no fer un port. O sigui,
primerament havia de ser gas per no fer una central, llavors serà
una central per no haver de fer un port. A continuació, GESA hi
contribueix dient que la nova central fa falta el 97, o sigui, l'any
que ve. 15 empreses competeixen per fer el Pla energètic. Un
estudi danès diu que s'Estalella és un bon lloc on fer la central de
GESA, ah!, però un estudi britànic diu el contrari, diu que s'ha de
fer una central a Palma, GESA diu que serà un desastre. Indústria
diu que la central ha de ser de gas i a Palma, però que el mes
d'abril decidirà la ubicació de la nova central. Bé, la nova central
de GESA, segons el Pla energètic de Balears, a l'any 93, es farà
a Palma; és més, el mes de maig del 93 diuen que es farà al dic
de l'oest, i hi ha un columnista que en diu: "Es broma, ¿no?" i hi
fa tota una broma, perquè considera que és un disbarat molt gros.
Efectivament, GESA diu que és absurda la instal•lació d'una
central en el port de Palma. Però a continuació el Govern
contraataca i diu que la central d'es Murterà funcionarà amb gas
natural, però a continuació proposa al Parlament la instal•lació
de la nova central a Palma. No obstant això, la nova central de
Palma es manté l'any 93 i ja es diu el que costarà i tot, entre 20
i 25.000 milions. "És imprescindible", diu el Govern, "que la
central tèrmica funcioni abans del 2005". Bé, el Govern diu que
la nova central s'ha de fer a la costa de Llucmajor, no a
S'Estalella, a la Costa de Llucmajor, i que ha de ser una nova
central elèctrica, efectivament. A partir d'aquí entra el tema del
cable, el Sr. Sampol ha explicat com entra dins totes aquestes
qüestions; això ho saltaré perquè és una cosa que ja l'han
contada, però Gesa diu que el cable no, el Govern balear dia 23
de juny del 94 dóna un no definitiu al cable submarí. És com allò
de James Bond, nunca digas nunca jamás. Però aquí no acaba,
perquè després d'haver donat el no definitiu al cable submarí i
d'haver dit que la costa de Llucmajor era l'adequada, el Govern
contempla ses Covetes com possible ubicació de la central de
gas, una cosa nova. Continua el tema del cable submarí i el
Govern no ha descartat el cable submarí entre Balears i la
península, estic llegint correlativament, no pensi que he mesclat
les dates. De totes maneres, el projecte de cable submarí queda
sense finançament comunitari i, per tant, el Govern farà un pla
energètic propi. La central costarà 75.000 milions i tendrà un
port per vaixells contenidors, d'això, encara no n'havíem parlat,
i es farà entre el Cap Blanc i s'Estalella. L'any 94 la cosa
s'accelera i el Govern ja diu que pròximament durà al Consell de
Govern el Pla energètic que el consesuarà amb els grups, l'aprovà
el desembre del 94 i, per tant, la decisió per ubicar la central la
deixava al Parlament dins una zona que havia d'estar entre Cap
Enderrocat i s'Estalella. Després vénen eleccions, la cosa s'atura
i a partir d'aquí entram dins la situació actual, res de l'anterior val
i ara s'opta, diuen, per ampliar les centrals construïdes, no saben
si per ampliar també la de Sant Joan de Déu, que ja havia d'estar
tancada l'any passat. Amb una paraula, senyores i senyors, jo
crec que això posa en evidència el desgavell que el Govern
practica en aquesta qüestió, l'absoluta falta de claredat dels
objectius i la nul•la acceleració per la pressa de decisions, a part
de la poca austeritat amb la despesa que hi ha fet falta.

No hi ha cap dubte que fa falta un pla energètic i, a més,
aquest pla energètic té, sigui quina sigui la decisió que se
prengui, aspectes cabdals que incideixen sobre el model
territorial. No tan sols per la relació del model territorial
sobre les necessitats energètiques, sinó també sobre el
model territorial pel fet que són importants instal•lacions
que s'han de situar sobre el territori i que això exigeix
l'aprovació d'uns criteris per part d'aquest parlament, a no
esser que es posposi aquest pla energètic a les directrius
d'ordenació territorial. La nostra posició és molt clara. En
primer lloc, destacar l'opacitat informativa del Govern, que
du tants d'anys fent múltiples estudis multinacionals i que
no ha posat a disposició dels diputats aquesta informació,
per altra part assentar el principi que amb la màxima
eficiència i estalvi, però el pla energètic ha de donar solució,
sortida, a les demandes energètiques de la societat i això
s'ha de fer amb un impacte ambiental mínim, és molt urgent,
crec jo, perquè és obsolet i altament contaminant tancar la
central de Sant Joan de Déu a Palma, situada dins una zona
urbana dins la ciutat, hi hauria d'haver la màxima
autosuficiència energètica que no fos un element bàsic de la
nostra estructura energètica l'energia que vengui de fora,
tenint especialment en compta que l'energia que vengui de
fora, si aquesta és la solució que s'adopti, és una energia
d'orígen nuclear, és la nuclearització de l'energia balear i,
per tant, seria una contribució de les Illes Balears al
rendiment i manteniment de centrals nuclears, especialment
a França que és l'exportadora d'energia, i hauríem d'anar a
una màxima diversificació de l'esforç d'energia i, per tant,
no descartar-ne cap d'elles a les solucions (...).

Poques coses més se poden dir davant la insuficiència
d'informació que tenim i, per tant, demanar al Govern que
se defineixi i que enviï ja, d'una vegada, aquests documents
amb l'opció que consideri la més adequada però
adequadament raonada i no simplement elegida per criteris
d'oportunitat o estrictament conjunturals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del grup interpel•lant, Sr.
Sampol, té vostè la paraula. Perdoni, Sr. Sampol, aquesta
presidència ha comès un error i deixava sense paraula al
Grup Parlamentari Popular, li deman disculpes, Sr. Sampol.

Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Blanquer, té
vostè la paraula.
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EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Intentaré
fixar la postura del Grup Popular d'una manera breu i clara. És
evident que el Grup Popular dóna i donarà suport a la política del
Govern en matèria energètica, i ens consta, no tan sols per la
intervenció del Sr. Conseller sinó també per la intervenció de
diferents grups polítics, que aquest pla energètic està bastant
avançat. Si bé tot dependrà dels informes tècnics i també són
importants les possibilitats de finançament, de totes aquestes
possibilitats que el Sr. Conseller ens ha exposat, aquest grup es
decanta per allò que el Sr. Sampol ha dit solució cable, encara
que només sigui per una qüestió de coherència ja que si bé té
l'inconvenient d'una certa pèrdua d'autonomia energètica, si així
es pot dir, ja que ens connectam a una xarxa elèctrica nacional,
evitaria, i crec que és un objectiu de tots, un important impacte
ambiental que suposaria la construcció d'aquesta nova central
elèctrica, o sigui, d'entrada s'Estalella no. Som conscients que
sigui quina sigui la decisió que finalment es prengui podrà esser
criticada, sempre trobarem un motiu o l'altre per criticar una o
altra solució. L'important és que se prenguin el més aviat
possible, i no tenim cap tipus de dubte que el Govern ho farà el
més aviat possible. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara sí, Sr. Sampol, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. (...) el portaveu del
grup parlamentari que fixaria posició d'una postura de manera
breu i clara. Breu ho ha estat, clar també, però sobre un futur d'un
pla que pot esser que estigui avançat però que nosaltres veim
molt embullat. No de bades el Govern balear volia que el pla el
fes el Parlament. Pareix que volien presentar un avant-projecte
i sortir aquí i rentar-se les mans dins un ribell i que el Parlament
prengués la decisió. La veritat, el Grup Parlamentari del Partit
Popular opta d'una manera clara pel cable, però el conseller no
descarta una central de gas, no descarta l'ampliació de les
centrals existents i no descarta el cable. Qui ha de fer el pla, no
és el grup parlamentari, és el Govern i no descarta res. Per tant,
tenim totes les cartes damunt la taula. Jo esper amb ansietat
aquest pla que no sabem que planificarà. Així mateix la
intervenció del conseller ha tengut aspectes positius. Parla de la
necessitat de diversificar les fons d'energia i de cercar les formes
més òptimes, l'optimització d'aquesta energia. Diu que el pla
preveu una inversió de 1.500 milions en energia fotovoltàica, no
sabem si inversions públiques o inversions privades. Una
inversió pública de 1.500 milions, efectivament, podria
multiplicar per 4 o per 5 les inversions en energies
fotovoltaiques. Si s'espera que la inversió privada només sigui de
1.500 milions de pessetes serà una petita part que no pensam que
compleixi els objectius fixats pel conseller que són d'un estalvi
d'energia convencional, d'un 16%.

Possiblement, som la comunitat autònoma número 1 avui en
energia fotovoltàica, ara també som la zona més
privilegiada d'Europa o una de les més privilegiades
d'Europa. Primer, perquè som una de les zones amb més
hores d'exposició solar a l'any, per tant, som els més rics en
aquesta energia gratuïta i, segon, perquè tenim una indústria
molt apta pel consum d'energia fotovoltàica. Mentre que és
molt difícil per determinades indústries, sobretot les basades
en moviment de maquinària, utilitzar l'energia solar,
aquesta, l'energia fotovoltàica, és especialment adequada
per la indústria turística, especialment per la producció
d'aigua calenta i sobretot perquè ofereix un producte turístic
de més qualitat. Enriqueix la nostra oferta turística. Ara,
hem de reconèixer que avui l'energia fotovoltàica és cara. És
cara sobretot si no hi ha una ajuda decidida de les
administracions. És cara però està evolucionant
favorablement. De fet hi ha estudis que afirmen que sobre
l'any 2010-2015 el cost de l'energia fotovoltàica s'equipararà
al cost de l'energia convencional. I ja hi ha multinacionals
que estan abandonant la producció dels sistemes d'energia
convencional per decidir-se a investigar sobre les energies
fotovoltaiques. Per tant, aquí hauríem d'esser una comunitat
pionera en aquest sentit.

Evidentment, a curt termini, és a dir si parlam de
planificar el pla energètic fins l'any 2010-2015,
efectivament, les energies alternatives no són encara una
alternativa global en el sistema i, segurament, s'hauran de
cercar altres fons. Si aquestes altres fons són necessàries, el
gas natural és la menys contaminant tant per volum de la
central com per la contaminació que produeix. De totes
maneres no ha desvetllat una incògnita, no sabem si aquesta
central és necessària, no és objecte del pla saber on s'ha de
situar aquesta altra central. És a dir, que després de la
intervenció del conseller mantenim les incògnites. Si és
necessària una nova central, no està descartada maldament
que el Grup Parlamentari Popular ja ho ha descartat, cable
directament i és indiferent el que diu l'expert, el Sr. Pocoví,
el director general de Gesa, políticament han decidit que el
millor sistema és el cable per molt que digui el Sr. Pocoví.
El responsable de la companyia assegura que enllaçar
Balears amb la península costaria entre 20 i 25.000 milions
de pessetes. L'única zona, ja ho he dit abans, és entre les
costes d'Alacant i Eivissa. Llavors, s'ha d'enlleçar Eivissa
amb Mallorca i, segurament, Mallorca amb Menorca. El Sr.
Pocoví adverteix que aquesta línia, en aquest tram, hi ha
profunditats de 800 metres. El conseller ens ha dit que
l'experiència de profunditat més alta que se coneix, me
pareix que ha parlat de 500 metres. Parlam de 350 metres
més, però això és un obstacle que el Grup Parlamentari
Popular ja ha salvat. De manera que no se preocupin, ja
tenen la solució. El Sr. Pocoví afegeix que 800 metres en el
cas de registrar-se una avaria seria necessari tornar pujar el
cable elèctric per procedir a la seva reposició, 800 metres
des de les profunditats de la mar. El director general de
Gesa considera que aquestes tasques de reparació durien de
4 a 6 mesos de feina, per això si no existissin altres
alternatives ens arriscaríem que l'arxipèleg se quedàs sense
servei o que la qualitat del mateix disminuís. Imaginin
quedar sense servei en ple mes d'agost. Però pareix que el
Grup Parlamentari Popular ho té molt clar. En definitiva, el
cable, com han dit molt bé altres portaveus, el que fa és
exportar un problema i avui quan es parla de la globalització
de les polítiques medi ambientals crec que ho hem de tenir
molt en compta i, sobretot, el que fa és provocar la
dependència exterior total del nostre sistema energètic.
Efectivament, pareix que hi ha uns interessos a França que
tenen interès en exportar energia. Això ja seria política
ficció però no volem pensar que això hagi influït en la
decisió del Grup Parlamentari Popular perquè això ja seria
massa. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern i per tancar
aquesta interpel•lació, té la paraula el Conseller de Comerç i
Indústria.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Estam
d'acord en que amb només les energies alternatives no hi ha
possibilitat d'un subministrament garantit energètic. El pla
contempla, com vostè sap i he dit àmpliament, que tot el que fa
referència a energies renovables se potencia des del pla, hi ha
una inversió privada en principi de 1.575 milions però hi ha
2.780 de pública de fons europeu. Açò queda curt perquè ja al 95
(...). Una altra cosa és que vostè també estarà d'acord, així com
tots els grups, que tot el que faci esforç en el medi ambient, amb
la repercussió i l'impacte visual en l'aspecte medi ambiental, és
positiu. Jo crec que és d'agrair que el Grup Parlamentari Popular
contempli i posi damunt la taula la posició del cable per veure si
amb això pot reconduir (...) Sant Joan de Déu, com a una mesura
alternativa o de reforçament. Se pot mirar i estam fent estudis
accelerats. En qualsevol cas, també estam d'acord que aquest pla
és una qüestió d'urgència i en aquest sentit el Govern ja està
ultimant tots els detalls per presentar-lo al Govern i al Parlament.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Deman als senyors diputats que
ocupin els seus llocs.

IV.- Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes
Balears de l'any 1995.

El darrer punt de l'ordre del dia fa referència a la liquidació dels
pressuposts del Parlament de les Illes Balears, s'ha de sotmetre
a l'aprovació de la Cambra aquesta liquidació del pressupost del
Parlament de les Illes Balears de l'any 1995 que ha estat
oportunament repartit als senyors portaveus dels grups
parlamentaris. No s'ha fet arribat a aquesta presidència cap tipus
de consideració al respecte, per tant, aquesta presidència demana
a la Cambra si aquesta liquidació se pot considerar aprovada per
assentiment. Molt bé, moltes gràcies.

Conclòs l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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