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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 1295/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a opinió del Govern sobre la creació de comissions
d'investigació sense necessitat d'obtenir el suport de la majoria
dels diputats.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes. La
primera pregunta la formula el diputat Sr. Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a opinió del
Govern sobre la creació de comissions d'investigació sense
necessitat d'obtenir el suport de la majoria dels diputats. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Abans de res, voldria fer constar
que a la transcripció de la pregunta que figura a l'ordre del
dia es va produir un lapsus, allà on diu "aprofitament
democràtic", evidentment, en el nostre escrit diu
"aprofundiment democràtic", com estic segur que per altra
banda tots vostès han captat.
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Però, anem a la formulació de la pregunta. El Partit Popular
ha manifestat en diferents ocasions, molt especialment a prop de
les campanyes electorals, la necessitat d'impulsar mesures de
regeneració de la vida pública i de aprofundiment de la
democràcia, en especial les que feien referència al funcionament
de les institucions. Primer va ser el Sr. Trillo qui va fer
referència a la necessitat que es poguessin crear comissions
parlamentaries sense el suport de la majoria. Després va ser el
President de la Comunitat de Madrid, i a la darrera campanya
electoral va ser el propi Sr. Aznar qui va afirmar que, com a
mesura pel aprofundiment democràtic, impulsarien en el Congrés
dels Diputats reformes que fessin possible la creació de
comissions d'investigació parlamentària sense necessitat que la
proposta hagués de comptar amb la majoria dels vots de la
Cambra. Com que en el nostre parlament fins ara no ha estat així,
i pensant que tal vegada a partir d'aquesta consigna o d'aquest
canvi d'actitud per part del Sr. Aznar, també poden canviar les
coses en aquesta cambra, demanam: pensa el Govern que
representaria un aprofundiment de la democràcia el fet que es
poguessin crear comissions parlamentàries d'investigació sense
necessitat que la proposta obtingués el suport de la majoria dels
diputats? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, la Sra. Vice-
presidenta té la paraula.

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

Gràcies. Sr. Huguet. Sr. Orfila. Estic encantada de contestar
aquesta pregunta i vull donar-li l'enhorabona perquè sap
perfectament quin és el programa impulsor del que ha de regir
les idees del pròxim estat nacional. Vull dir-li que, evidentment,
un aprofundiment democràtic a un estat que té el Parlament com
a institució bàsica de la democràcia és tot allò que decideixi el
Parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Una cosa està ben clara, Sra. Vice-
presidenta, i és que vostè no té el mateix concepte de democràcia
i d'aprofundiment, o de mesures de regeneració política i
d'aprofundiment de la democràcia, que els que tenen el Sr. Trillo,
el Sr. Ruíz Gallardón, el Sr. Aznar, fins el punt que m'hauré de
demanar si realment vostès són del mateix partit, perquè el Sr.
Aznar ha dit ben clar que sense el suport de les majories
parlamentàries, és a dir, sense necessitat que sigui el Parlament
qui ho hagi de decidir per majoria, com vostè proposa a la seva
intervenció, es podran crear comissions d'investigació
parlamentària. I açò per una qüestió molt senzilla que ha explicat
perfectament el Sr. Aznar perquè entén que aquest és un
mecanisme de control de les tasques del Govern i per tant no ha
d'estar subjecte a les decisions de les majories que componen les
cambres, perquè amb bona lògica qui té la majoria de la Cambra
és qui dóna suport al Govern i a aquest no li agrada ser
investigat. Per tant, nosaltres ens hem de demanar si no regiran
a les Illes Balears les mateixes normes, la mateixa forma
d'entendre la democràcia i la vida parlamentària que regirà a la
Comunitat de Madrid o que regirà en el Congrés dels Diputats
ara que vostès hi tenen la majoria suficient. Si fos així no
tendríem més remei que lamentar-ho, perquè hi perdrien els
ciutadans de les Illes Balears i els diputats d'aquesta cambra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vull recordar al Sr. Orfila que hi
ha un reglament que és una eina de pesos i contrapesos que
es va fer a un moment que hi havia unes minories i a partir
d'allà es varen decidir tota una sèrie de coses per unanimitat.
Però en cap cas, si el reglament nacional es canvia, ens
negam a estudiar-ho. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1315/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a aplicació a les Illes
Balears de les mesures contemplades en el Reglament
(CEE) 2078/92, de 30 de juny.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. La següent pregunta núm. 2 ha estat
retirada per l'escrit de referència ja esmentat a l'anterior
plenària, l'escrit 1545/96, del diputat Josep Portella.

I.3) Pregunta RGE núm. 1365/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a actes organitzats amb motiu del Dia
Internacional de la Dona.

Tercera pregunta que formula l'Hble. Sr. Diputat Ramon
Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a actes organitzats amb motiu del Dia Internacional
de la Dona.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. És evident que el Congrés dels
Diputats també té un reglament.

Els mitjans de comunicació s'han fet reso, aquests dies,
d'alguns dels actes que amb motiu del Dia Internacional de
la Dona pensava du a terme el Govern de les Illes Balears.
Per açò feim la pregunta: quins actes ha organitzat el
Govern de la Comunitat a cada una de les Illes, amb motiu
del Dia Internacional de la Dona?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, com vostè sap, el 8 de març
no és més que una data commemorativa d'una feina que dia a dia
feim tots els organismes que feim feina per a la igualtat
d'oportunitats. Amb aquest motiu organitzam una sèrie d'actes
especials, però no deixa de ser una sèrie d'actes emmarcada dins
actes que feim durant tot l'any. Concretament, els de dia 8 de
març a l'illa de Mallorca consisteixen en un concert, celebrat dia
8 de març, en commemoració d'aquest dia, entre altres actes que
no es feien dia 8 de març però sí emmarcats dins el Dia
Internacional de la Dona. A les illes de Menorca i Eivissa, es
feren taules rodones, concretament dia 7 i dia 11 a Menorca, en
relació al tema de la violència, i a Eivissa, a més a més, una
conferència sobre la dona a Europa, això entre altres activitats.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vostè sap, Sra. Vice-presidenta, que
a l'illa de Mallorca varen organitzar un concert, varen organitzar
pel•lícules, varen organitzar un simposi, varen organitzar
conferències. A l'illa de Menorca s'ha fet poca cosa més, així
com a l'illa d'Eivissa, que la presentació d'un fulletó, en el que ha
participat de forma molt directa els consells insulars respectius,
sobre empait sexual a les dones i polítiques d'igualtat en aquest
sentit. Per tant, nosaltres li demanam, Sra. Vice-presidenta, si no
troba que ja és bona hora que el Govern comenci a actuar com a
Govern de les Illes Balears, de totes les Illes Balears. Miri, Sra.
Estaràs, ja poden organitzar diades autonòmiques, ja poden fer
discursos baleàrics, com el que va fer el President Soler a l'illa de
Menorca amb motiu de la Diada Autonòmica, plens de bons
propòsits per construir un país si la seva pràctica, la pràctica del
Govern, després du a actuacions que van en sentit contrari. Si
s'actua d'aquesta manera difícilment avançarem en aquest camí.
Els ciutadans de Mallorca, algú s'encarrega de dir-ho molt sovint,
no se senten baleàrics. Els de Menorca i Eivissa no sols no se
senten ciutadans de les Illes Balears sinó que, fins i tot, senten
que el Govern de les Illes Balears és en realitat el Govern de
Mallorca, i ho confonen d'aquesta manera. I açò no pot ser,
nosaltres no volem que sigui així. I aquest sentiment sols es
corregirà des de la valoració que el Govern actua sempre...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, li record que està a una pregunta, no a una
interpel•lació. La torni concretar, sinó li he de retirar la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President. Li concretaré en forma de pregunta. No
troba que açò no pot ser, Sra. Vice-presidenta? No creu
aquest sentiment només es corregirà des de la valoració que
el Govern actuï sempre sobre la totalitat del territori de les
Illes Balears? No creu que açò no es corregirà si no es té en
compte sempre la diversitat de les Illes i, en aquest cas, el
fet pluriinsular de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, ha esgotat el temps.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vice-presidenta, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, prenem nota de la lliçó
de cohesió territorial que ens acaba de donar. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1317/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a desenvolupament del
Reial Decret 928/1995, de 9 de juny, a les Illes Balears.

I.5) Pregunta RGE núm. 1318/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a compliment de la Llei
de normalització lingüística en la correspondència de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports i els centres que
en depenen.

I.6) Pregunta RGE núm. 1319/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a aplicació de les
mesures contemplades en el Reglament 2078/92 (CEE), de
30 de juny, desenvolupades pel R.D. 632 /95, de 21 d'abril,
a l'illa de Menorca.

I.7) Pregunta RGE núm. 1320/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a eliminació de tanques
publicitàries i restes de tanques publicitàries a les
carreteres de les Illes Balears.
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Les preguntes núms. 4, 5, 6, i 7 han estat retirades pel diputat
que les havia formulades, mitjançant escrit abans esmentat, 1545/96.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2663/95, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a pronunciament
contra l'ús de les "mines terrestres contra persones".

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència a
proposicions no de llei. La primera és la núm. 2663/95, que
presenta el Grup parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pronunciament contra l'ús de les "minis terrestres contra
persones". Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Les armes maten
i destrueixen, per açò estan fabricades, per utilitzar-les a la
guerra en tant que aquesta segueixi sent una activitat socialment
profitosa per alguns grups humans, els que tenen el poder o els
que aspiren a tenir-lo a la força. I vénen matant persones i
destruint béns des del principi del temps, quasi des del
començament de la humanitat. De tant en tant, com succeeix ara,
surt a la llum pública l'horror implícit en certs tipus d'armes i tots
ens estremim i s'ens esborrona la pell, 100 milions de mines
terrestres abandonades a més de mig centenar de països esperen
que una víctima innocent les trepitgi. Els fillets invàlids, les
dones mutilades, els pagesos que es juguen la vida tornant llaurar
els camps que varen ser fronts de batalla, són les víctimes que
ara mobilitzen l'opinió pública contra l'ús de les mines terrestres
contra persones. No són, senyores i senyors diputats, les paraules
de Gandhi, l'apòstol de la no violència. És el començament d'un
article del prestigiós general d'Artilleria Albert Piris, la lectura
del qual és l'orígen d'aquesta proposició no de llei. Els he de
confessar que aquest diputat que els parla va tenir molts dubtes
abans de presentar aquesta proposta. Una proposta que, per altra
banda, pretén connectar amb els esforços que actualment es fan
arreu del món per aconseguir la limitació, si és que no es pot
aconseguir la prohibició internacional, de l'ús d'aquesta arma
d'efectes indiscriminats que, a més a més, té la cruel
característica que mata a posterior. Les dades que es manegen
sobre l'efecte de les mines terrestres contra les persones són
realment esgarrifants. A la conferència que sobre l'ús de les
armes inhumanes es va celebrar a Viena, l'octubre de l'any
passat, en la que varen participar delegats de 49 països i més de
60 ONG, es varen fer públiques xifres com les que són més de
20.000 les persones que cada anys sofreixen la mort per algun
tipus de mutilació per causa d'aquests artefactes. La immensa
majoria d'aquestes 20.000 persones són civils i, concretament,
fillets. Durant les tres setmanes que va durar la conferència de
Viena, 243 persones varen resultar mutilades, sols a Cambotja,
i 36 varen resultar mortes per explosions de mines. El drama de
la utilització militar d'aquests artefactes no és altre que el fet que
són armes d'un cost ínfim en comparació a les altres, fins el punt
que una mina terrestre, una mina de terra barata, en el mercat
internacional d'armaments surt per unes 250 pessetes.

En canvi el detectar-la i desactivar-la costa entre 30.000 i
100.000 pessetes segons les seves característiques. A més a
més, resulta que aquests armaments s'han utilitzat
essencialment, amb les seves característiques més
sofisticades, a les guerres succeïdes a països que pel seu
nivell de desenvolupament tenen més dificultat per a la seva
detecció i desencebament. Jo no sé si les senyores i els
senyors diputats varen tenir ocasió de veure alguns dels
reportatges que a final de l'any passat es varen oferir per
diferents canals de televisió sobre aquest tema. Els que ho
van fer recordaran les duríssimes imatges captades.
Cambotja, Laos, Vietnam, Afganistan i, molt més a prop, la
pròpia ex Iugoslàvia, són escenaris de la utilització de les
mines més sofisticades: les que fabricades amb materials no
metàl•lics, són de més difícil detecció emprant els sistemes
normals, senzills i, a més a més, en molts casos es
dirigeixen a ferir especialment la població civil i els fillets
en particular, atesa la forma de joguines que en ocasions
adopten. Així mines de material plàstic amb forma de
papallona es varen escampar a mils per aquests països, i les
seves característiques han fet que segueixin matant acabada
la guerra ja des de fa anys. Està clar, per tant, que són unes
armes que tenen totes les característiques de les que
considerades internacionalment inhumanes han estat
prohibides pels convenis, per les convencions
internacionals. Precisament, a la mateixa conferència de
Viena, on no es va aconseguir el consens suficient per
prohibir les mines terrestres, es va aconseguir la prohibició
de la utilització dels armaments que basats en els raigs làser
estaven específicament dissenyats per tornar cegues les
persones contra les quals s'utilitzaven. No obstant açò, he de
reconèixer que vaig dubtar, com ja he dit al principi, si em
convencia o no la presentació d'aquesta proposició no de
llei. Em vaig demanar, com estic segur que ho fan vostès o
alguns de vostès al manco, senyores i senyors diputats, si no
era un tant hipòcrita plorar sols les víctimes civils causades
per aquestes armes, donant per acceptat que els mils i mils
de soldats que també resulten morts o mutilats per elles,
resulten víctimes més lògiques dins la irracionalitat de
qualsevol guerra. I el mateix pensament em va resultar
dolorós, qualsevol víctima d'una guerra s'ha de lamentar
sigui quin sigui el seu caràcter, civil o militar, sigui quina
sigui l'arma que ha causat aquesta mort. És cert, per tant,
que s'ha de lluitar contra la idea mateixa de la possibilitat de
la guerra, com és ben cert que qualsevol mort entre la
població civil o del personal d'un exercit és sempre
lamentable. Però també ho és que la humanitat ha de trobar
fórmules que permetin posar límit a l'ús de determinats
armaments pels seus efectes mentre no sigui capaç de posar
fi a qualsevol classe de conflicte armat. No ha estat un
avanç en aquest sentit el límit establert pels convenis
internacionals de l'ús dels armaments químics o biològics?
El fet és que l'opinió pública, amb la seva capacitat per
pressionar els governs democràtics del món, ha aconseguit
crear un caldo de cultiu favorable per la pressa de decisions
en el sentit d'avançar cap a la prohibició de l'ús de les mines
terrestres contra les persones.
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Sigui com sigui, si s'aconseguís aquesta prohibició representaria
un avanç cap a un plantejament molt més ampli contrari a
qualsevol guerra i en favor del desarmament mundial. No és
aquesta una opinió excessivament optimista. L'actitud del
Govern belga, primer, prohibint per llei la utilització d'aquests
artefactes i la decisió, més tímida, del Govern espanyol declarant
fa una setmana una moratòria en l'exportació a tots els destins, i
citaré textualment, "de mines anti-personal no detectables i
mines anti-personal no autodestructives", segons consta entre els
acords del darrer Consell de Ministres, representen un avanç en
aquest camí cap a la prohibició internacional de l'ús d'aquest
armament. Des d'una actitud, per tant, clarament contraria a
qualsevol guerra i amb la perspectiva desitjable del desarmament
és important contribuir a la mesura de les nostres forces a que
s'adoptin acords internacionals que limitin i controlin la
utilització de les mines i avançar, igualment, a través de
l'adopció d'acords internacionals en la detecció i el
desencebament dels mils i mils de mines sembrades a antigues
zones de guerra a qualsevol part del món i molt especialment a
aquells països que per la seva situació econòmica és més difícil
afrontar en solitari aquesta tasca. Aquest és el sentit de la
proposició de llei que avui debatem. fer sentir la veu del
Parlament de les Illes Balears dins el concert de veus que s'alcen
arreu del món com a una aportació més en la lluita per a la pau
mundial i la limitació dels armaments. És cert que és una passa
petita, però real i efectiva si s'aconsegueix. I les primeres actituds
demostren que és possible dins les dificultats que també són ben
certes i no s'han d'infravalorar. Davant açò podem restar callats
sense aportar el nostre granet d'arena a la consecució d'aquest
objectiu amb raonaments com el que l'avanç és excessivament
limitat o parcial? Podem jugar en aquest cas al tot o res? Podem
sacrificar el que és possible pel fet que encara no és possible allò
que és desitjable? Jo pens, sincerament que no. Podem callar
raonant que no és la nostra competència ni la nostra
responsabilitat aportar la veu del Parlament al conjunt de totes
les altres que ja s'estan pronunciant per aconseguir un clam
mundial que pressioni els governs a adoptar mesures com a
aquesta? Pens que tampoc. En qualsevol cas, senyores i senyors
diputats, vostès tenen la paraula. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No repetiré arguments, molt ben
explicats pel Sr. Orfila, sobre els efectes nocius i greument
perjudicials de les mines contra persones, però si vull aportar un
parell de coses.

Una part de les mines sembrades als conflictes dels darrers
anys i de les mines emmagatzemades als arsenals de molts
països hi figura un "made in Spain". Un dubtós mèrit
comercial si un llegeix el full informatiu de les empreses
fabricants de mines, el qual explica la seva eficàcia.
Simplement, el Govern central hauria de prohibir la
fabricació i exportació de mines terrestres anti-persones. No
és una decisió gens complexa ni que comporti un alt cost
social. En canvi és la millor targeta de presentació per
adherir-se al moviment internacional que demana que
aquests artefactes es deixin de produir i que s'intensifiquin
les operacions internacionals per desminar les zones dels
països que ho necessiten. Per tot això, el Grup Mixt donarà
suport a aquesta proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt breument, vull dir que Esquerra Unida comparteix
l'esperit de la proposta presentada pel Grup Nacionalista-
PSM. També comparteix els dubtes i les perplexitats que li
ha plantejat al diputat signant la redacció d'aquesta
proposició. Efectivament és difícil modular l'horror. Fins i
tot és difícil ser coherents a l'hora d'intentar modular-ho.
M'agradaria recordar aquí la polèmica, per exemple, que va
generar un altre enginy molt enginyós que era la bomba de
neutrons que destruïa les persones i no els béns materials.
Com s'havia d'entendre? Com un avanç que permetia
mantenir les obres d'art, les obres d'enginyeria o com una
cosa encara més terrible que qualsevol altra, que acaba amb
les persones però que permetia a l'exercit vencedor fer-se
amb la riquesa dels vençuts sense cap deteriorament? Fins
i tot, a l'hora d'expressar-ho en un text, després de tota la
descripció terrible que ha fet el Sr. Orfila del que suposa
aquest armament, parlar de limitar i controlar l'ús és una
cosa que queda pobra dins la boca. Limitar i controlar l'ús,
jo crec que hauríem de ser més ambiciosos, però si som
realment més ambiciosos estam aprovant una cosa que no
té cap tipus d'efectivitat perquè la comunitat internacional
només ha estat capaç, malauradament, de modular l'horror,
de modular el tractament dels presoners de guerra, l'ús de
determinats armaments, determinats comportaments davant
la societat civil. Efectivament, estam davant una cosa que és
una arma de pobres i per pobres, pensada per a aquests
països, per a aquests tipus de mercats, amb un
desencebament més difícil perquè aquests països que han
tengut doblers per comprar aquests mines no tenen doblers
per desactivar-les. Estam davant un armament
particularment perniciós per a la societat civil. Per tant, des
de totes aquestes perplexitats, amb tots aquests dubtes,
Esquerra Unida donarà suport a aquesta proposició que ens
agradaria que, com altres proposicions d'aquest estil, fos
aprovada per unanimitat d'aquesta cambra. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Sr. Orfila,
he notat una certa incomoditat en la formulació restringida que
ha fet en referència de l'ús de les mines terrestres contra
persones. Coneixent-lo a vostè, que és un pacifista integral no un
pacifista parcial, he tengut la sensació que li hauria agradat
defensar des d'aquesta tribuna que l'única arma que està disposat
a admetre, aquí i arreu del món, són les pistoles d'aigua. Però
lamentablement el món és una miqueta més complicat i bastant
més violent que vostè. Hem de reconèixer que en els temps
moderns per una part s'ha anat avançant en el control, a vegades
imposant determinats controls purament teòrics, sobre l'ús
d'armaments, però per l'altra ha fet més via la fabricació
d'armaments destructius. Limitacions a la guerra? Les que
vulguin, des de la treva de Déu de l'Edat Mitjana imposada per
l'Esglèsia allà on durant l'Advent o la Quaresma o determinats
dies de la setmana els qui eren bons cristians i bons cavallers no
podien lluitar fins al temps moderns, vostè ho sap, creació de la
Creu Roja Internacional l'any 1863, les diferents convencions de
Ginebra, des de l'any 1864, que han intentat i han establert
mecanismes formals de control de la guerra, és a dir, s'han
establert unes vertaderes lleis de la guerra, el que es pot fer i el
que no es pot fer, i en relació als armaments hi ha hagut tota una
sèrie de limitacions quan a armaments dels quals disposa la
humanitat però s'acorda que aquests armaments no s'han
d'utilitzar: armes químiques, bacteriològiques, radiològiques,
etcètera. Curiosament, és un dels artefactes més simples un dels
més problemàtics actualment en les guerres, sobretot en les
guerres del tercer món. No fa gaire llegia que un articulista es
demanava, amb bastant ironia i sarcasme, on són aquelles
glorioses guerres d'antany, on són les guerres napoleòniques i
altres allà on hi havia dos estats, dos exercits, dues esquadres que
lluitaven i hi havia un vencedor i passaven els generals, passava
l'emperador de torn als llibres d'història i formava part de la
mitologia que ens ensenyaven quan vàrem passar per les escoles
d'aquest país. Aquestes guerres a les quals ha al•ludit no hi ha
herois, són guerres de caràcter civil, sense front definit, a països
pobres, allà on tot val i els pobres, naturalment, tenen armes de
pobre. Efectivament, la mina anti-personal és una de les armes
típiques i generalitzades de les guerres dels pobres. La mina anti-
personal és un artefacte explosiu que curiosament quan els qui
han mogut la guerra se seuen a una taula a negociar i acordar la
pau, aquesta arma segueix activa. És a dir, les mines no firmen
la pau, les mines segueixen actives. És curiós perquè és una de
les armes que no van cap al seu objectiu sinó que la víctima va
cap a l'arma. Això és un dels caràcters més destructius que té. Jo
m'he permès dur aquí, perquè vegin una mina anti-personal, la
manejarem amb esment, és una mina CC fabricada a Espanya i
té aparença, evidentment, d'un simple plat de plàstic amb un
percusor central allà on el pes d'una persona, una petita pressió,
basta per volar. És evident que aquesta mina no té carga perquè
no aspiram a que la nostra carrera política acabi avui amb un
error de manipulació d'aquesta mina anti-personal. Per tant,
estiguin tranquils.

Voldria dir que un dels elements que fan més difícil la
destrucció d'aquestes mines una vegada escampades és, com
vostè sap, que aquestes mines moltes vegades s'escampen
sense mapes. Mentre tenguem una cartografia el
desencebament és fàcil, quan no hi ha cartografia la
detecció d'unes mines fabricades amb elements plàstics i
que es resisteixen en la detecció, és extraordinàriament
difícil. Precisament, vostè ha citat casos de Cambotja,
Vietnam, Afganistan..., i ha tret una de les més diabòliques,
després li passaré un video bastant interessant que tenc
sobre aquest mina butterfly, mina papallona, que es llança
des dels avions, perquè s'imaginin la superfície que pot
arribar a cobrir, i com que té ales de plàstic com una
papallona, vola per tot el terreny, s'escampa, té una capacitat
explosiva que dura molts d'anys i les seves víctimes típiques
són els infants. Una vegada que s'ha acabat la guerra
segueixen explotat. Els infants se senten atrets pels seus
colors, tenen colors brillants, i és evident que es converteix
amb un element de destrucció quan ja la guerra ha acabat.

També voldria dir que crec que la proposició està
perfectament formulada en el sentit que no podem plantejar
alegrement que es deixin de fabricar. Les mines, com tot
tipus d'armament, només tenen sentit si hi ha una prohibició
general. Si hi ha un sol país que fabrica mines i els altres no
en fabriquen, la prohibició és purament il•lusòria. Hem
d'anar a la limitació quan a l'exportació, quan a la utilització
indiscriminada, però és evident que una prohibició
generalitzada faria absolutament inoperant el pronunciament
tant si ho acordéssim aquí com si ho acordàs el Govern de
la nació perquè si no se seguís a nivell internacional això no
tendria cap eficàcia. Per tant, jo el vull felicitar per la seva
iniciativa pacifista, li voldria dir que crec que el primer
món, del qual nosaltres formam part, afortunadament,
perquè això ens permet tenir democràcia, tenir un bon nivell
de vida i fins i tot preocupar-nos moralment de les qüestions
que afecten al tercer, té un deure, entre altres, amb el tercer
món. I és que el tercer món demana ajudes, demana ajudes
per aixecar el seu nivell de vida, per millorar els seus
serveis, els seus hospitals, les seves escoles, i el que no pot
rebre del primer món són artefactes semblants a aquest que
sense carga els he mostrat aquí. És un element d'exportació
que hauria de cessar i, enlloc d'una mina, necessitam
reforçar les ajudes positives al tercer món. Gràcies per la
seva iniciativa, compta amb el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

(...) Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Alberola.
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LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup donarà suport a la proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pronunciament contra l'ús de les mines terrestres contra les
persones, atès que rebutjam qualsevol forma de violència física
o psíquica contra les persones per entendre que aquests actes
representen un atemptat i una vulneració dels drets humans. Per
aquest motiu, ens sembla una passa important que el nostre
parlament sol•liciti al Govern de l'estat que doni suport a les
peticions en favor d'un acord internacional que limiti i controli
l'ús de les mines terrestres contra les persones pels efectes que
aquests tipus d'armes tenen durant i després d'un conflicte armat.
També estam a favor d'instar el Govern de l'estat a procurar
l'adopció d'acords internacionals que permetin afrontar la
detecció i el desencebament de les mines que es troben a
antigues zones de guerra. Entenem que aquestes decisions han de
ser acceptades per tot el conjunt de la comunitat internacional,
per tal d'aconseguir el màxim de garanties pel seu compliment.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. Torn de rèplica. Aquesta presidència
entén que aquesta proposició no de llei s'aprova per assentiment.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2956/95, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
adopció de mesures en matèria de medi ambient.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que és la proposició
no de llei RGE núm. 2956/95, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a adopció de
mesures en matèria de medi ambient. Per defensar-la, té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta, com altres
proposicions que ha presentat Esquerra Unida a aquesta cambra,
és una proposició fàcil, fàcil d'aprovar, d'entendre i de donar-li
suport. Hi ha un error material a l'apartat b), on no es tracta de
promoure l'ús de material no reciclable sinó de promoure l'ús de
material reciclable. M'agrada constatar-ho perquè no hi hagi cap
tipus de confusió.

En segon lloc, he de dir que això no és una proposta original.
És una proposta que reprodueix d'una manera més sintètica, però
amb el mateix contingut, una moció que s'aprovà pel Consell
Insular de Mallorca el passat mes d'octubre, crec que per
unanimitat de tots els grups, es referia a l'administració del
Consell Insular de Mallorca i als organismes que en depenen i
feia les mateixes propostes que ara aquí es formules per a
l'administració autonòmica per als organismes autònomes que en
depenen i per a les empreses públiques dependents de la
Comunitat Autònoma.

Crec que és una proposició que té un doble valor, un doble
sentit. Un és un valor simbòlic, d'exempleritat, és a dir, no
té sentit que des de diverses instàncies de l'administració es
plantegin mesures de conscienciació o educació ciutadana
sobre el tema de residus, sobre el tema de reciclatge de
paper, sobre el tema d'estalvi d'energia, si la pròpia
administració autonòmica, si la pròpia administració pública
en general és la primera que no fa seus aquests criteris, que
no adopta a les seves instal•lacions aquestes mesures
d'estalvi energètic, que no utilitza en la seva
correspondència habitual i en el seu funcionament habitual
paper reciclat i, en definitiva, la que no assumeix com a
propi allò que pretén transmetre als ciutadans i pretén que
els ciutadans adoptin com a comportament. Per tant, té un
valor d'exempleritat evident i qualsevol pedagog estaria
d'acord amb jo que és inútil que un educador intenti educar
si ell és el primer que no compleix el que transmet.
L'eficàcia del missatge cap a l'educando perd un tant per
cent molt important de la seva eficàcia. Després hi ha un
valor objectiu de protecció de medi ambient. Crec que
l'administració autonòmica, les empreses i els organismes
autònoms són quantitativament, per exemple, uns dels grans
consumidors de paper d'aquesta comunitat, juntament per
ventura amb entitats financeres i altres tipus d'empreses.
Però jo crec que com a empresa, com a col•lectiu,
probablement som dels grans consumidors d'una cosa tan
sensible com és el paper. En aquest sentit, el fet que
s'adoptin mesures com aquesta té un valor objectiu de
millora de la protecció del medi ambient i de l'afavoriment
de les tècniques de reciclatge, de sortida i de creació d'un
mercat de mercaderies, valgui la redundància, reciclades.

Finalment, vull significar que aquesta proposició no de
llei no es fixen terminis. És, per tant, una proposició no de
llei perfectament assumible, no suposa esforç pressupostari
concret. Per tant, jo crec que fàcilment és assumible des
d'una progressiva modificació dels hàbits d'aquesta
administració autonòmica. Això no vol dir que sigui una
proposició de mel i sucre, si s'aprova nosaltres serem els
primers que demanarem comptes periòdicament del grau
d'implicació de les diferents administracions i dels diferents
organismes en aquesta qüestió. Però, insisteix, no és una
cosa que plantegi ni costos econòmics, ni distorsions a la
funcionalitat administrativa com per a dificultar la seva
assumpció per aquest parlament i posteriorment pel conjunt
de l'administració autonòmica. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, per part
del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la
paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Els Verds pensam que les mesures que
proposa la iniciativa del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida que
ara ens ocupa no només són raonables sinó que constitueixen una
exigència elemental dels temps. Passes com les que es proposen
haurien de constituir mínims ja assumits per tothom que no
haurien de ser necessaris plantejar. En aquest sentit, aplaudim la
iniciativa i la volem entendre com una denúncia a les persones
que han tengut l'oportunitat de posar en pràctica mesures com
aquestes i no ho han fet. En un moment que tots els grups polítics
volem fer gala de la seva sensibilitat cap a les qüestions
ambientals, els que han pogut fer petites coses com aquestes i no
ho han fet queden, per dir-ho així, retratats.

Els Verds donarem suport a la iniciativa en la confiança que
així ho faci tota la Cambra. Els poders públics tenen,
efectivament, l'obligació d'un comportament exemplar en
qüestions que ja haurien de ser normals per al conjunt de la
ciutadania. El cost que puguin suposar mesures com les que aquí
es proposen no pot ser una excusa per a una administració que no
destaca, precisament, per la seva austeritat ni per la manca de
despesa supèrflua. D'altra banda, el fet que l'administració
autonòmica arribi a posar en pràctica aquestes mesures, cosa que
esperam i desitjam, no eximeix els responsables polítics de la
seva obligació d'incentivar de forma decidida l'aplicació
d'actuacions d'aquesta mena a altres àmbits d'actuació
administrativa: ajuntaments, centres escolars, centres sanitaris,
món empresarial privat, etcètera. Si l'administració autonòmica
fa aquestes passes es col•locarà a una situació de prestigi i
d'autoritat moral per poder dur endavant aquesta política de
foment del que podríem anomenar ecologització de la vida
administrativa de la nostra comunitat.

Pel que fa al detall de les propostes que inclou el text,
voldríem fer dues observacions. Una referent a la utilització de
paper i una altra a l'estalvi energètic. Els Verds pensam que és
correcte parlar de paper reciclat, però no hauríem de deixar de
banda una fase prèvia i ecològicament superior que és la de
reducció. Totes les instàncies administratives tenen la possibilitat
de reduir en una proporció considerable el volum de paper
utilitzat. Tenint en compte fets tan simples com que els fulls de
paper solen tenir dues cares que es poden fer servir per a la
majoria dels usos o tenint en compte les potencialitats pel que fa
a l'estalvi de paper que ofereixen les noves tecnologies. En la
qüestió d'estalvi energètic voldríem fer notar que el mandat de
revisió de les instal•lacions elèctriques no inclou cap referència
explícita a la utilització de bombetes de baix consum. Com
vostès saben, al mercat ja hi ha bombetes de 15 watts que fan la
mateixa claror que una de 100 watts i que, a més a més, tenen
una vida més llarga. És cert que són més cares i que substituir
totes les bombetes de les oficines autonòmiques tendria un cost
elevat. Però val la pena plantejar-se iniciar el procés de
substitució, marcant-se l'objectiu, per exemple, d'haver-lo
completat en el termini de tres o quatre anys. Fins i tot des del
punt de vista econòmic convencional, el canvi és rendible i
estaria amortitzat a mitjan termini. Per tot això, el Grup Mixt
donarà suport a la iniciativa presentada pel Grup d'Esquerra
Unida. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Gràcies, Sr. President. Naturalment, el nostre grup
donarà suport a aquesta proposició i no abundarem massa en
la bondat de les mesures que es proposen, ja de tots
conegudes i encara redundades en l'exposició del Sr.
Balanzat. Això no obstant, creim que en l'estat actual de la
qüestió a les Balears pel que fa especialment a la gestió dels
residus sòlids i a l'estalvi d'aigua, ens sembla no ja
insuficient sinó fins i tot poc satisfactori el redactat haver de
promoure encara iniciatives com aquesta, haver d'apel•lar a
l'exempleritat que cal mostrar les administracions públiques
perquè aquesta cambra insti el Govern, gairebé com si es
tractàs d'una exhortació coratjosa, a que prengui mesures
d'estalvi a les seves oficines, ens sembla una comanda
magra. Perquè evidentment una resolució d'aquesta cambra
no resulta equiparable a un acord pres en una administració
local, malgrat siguin termes semblants o idèntics atès el ben
diferent abast de les seves competències. Vull dir que
executar aquesta mena d'acords, aquestes mesures, en un
ajuntament suposa una acció certament significativa, un
impuls a la conscienciació cívica i, per tant, un pas
endavant. Però el Parlament ostenta el poder legislatiu,
gaudeix de la potestat de convertir les recomanacions en
textos legals. Podem fer esdevenir actuacions voluntaristes
i ben intencionades que es practiquen en algunes oficines en
obligacions exigibles. En aquest sentit, des del nostre grup
parlamentari pensam que a hores d'ara el que resulta ja
imprescindible és una llei de residus i normatives rigoroses
per aconseguir l'estalvi d'aigua i d'energia. Però a més el
Govern, al qual també instam,té amplies competències en la
matèria, per la qual cosa les mesures que proposam sonen
gairebé irrisòries. Estam demanant a un gegant que li digui
a un lleó per des-fer una teranyina. Per paga recordem que
el Govern no ha aprovat el Pla hidrològic, ni el Pla
energètic, ni ha presentat cap projecte de llei de residus i,
encara pitjor, ha aprovat plans de residus sòlids urbans que
tenen un espai ridícul per a la minimització i la (...) dels
residus. El Govern és un ferm defensor de la incineració al
100%, que és un model vigent avui mateix a Mallorca
d'acord amb la concessió del servei, i aquesta és l'única
opció que reb ajudes multimilionàries del Govern balear.
Paradoxalment, si ens moguéssim en el marc estricte que ha
propiciat el Govern, en el marc jurídic actual, ens podríem
trobar, com a mínim a Mallorca, que ha recollit (...) els
materials i llavors veure com es tornen reunir dins la boca
de la incineradora. En aquests moments decisius pel disseny
d'un model d'estalvi energètic i de recursos, i en especial per
a un tractament integral de la problemàtica generada pels
residus, creim que si el Govern vol donar exemple davant la
ciutadania, allò que ha de fer és modificar urgentment i amb
valentia els plans de gestió de residus sòlids, ha de registrar
el més aviat possible un projecte de llei de residus, i ha de
finançar adequadament els consells insulars perquè puguin
endegar campanyes de sensibilització i col•laboració
ciutadana, dotant-los dels instruments jurídics i econòmics
adients per poder gestionar integralment els residus. Estam
segurs que a partir d'aquí la resta se'ns darà per afegit.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo me
fixaré purament i simplement en la iniciativa perquè sense cap
dubte si haguéssim de parlar de la problemàtica dels residus,
efectivament, fan falta lleis de residus, hospitalaris, (...), és a dir,
tenim una bona problemàtica amb el tema dels residus. Fins i tot,
també podríem parlar dels residus sòlids. Jo, molt breument, vull
dir que el nostre grup donarà suport a aquesta iniciativa
parlamentària presentada pel Grup d'Esquerra Unida. La veritat
és que no ho podíem fer d'altra manera perquè, com molt bé ha
dit el Sr. Grosske, en el Consell Insular de Mallorca, em pareix
que era pel mes de setembre del 95, es va prendre un acord
semblant, un acord impulsat, precisament, per la Comissió de
Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca que és
responsabilitat del Grup Socialista. Un acord que pens que es va
prendre amb el suport de tots els grups polítics que componen
aquell consell insular, i un acord que en la mesura de les
possibilitats del Consell Insular ja s'està fent efectiu a tots els
centres i dependències d'aquella institució. Pensam, per tant i
d'acord amb la iniciativa, que és bo que tant les institucions com
les administracions públiques prediquin amb l'exemple, posant
en pràctica tot allò que demanam als ciutadans i fent, fins i tot,
experiències pilot per ser capdavanters en tots aquests temes en
els nostres centres o en els centres i dependències de les
administracions públiques. Experiències pilot i exemple que,
sense cap dubte, poden animar i conscienciar als nostres
ciutadans de la importància de totes aquestes qüestions, de les
qüestions medi ambiental. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Alexandre Pax, té la paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular no donarà suport a aquesta
proposició de llei, no perquè no vulgui sinó pels següents
motius. Alguns dels aspectes inclosos dins la proposició
d'Esquerra Unida, com és la utilització del paper reciclat per
part del Govern i d'institucions, ja estan desenvolupades en
un important grau. Per exemple, conselleries com
Agricultura, la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, etcètera, ja fa anys que utilitzen paper reciclat
o ecològic. La utilització de paper reciclat es pot realitzar
sense problemes en caràcter general, exceptuant els supòsits
de paper per arxiu ja que no es pot garantir la conservació
a llarg termini, així com la utilització d'aquest paper en
determinades màquines (...) per la seva antiguitat o les
impressores d'injecció de tinta on es resta gran qualitat
d'impresior. Es considera que el sistema de recollida
selectiva dels materials reciclables que s'assenyalen i dels
materials de neteja biodegradables és fàcilment implantable.
També es considera que la pràctica de la revisió de les
instal•lacions elèctriques i sanitàries és fàcilment assumible
en la seva pràctica i en la seva economia, reportant
importants avantatges tant econòmics com ambientals. Per
tal de millorar l'esmentat comportament ambiental es poden
utilitzar instruments de gestió ambientals com és (...)
ambiental. La utilització d'aquests instruments per
l'administració seria molt coherent en els projectes de la
Direcció General d'Ordenació del Territori i Medi Ambient,
sobre la implantació dels esmentats instruments (...) pel
sector turístic. Per tot l'anterior, em sembla que tant
l'administració autonòmica com els seus organisme
autònoms adopten mesures en matèria de medi ambient i
que una proposició de llei no es pot basar en el que el
Govern ja està fent abans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 27 / 19 de març del 1996 971

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair al Grup Parlamentari
Socialista i al representant del Grup Mixt el seu suport i també
el del Grup Nacionalista, des de la consideració que evidentment
aquestes qüestions de més abast i importància a les quals
al•ludeix una possible llei de residus, el finançament dels
consells insulars o el pla hidrològic, evidentment, són iniciatives
que es poden plantejar en aquesta cambra, que tenen un poder de
resolució i d'incidència sobre els problemes afectats per aquesta
proposició no de llei molt més importants, però en tot cas una
cosa no lleva l'altra i, lògicament, al•ludint a això, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM fa aquestes consideracions i a la
vegada anuncia el seu vot favorable. El Grup Parlamentari
Popular, dins una línia ja clàssica, anuncia el seu vot
desfavorable perquè està d'acord. La qual cosa no acaba de tenir
un excessiu sentit però la veritat és que aquesta qüestió em
comença a divertir, és a dir, argumentar que es vota en contra
perquè s'està d'acord ho trob una cosa divertida. Si algun dia hi
ha gent que llegeix aquest Diari de Sessions, com a mínim, s'ho
passarà bé. Per tant, Esquerra Unida continuarà fent proposicions
no de llei raonables, a les quals el Grup Popular pugui votar que
no des del seu acord i des de l'acord amb el seu contingut. Així
ja veurem qui es cansa abans de fer incongruències. Perquè
realment si per part del Grup Popular es vol reivindicar que ja
s'estan fent coses a determinades conselleries, a determinats
organismes autònoms, en la línia d'aquesta proposició,
precisament perquè hi estan d'acord, idò, es pot arreglar el text.
El més raonable hagués estat que ens haguessin proposat una
transaccional que digués que el Parlament insta el Govern balear
a continuar i aprofundir les seves mesures en la línia de tal i qual.
Això és el més raonable. No obstant, no es fa això sinó que diuen
que votaran en contra d'allò amb el que estan d'acord. La veritat
és que no ho entenc, no. No ho entenc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha. Gràcies.

Vots a favor, 24, vots en contra, 29, no hi ha abstencions. Per
tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 3037/95, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a control analític i garanties
sanitàries en la utilització de les aigües depurades.

Passam a la següent proposició no de llei núm. 3037/95,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
analític i garanties sanitàries en la utilització de les aigües
residuals. Per defensar-la, té la paraula la Sra. Joana Maria
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Al
parlar de l'Ibasan o al parlar de garanties analítiques a les
aigües depurades no podem oblidar dues dades. La primera
el que ens ha costat aquesta xarxa de depuradores amb una
inversió, comptada enguany, de 17.685.000 de pessetes.
Tampoc podem oblidar els costos finances d'aquestes
construccions: 25.500.000 de pessetes. Recordar, també que
estam pagant pel manteniment, la conservació i l'explotació
de les depuradores unes quantitats considerables. Aquest
any, el 1996, la despesa en costos només fixes pel
manteniment de les depuradores arribaran als 1.250 milions
a més a més d'una quantitat per metre cúbic d'aigua
depurada. És a dir, que pagam una xarxa, hem pagat una
xarxa de depuradores, pagam el manteniment, la
conservació i l'explotació d'aquestes depuradores i ara ens
queda per demanar qui controla el funcionament correcte de
les depuradores. Quins són els resultats, quin és el
rendiment de la inversió? Funcionen les depuradores,
compleixen els paràmetres analítics establerts per les
directives europees en matèria de depuració? Es compleix
el decret del Govern de la Comunitat Autònoma que regula
els paràmetres que donen garantia a la utilització i als
abocaments d'aquestes aigües residuals? Per tant, qui ho
controla i qui dóna garanties? Tenim els paràmetres de
qualitat per als diferents tipus d'abocaments. Tenim un
decret que els regula des de l'any 1992. Per tant, tenim
aquests paràmetres de qualitat, però en aquest mateix decret,
i això és una qüestió que no és la primera vegada que
assenyalam, el Govern oblidà establir quins eren, quins han
de ser els mecanismes de control d'aquests paràmetres. Els
paràmetres són clars, s'adapten perfectament a les directives
europees, però s'oblidaren d'adjuntar els annexes que les
directives europees mateixes portaven i que no feien res més
ni res manco que assenyalar el nombre de mostres
corresponents al volum d'aigua de cada depuradora, que
passa quan una mostra és incorrecta, quantes analítiques
s'han de fer, com s'han de recollir les mostres i quins són els
sistemes d'anàlisis. A partir d'aquest oblit del Govern de la
Comunitat Autònoma, denunciat d'una manera reiterada en
aquest parlament al llarg de diferents sessions, quina és la
informació que tenim per saber si les depuradores funcionen
o no funcionen d'una manera correcta? La informació que
tenim els diputats és la informació facilitada per la
Conselleria d'Obres Públiques a diferents respostes de
sol•licitud de documentació i també dades facilitades a
través d'estudis encarregats per la pròpia conselleria i
destacar, pot ser, l'estudi dirigit pel Sr. Barón realitzat i
lliurat el desembre de l'any 94 sobre criteris d'avaluació de
projectes de reutilització d'aigües residuals. Totes aquestes
fons d'informació que disposam els diputats coincideixen en
una qüestió: les dades analítiques per avaluar el rendiment
correcte d'una depuradora no són suficients ni per la
quantitat de mostres ni pel nombre de paràmetres que
s'analitzen, és a dir, ni per suficiència en quantitat i també
insuficiència en qualitat de les analítiques que es realitzen.
Per tant, tota aquesta utilització d'aigües residuals
depurades, fins i tot les autoritzacions donades pel reg de
camps de golf i jardins, no tenen les necessàries garanties
sanitàries i suposen un risc per a la contaminació d'aqüífers,
sòls, vegetació i fauna. Insuficiència en quantitat de
mostratges o en quantitat d'analítiques fetes, podem establir
diferents exemples o diferents bandes on es demostra
aquesta insuficiència, d'acord amb la directiva comunitària
de dia 21 de maig del 1991, una depuradora que funciona
correctament, que totes les proves, totes les analítiques són
correctes, com a mínim ha de tenir dotze mostres anuals,
dotze analítiques anuals. Les dades que tenim del 1994 i
1995 de la pròpia conselleria ens assenyalen que la
depuradora més analitzada de totes en té vuit, i moltes
només tenen una analítica feta.
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És més, fins i tot, només onze de totes les depuradores
analitzades, que són 43, és a dir un 25% de les depuradores
analitzades compleixen correctament els paràmetres analitzats i
totes les mostres. Només 11 depuradores, un 25% s'ajustarien, no
en el nombre de mostres però sí en la qualitat de les aigües, en
els mínims imprescindibles. La insuficiència de qualitat de les
mostres recollides ve reflectida a la mateixa documentació
continguda a les capses negres de l'Ibasan que ens varen lliurar
en una compareixença fa molts pocs dies. A una memòria
presentada pels serveis de l'Ibasan ens assenyalen que fins el
desembre de l'any 95, açò fa molt poc temps, la directiva europea
no s'aplicava en la seva totalitat quant al sistema de presa de
mostres. És a dir, totes les mostres analitzades són mostres
puntuals. A partir del desembre del 1995 es posaran equips
autonòmics a les depuradores per aconseguir les mostres. La
insuficiència quant a mostreigs ve clarament reflectida a l'estudi
ja assenyalat del Sr. Barón. La insuficiència quant als paràmetres
d'aquestes depuradores també és una qüestió que queda patent.
Dues són les qüestions que voldríem destacar. La primera són els
gèrmens patogens o les analítiques de coliformes. És un
paràmetre important, és un paràmetre imprescindible per
autoritzacions d'aigües residuals per reg, fins i tot per reg de
camps de golf, cosa que recordà el Conseller d'Obres Públiques
a una resposta (...) i hem d'assenyalar que a l'estudi del Sr. Barón,
de l'any 1994, només 12 de les 36 depuradores analitzades
presentaven dos registres de contingut de coliformes. És a dir,
molt poques depuradores tenien registres continus de la quantitat
de coliformes que podrien contenir les seves aigües, una analítica
que el mateix estudi assenyala que hauria de ser diària perquè
com es recorda és un paràmetre imprescindible per a la
utilització d'aigües per regar. També l'altra qüestió, de la qual no
es tenen o no es donen les dades, són els elements químics i els
metalls que en concentracions superiors a les permeses es poden
convertir en tòxics per a plantes i animals. El mateix estudi del
Sr. Barón ens assenyala que les aportacions incontrolades al sòl
d'aquests elements són indesitjables perquè una vegada
acumulades aquestes substàncies, en la majoria dels casos, són
pràcticament impossibles d'eliminar. Per tant, aquesta també és
una qüestió que s'hauria d'anar controlant i analitzant. Pel que
veim no tenim suficients dades ni en quantitat ni en qualitat per
saber si aquesta inversió feta és correcta, és rendible i qui dóna
garanties d'utilització d'aquestes aigües. És cert que sembla,
encara no ho hem comprovat, que a partir del desembre de l'any
95 es faran els mostreigs d'acord amb les directives europees,
però en tot cas i per açò mateix hem presentat aquesta proposició
no de llei. També sabem i coneixem que el juny del 1994 la
Conselleria d'Obres Públiques redactà un esborrany de normes
complementàries per a la reutilització en agricultura de les aigües
residuals procedents de tractaments secundaris avançats,
esborrany que no ha sortit a la llum, però que es planteja la
necessitat que s'ha d'executar.

Per tant, en tot cas, demanam avui aquí tan just la
modificació d'aquest decret, la seva adequació a les directives
europees i un control major, un compromís de control major,
amb vista al futur i amb vista a la salut, que no és poc, per a la
utilització d'aquestes aigües residuals, cosa que ens permetrà
parlar, en tot cas, de la reutilització com una cosa certa, com una
cosa possible, com un compromís, ho repetesc, de futur.

Per tant, esperam el suport sobretot del Govern i del grup
que dóna suport al Govern perquè es pugui justificar d'una
vegada per totes que les aigües residuals són un bé possible
a utilitzar, sempre que aquestes garanties sanitàries siguin
sempre garantides. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Altres grups que hi vulguin
intervenir? Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Els Verds volem anunciar el
nostre suport a la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista relativa al control analític i garanties
sanitàries en la utilització de les aigües depurades perquè
consideram que és una mesura necessària, encara que
insuficient, per garantir la qualitat de les aigües residuals
reutilitzades.

Encara que la nostra comunitat autònoma es la més
avançada en depuració d'aigües, a la qual cosa obliga la
nostra especialització econòmica en el sector turístic, no ho
és menys que encara hi ha molta feina a fer en aquest àmbit
i que el triomfalisme del Govern sobre la situació de la
depuració de les aigües residuals no sempre està justificat.
per exemple, alguns dels problemes que afecten la qualitat
de les aigües depurades i que, per tant, limiten el seu
potencial de reutilització amb totes les garanties sanitàries
són: Primer, l'absència de pretractaments específics de les
aigües residuals d'origen industrial que van a parar a les
depuradores, algunes indústries aporten a les depuradores
metalls pesants i olis minerals, per exemple, que no poden
ser eliminats amb els tractaments convencionals, limitant el
potencial de reutilització amb garanties sanitàries de les
aigües depurades o contaminant els llocs o l'afluent final.
Moltes depuradores de zones turístiques treballen
sobresaturades els mesos d'estiu, la qual cosa redueix
l'eficàcia de la depuració i incrementa la càrrega
contaminant de les aigües depurades. Normalment, els
col•lectors de les aigües residuals i de les aigües pluvials
són comuns, això fa que quan plou fort, el cabal que arriba
a la depuradora no es pugi depurar correctament, però
sobretot, la principal mancança dels procediments de
depuració convencionals és que només arriben al nivell
secundari, és a dir, tractament dels sòlids i de la matèria
orgànica, és que no eliminen els nitrats ni els fosfats, amb
el consegüent risc d'autrofització, si s'aboquen les aigües
depurades a zones sensibles, per aquest motiu, la Directriu
91/271, de la Comunitat Econòmica Europea, de 21 de
maig, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes,
estableix en el seu article cinquè que els estats membres han
de determinar abans del 31 de desembre de 1993 aquestes
zones sensibles on la depuració convencional no és
suficient, així mateix, obliga que les aigües depurades
abocades en aquestes zones sensibles hagin de ser objecte
d'un tractament més rigorós abans de finals de 1998. Quin
és el grau de compliment d'aquesta directriu comunitària?,
estan definides totes les zones sensibles a les nostres illes on
la depuració convencional no és suficient?, es realitzaran els
tractaments terciaris que eliminen nitrats i fosfats abans de
finals de 1998 o és que les prioritats en política hidràulica
només donen per fer grans obres faraòniques per captar
nous recursos hídrics a qualsevol preu, com les dessaladores
d'aigua de mar i els transvasaments?
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És evident que, si volem reutilitzar amb garanties sanitàries
les aigües depurades, seran necessaris controls analítics com els
que proposa la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, motiu pel qual Els Verds hi donam
suport, però, com dèiem en un principi, els controls analítics
proposats són insuficients, cal no deixar-se dur pel triomfalisme
oficial sobre depuració d'aigües residuals a la nostra comunitat
autònoma i fer de la millora dels nivells de depuració una
prioritat en les inversions en política hidràulica, no mes això farà
possible un increment important de la reutilització d'aigües
depurades amb totes les garanties sanitàries que exigeix la
normativa comunitària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt breument, per estalvi energètic. Jo no reiteraré la
problemàtica plantejada per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista i pel Grup Parlamentari Mixt, preocupació sobre la
problemàtica que des d'Esquera Unida compartim, simplement
vull destinar la meva intervenció a remarcar una qüestió: la
proposició no de llei que aquí es planteja és una proposició no de
llei que simplement sol•licita, que simplement ho reclama, que
el Parlament insti el Govern a fer un protocol de control,
seguiment i avaluació del nivell del compliment dels requisits
exigits per a cada una de les estacions depuradores de les Illes,
segons els tipus d'abocaments que s'hi realitzin, és a dir, l'únic
que s'hi demana és que s'estableixi un protocol de control, ni s'hi
diu quin ha de ser el protocol de control, ni costos, ni cap altra
qüestió excessivament carregosa, simplement s'hi diu que hi ha
un problema, és necessari posar-hi mitjans, res més raonable que
establir d'una manera reglamentària i jurídicament ordenada un
protocol de control, faci's; ja veurem quina és la resposta per part
del grup majoritari d'aqeusta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Nacionalista-PSM, té
la paraula el Sr. Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. En primer lloc, vull felicitar la Sra. Diputada per
aquesta proposició no de llei que creim, coincidint amb el
que ha dit el portaveu d'Esquerra Unida, que conté una
proposta de simple racionalitat i, a més a més, molt
necessària en la situació de la depuració d'aigües a les Illes
Balears. Nosaltres constatam que hi ha una confusió
important en els controls, en el seguiment del funcionament
d'aquestes depuradores, en una manca de criteris
homogenis, amb els problemes conseqüents, per això, no
dubtam que aquesta proposició no de llei trobarà el suport
de tots els grups de la cambra o al manco això seria el
coherent i lògic, aplicant-hi criteris de sentit comú. No basta
amb dir que és important que hi hagi depuradores, que n'hi
ha moltes, sinó que aquestes depuradores funcionen bé i
correctament, i això vol dir unes regulacions clares del seu
control, de la seva eficàcia i de la seva funcionalitat, si no,
ens trobam amb situacions sense sentit que no duen enlloc
i creen una preocupació i, sobretot, situacions preocupants
que afecten els aqüífers, els torrents, zones poblades amb
problemes d'olors, de contaminació i, sobretot, com molt bé
s'ha posat de manifest, la impossibilitat d'una reutilització
adequada d'aquestes aigües residuals, i sense dubte, la
reutilització de les aigües residuals és un tema cabdal,
central, importantíssim per a una adequada gestió de l'aigua
i dels recursos hídrics a les Illes Balears; no dubtam, per
tant, que aqueixa proposició no de llei trobarà el suport del
tots els grups de la cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morro. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. José María González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. La Directiva 91/271 de la
Comunidad Europea, de 21 de mayo de 1991, sobre
tratamiento de aguas residuales urbanas, se incorpora
finalmente a la legislación española como legislación básica
muy recientemente, con el Real Decreto Ley 11/1995, de 28
de diciembre, es decir, hasta el 28 de diciembre del año
pasado, hace apenas unos meses, el Estado español no
legisla sobre un tema a que desde el año 91 viene obligado
por la directiva europea, las razones que se alegan por parte
del Estado, de la Administración central, e incluso de
algunas comunidades autónomas, es que la verdad es que la
aplicación de esa directiva implicaba fuertes inversiones en
materia de depuración, fuertes inversiones, en definitiva, en
obras públicas, que debían de hacer Administración central,
Administración de las comunidades autónomas y
administraciones municipales, y hacía falta un tiempo para
poderse adaptar a esa directiva; por consiguiente, si bien
Baleares es puntera en esto, ejemplo siempre puesto tanto
por Bruselas como por la Administración central española,
ejemplo, como digo, de estar en cabeza de las actuaciones
en materia de depuración, si bien eso es cierto, también la
Comunidad de Baleares comprendía la necesidad de que
otras se pusieran a su misma altura.
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Sin embargo, de lo que se trata hoy no es de la aplicación de
este real decreto ley, que, por cierto, aún no está desarrollado
reglamentariamente. Según nuestras noticias, hay incluso ya
previsto un borrador de decreto en el que se desarrollan
reglamentariamente, tal como el propio real decreto ley pide, las
medidas reglamentarias para desarrollar, para extender o para
hacer fácilmente realizable lo pedido por este real decreto ley.
Sin embargo, como digo, fundamentalmente de lo que se trata
ahora en la proposición no de ley que nos presentan los
socialistas, el Grupo Socialista, es más bien de las medidas de
control contenidas en los anexos de la directiva, las medidas de
control sobre los vertidos de las depuradoras, es decir, no se trata
aquí de la necesidad de depuración, de la necesidad de
depuración de las aguas urbanas, de los tipos de depuradoras,
etc., según los tamaños de la población y según los afluentes
previstos, sino que se trata, como digo, de medidas de control,
como nos explicaba también, desarrollando su proposición no de
ley, la portavoz del Grupo Socialista.

Respecto del control y evaluación de las muestras, según
nuestras noticias, efectivamente, es un control que se viene
realizando periódicamente y cuantitativamente en medida
incluso en algunos casos superior a lo que pide las directivas
europeas por parte del Ibasan, no solamente por parte del Ibasan,
sino por parte de los laboratorios de la dirección dependiente de
la Dirección General de Medio Ambiente y también, como no
citarlo, porque aquí se ha hablado de vertidos en los emisarios en
playas o en aguas próximas a zonas de baño, por la Conselleria
de Sanidad, que igualmente lleva el control sanitario de esos
vertidos. Por consiguiente, en materia cuantitativa, por parte de
la Comunidad Autónoma, probablemente se está al nivel o muy
cerca de ese nivel, y muy fácilmente se pueden superar incluso
los niveles de control que pide la directiva europea, excepto en
un aspecto que ahora enumeraré: el aspecto concreto es que las
mediciones que pide la directiva europea son en algún caso
medidas de muestras, como les llaman, compuestas, es decir,
muestras que se obtienen a lo largo de las veinticuatro horas del
día, no es que el operario correspondiente en un momento
determinado toma la muestra del afluente y sobre esa muestra se
hace el estudio que sea, sino que exigen unas máquinas
especiales, unos tomamuestras especiales y especialmente
complejos que van tomando muestras continuas y constantes
cada cierto tiempo, y con esas muestras deducen digamos que
unas mediciones más completas, más complejas también. Según
nuestras noticias, el Ibasan concretamente tiene previsto un
pliego ya de bases para la compra, el suministro, de esos
tomamuestras. Sin embargo, estamos hablando del Gobierno de
la Comunidad Autónoma, pero, como de todos es sabido, no es
sólo el Gobierno de la Comunidad Autónoma y concretamente
el organismo, el Ibasan, la empresa pública Ibasan, quien debe
controlar o la que gestiona las depuradoras, sino que gestiona
una parte de las depuradoras, de las estaciones de depuración que
hay en la Comunidad, pero hay después muchas otras de tamaños
diversos, desde tamaños muy grandes, como es el caso de Palma
o Calvià, probablemente, hasta pequeñas depuradoras que
afectan a zonas, a urbanizaciones o a aglomeraciones de pequeña
envergadura. Todo eso exige que no sea solamente la Comunidad
Autónoma, sino que sean también los ayuntamientos los que
estén en condiciones de hacer frente a estos requisitos que pide
la directiva europea, en cuanto a la frecuencia cuantitativa y a la
calidad de las muestras, especialmente con este tipo de
tomamuestras compuestos.

Por todo ello, y resumiendo un poco la exposición, al ser
conveniente, por un lado, tal vez esperar a los reglamentos
que desarrolla el real decreto ley o que deben desarrollar el
real decreto ley de 28 de diciembre del 95, los reglamentos
que va a elaborar la Administración central, que parece que
van a ser inminentes, y por razón de permitir la adaptación,
especialmente a lo que se refiere a órganos gestores que no
son el Ibasan, de sus propias depuradoras, nosotros
estaríamos dispuestos a apoyar esta propuesta con una
enmienda transaccional en la que realmente introducimos
simplemente un párrafo, por una cuestión temporal,
introducimos un párrafo en a proposición del Grupo
Socialista, que comienza diciendo: "El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
modificar", y ahí añadiríamos "dins el més breu termini
possible, el Decreto 13/92, de 13 de febrero", etc.; en
definitiva, introducimos exclusivamente esta frase que dice
"en el más breve plazo posible" -"dins el més breu termini
possible"-, se ha escrito correctamente en catalán, y esta
frase, como digo, justificaría el que esa adaptación se haga
a lo largo de los próximos meses, pero que no sea objeto de
una interpelación inmediata en el plazo de semanas al
Gobierno exigiéndole que en cumplimiento de lo que hay se
aprueba aquí, debe modificar su decreto. por consiguiente,
proponemos esta enmienda, que si los grupos, tanto el
proponente como el resto, están dispuestos a aceptar,
votaríamos completamente el resto del texto a favor.
Gracias, Sr. Presidente. Dejo la enmienda transaccional, el
texto, como es nada más que una frase de las primeras, creo
que basta con esa...

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Té vostè la paraula, Sra. Diputada.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Acceptarem, evidentment, l'esman de transacció que se'ns
planteja avui aquí per part del Partit Popular, en el sentit que
aguantarem un poc més i esperarem, evidentment, a plantejar una
interpel•lació sobre el compliment d'aquesta nova manera de
poder controlar el funcionament de les depuradores. Esperem que
açò tengui un resultat positiu, estam convençuts que sí. Però sí
que m'agradaria, a l'hora que assenyalam, que acceptam aquesta
esmena transaccional, que l'únic que hi afegeix és precisament
establir aquest termini de temps perquè es plantegin els mètodes
de control per fer real i possible que l'Administració garanteixi
un determinat nivell de qualitat a les aigües depurades, que és
una qüestió indispensable per a la seva utilització.

Hauria de fer referència a dues qüestions, de manera molt
puntual i sense voler entrar en polèmica: Primera, de tota la
informació de què disposam -i cregui'm que és moltíssima-, a cap
depuradora de les Illes Balears s'hi fa el mínim nombre de
mostres que la directiva europea estableix, a cap, el màxim, vuit,
a una depuradora, quan el mínim s'estableix en dotze; vull dir
que açò ha de quedar clar. Que anam al capdavant d'Europa
respecte de depuració? En inversions, segurament; en control, és
una altra cosa; per tant, hem de fer possible que l'efectivitat
d'aqeusta despesa la podem garantir, cosa que en aquest moment
no podem fer, però estam convençuts que quan funcionin aquests
mecanismes de control per als quals avui aquí hem volgut
aconseguir el suport, i vertaderament era..., abans no ho havien
posat molt difícil, creim que podrem, evidentment, donar
garantia d'efectivat que de les aigües depurades a les Illes
Balears, com a mínim, sabem quins resultats tenim, per a què les
podem emprar, açò serà bo per al futur de les Illes i sobretot per
a la salut de tots. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Aquesta presidència entén que per part del grup proposant,
per part del Grup Socialista, es modifica la seva pròpia
proposta?, Sra. Barceló, accepta la modificació com a pròpia? Hi
ha cap grup que s'hi oposi? Es pot considerar aprovada per
unanimitat? Moltes gràcies.

S'aprova, idò, la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista RGE 3037 per unanimitat.

III.- Debat de presa en consideració de la proposició de llei
RGE núm. 4038/95, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a interès social i utilitat pública

Passam al següent punt, que és el debat de presa en
consideració de la Proposició de llei RGE 4038/95, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a interès social i utilitat
pública. Té la paraula el seu portaveu, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Avui Els Verds, com a integrants
del moviment ecologista a les Balears, portam a la
consideració d'aquesta cambra la revisió d'una de les
principals armes que el PP ha regalat als especuladors per
poder destruir amb més facilitat i impunitat la nostra terra,
parlam de les declaracions d'interés social i d'utiltat pública,
que vénen a ser les dues cares d'una mateixa moneda.

A les nostres illes, els especuladors i els destructors del
medi ambient primerament hi actuaven de forma
principalment il•legal, ignorant les lleis, burlant les poques
normatives que hi havia i aprofitant-se de la complicitat
d'alguns polítics; després, però,e s varen començar a aprovar
lleis que teòricament, teòricament havien de posar límits a
la facilitat amb què es destruïa el nostre territori, però
aquestes noves lleis no varen limitar l'actuació dels
especuladors, sinó que els donaren en part cobertura legal
per a les seves activitats destructores, allò que abans feien
de manera il•legal, ara ho continuen fent igual, però
legalment. Unes d'aqeustes ferramentes legals que el PP va
posar a disposició dels especuladors varen ser la declaració
d'interés social i la d'utilitat pública. La primera, per a
actuacions més aviat privades, i la segona, per a obres de
caire més aviat públic i col•lectiu. La manera com es varen
fer aquestes lleis demostra que de delimitacions a la
destrucció, res de res. L'ínterés social i la utilitat pública són
avui una autorització legal per desfer allò que sigui, però,
això sí, amb la llei a la mà. Les nostres institucions han dit
als seus amics de les immobiliàries, les promotores i les
grans cadenes constructores: "a partir d'ara volem fer veure
que som exigents, per tant, us demanarem uns nous tràmits
per aprovar els vostres projectes, però no us preocupeu,
aquests tràmits són només un paripé que o tendreu problema
a complimentar"; aquesta i només aquesta és la filosofia
actual de l'interés social i de la utilitat pública.

Molta gent pot pensar que aquestes figures jurídiques
estan regulades per una llei que té uns articles on es diu què
fa falta per obtenir aquesta declaració, amb quins criteris es
pot obtenir i, sobretot, quan, qui i per què es pot obtenir; idò
bé, resulta que aquestes declaracions d'utilitat pública i
d'interès social no es regulen per una llei, com podríem
suposar, sinó per un simple decret, és a dir, unes poques
línies on es dóna cabuda a tot tipus de projectes. Amb
aquest decret fet a mida per als especuladors, qualsevol
aberració ecològica, social o pública pot ser declarada
d'interès social o d'utilitat pública. De tan poques precisions
que fa, de tan ampla com és la seva mànega, es pot dir que
qualsevol bestiesa urbanística pot ser considerada d'interés
social o d'utilitat pública. I a quins tipus de projectes es
donen aquestes declaracions?
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A coses tan útils públicament o tan interessants socialment com
un càmping de mil places: es Ca Marí, a Formentera, el qual ha
estat rebutjat per tota la societat formenterera; el PP, ho hem de
recordar aquí ben fort, va donar la declaració d'interés social al
càmping d'es Ca Marí de Formentera, un projecte que va
provocar una vaga general a l'illa, multitudinàries manifestacions
en contra, el rebuig de tots, curiosament de tots els partits de les
Pitiüses, la presentació de recursos i demandes en els tribunals,
un memorable judici als polítics de l'Ajuntament i la seva
condemna a sis anys d'inhabilitació; l'orfigen de tota aquesta
història va ser la concessió a aquest projecte de la declaració
d'interès social per part d'alguna institució que controlava el PP,
i ja veim quin interès social tan enorme hi havia entre la població
de l'illa. Un altre exemple, en podríem citar centenars: el camp
de golf que es projecte fer a Cala d'Hort, a Eivissa; la Comissió
insular d'urbanisme de les Pitiüses, per cert, l'única de les Balears
sense membres de l'oposició i sense ecologistes, però sí amb
polítics implicats en expedients d'infracció urbanística, oberts per
la pròpia CIU; com dic, aquesta CIU de les Pitiüses ha donat
interès social a aquest camp de golf i té tant d'interés social que
ha estat rebutjat de paraula i per escrit per les sis associacions de
veïns que funcionen en el municipi de sant Josep, té tant d'interés
social que ha estat desqualificat per biòlegs, per experts en
camps de golf i per importants tour operators turístics, té tant
d'interés social que, segons diverses enquestes fetes per mitjans
de comunicació, un 70% de la població pitiüsa el rebutja, és
interessantíssim, aquest camp de golf. I per acabar, no fa encara
gaire temps, a Mallorca, un projecte de camp de golf va veure
com el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va anul•lar la
declaració d'interès social que li havia donat la Comissió insular
d'urbanisme de Mallorca, els tribunals varen dir que el suposat
interès social d'un camp de golf no pot anar en contra d'altres
interessos col•lectius, però el PP el va considerar d'interès social.
Avui, a les Illes Balears, ningú no s'hi creu ja que els ports
esportius, els camps de golf, les urbanitzacions turístiques, les
carreteres, les pedreres puguin ser d'interès social o d'utilitat
pública; aquestes instal•lacions haurien de ser qualificades com
a perill públic o calamitat social, perquè per molt que una
desgràcia es disfressi amb eufemismes i paraules polides, no
deixa de ser una desgràcia.

Avui el PP continua atorgant aquestes declaracions només
amb una única intenció: afavorir les constructores, les
immobiliàries, les grans promotores urbanístiques. Avui un camp
de golf a Cala d'Hort és una amenaça per als recursos aqüífers,
per a la nostra imatge turística i per al nostre deteriorat equilibri
ecològic; d'igual manera, un càmping de mil places, es ca Marí,
és una ruïna per a l'equilibri econòmic i per al model ecològic de
Formentera, això ho veu tothom, però hi ha gent que encara hi
vol donar interès social.

Per tant, què volem Els Verds? Bé, volem canviar això;
formalment, volem substituir l'actual decret "colador" amic dels
especuladors per una llei seriosa i rigorosa, amiga del benestar
col•lectiu de tots els habitants de les Illes; volem, perquè pensam
en el dia de demà i en els nostres fills, una llei que realment
reguli la utilitat pública i l'interés social, una normativa que doni
aquestes declaracions quan realment estiguem parlant d'obres o
projectes que siguin d'interès social o d'utilitat pública, no de
barbaritats que es fan només en benefici d'una empresa i en
perjudici de la col•lectivitat, dir això sembla tan elemental i, en
canvi, a les nostres illes no ho és.

Els Verds no sabem si prosperarà la nostra iniciativa, és
ben probable que caigui víctima de la majoria del PP, amiga
tantes vegades dels destructors i defensora dels seus obscurs
interessos, però vull anunciar que estarem encantats que
s'aprovi la presa en consideració d'aquest projecte de llei i
rebre després esmenes que millorin aquest text, n'estaríem
encantats, però, per favor, senyors del PP, les nostres illes
no poden aguantar més dels seus interessos socials i utilitats
públiques. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Grups que vulguin intervenir en
torn a favor? Per part d'Esquerra unida, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La proposició de llei que
avui es presenta per part del representant d'Els Verds es pot
discutir amb els seus termes precisos i literals perquè els
criteris que hi figuren respecte de la utilització del sòl
s'estimin excessivament rigorosos, es pot discutir la
correcció dels procediments que s'estableixen per autoritzar
la utilització d'aqeust sòl i es pot, fins i tot, utilitzar
arguments com els que el Sr. Jaén va emprar en una recent
proposició de llei d'Esquerra Unida relatius a si s'hi fa
esment a diari oficial de la Comunitat Autònoma o a butlletí
oficial, cosa que, la veritat, ignor si es produeix o no en
aquest text, però del que parlam aquí és d'una presa en
consideració i, per tant, jo crec que cap de les qüestions que
he esmentat és criteri per a presa o no presa en consideració
de la llei, de la proposta de llei que avui debatem, el criteri
és saber si són conscients que hi ha un problema en la
utilització del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable no
programat, si efectivament hi ha un problema i si el marc
jurídic que tenim és l'adequat o no per fre front a aquest
problema, lògicament ambdues coses associades, perquè si
veim que a la pràctica hi ha una desvirtuació de la norma i
hi ha un problema social i urbanístic, lògicament haurem de
concloure que el marc jurídic establert és insuficient per
posar terme a aquesta situació, i jo crec que, realment, una
anàlisi molt succinta del que passa en el terreny urbanístic
a les nostres illes ens pot servir per a donar-nos que
efectivament ens enfrontam a un greugíssim problema i a
una desvirtuació molt important de l'esperit de la norma, no
d'aqeust decret, sinó de la Llei del sòl i d'altra normativa
urbanística.
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Ens adonam com, a la pràctica, el sòl no urbanitzable és utilitzat
per suplir deficiències del planejament urbanístic dels municipis,
és a dir, municipis que han estat incapaços d'arbitrar parcel•les
més o manco grosses, depèn de les seves necessitats i dels seus
paràmetres de creixement econòmic, per a la ubicació de
determinades indústries, magatzems o activitats econòmiques, no
hi ha cap problema en sòl rústic, aquesta bossa immensa de
terreny pot servir perfectament per a ubicar-hi aquell taller,
aquell magatzem, aquella activitat, i ens adonam com, en la línia
d'allò que argumentava el Sr. Balanzat, dins el sòl rústic es pot
arribar, dins el sòl no urbanitzable, a ubicar coses que
converteixen en una autèntica caricatura el terme utilitat pública
o el terme interès social, és a dir, que coses que només obeeixen
a l'interés privat i que no representen cap tipus d'utilitat per al
col•lectiu, per al públic, efectivament, troben el seu
acomodament sota aquesta figura, d'acord amb la normativa
vigent, tot això agreujat per un problema greugíssim
d'indisciplina urbanística, disciplina que aquesta proposició de
llei no aborda però pens que s'hauria d'abordar des de la
consciència de les diferents administracions, però també dotar-
los d'instruments jurídics adients per fer-ho.

Des d'aqeust punt de vista, i per resumir-ho, nosaltres pensam
que el fet de crear una llei que reguli aquesta qüestió és un
instrument jurídic potent i adient per posar terme a una situació
greu, i pensam que és correcte que el criteri d'autorització o no
de la utilització d'aqeust sòl estigui fixada amb l'objecte i no amb
criteris, per exemple d'amplària de la parcel•la on es vulgui
ubicar l'habitatge o l'activitat; és un problema d'objecte, és un
problema de saber si efectivament es respon a criteris d'utilitat
pública i d'interès social, i jo, en aquest sentit, vull anunciar el
nostre vot favorable a aquesta proposició de llei, perquè intenta
com a mínim abordar allò que per a nosaltres, i ho he dit des
d'aqeusta tribuna en més d'una ocasió, és un autèntic càncer que
afecta el territori, l'escàs territori de les Illes Balears. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Nacionalista-PSM, té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Certament, és necessària una regulació de l'interés social i de la
utilitat pública, i coincidim amb aquells que m'han precedit en
l'ús de la paraula amb la conveniència que sigui regulat per llei
i no per decret, i això en un doble sentit, per evitar la
discrecionalitat de les administració i sobretot per establir
prohibicions expresses i criteris restrictius que evitin
interpretacions diguem-ne generoses d'allò que cal permetre en
el terreny rústic, un terreny que cal preservar del procés
urbanitzador i molt especialment determinades àrees d'especial
interès, evitant interessos privats en comptes de públics.

Compartim també en gran mesura l'anàlisi crítica de l'ús
i l'abús de les figures de l'interès social i de la utilitat
pública que s'han fet a les Illes Balears. S'han desnaturalitzat
unes institucions que, tot i ser necessàries, s'han d'aplicar
amb molt de seny i des de la consciència del seu caràcter
extraordinari, ja que el destí natural i el més convenient del
sòl rústic és l'ús agro-pecuari, forestal, cinegètic o, en
general, els vinculats amb la utilització racional dels
recursos naturals, per això, cal una anàlisi estricta i rigorosa,
cas per cas, de la necessitat d'ubicació d'una construcció en
una àrea rural i negar d'entrada indústries pròpies de
polígons industrials en centres comercials o ajuntaments
turístics i procedir a una avaluació social i ecològica per
esbrinar si els avantatges que la instal•lació representa són
superiors als impacte que hi causa.

En conseqüència, valoram positivament aquesta
iniciativa del Grup Mixt i donarem suport a la presa en
consideració. No obstant això, per assolir aquest objectius,
el nostre grup és més partidari, com ha defensat en molts de
casos en aquesta cambra d'una llei de sòl rústic que aporti
una visió global del sòl no urbanitzable i de l'urbanitzable
no programat, no just els interessos socials i la utilitat
pública, sinó també l'autorització d'habitatges, els distints
graus de protecció, la incidència dels plans directors
sectorials i dels plans especials o el règim dels edificis
existents, etc, un encàrrec que ha tramès aquest parlament
al Govern i que de tant en tant pareix que aquest assumeix,
puix que periòdicament se'n denuncia la presentació
imminent, com tantes d'altres iniciatives, però encara no
sabem res de cap projecte de llei, al qual el Sr. Reus s'ha
compromès tantes vegades, l'esperarem d'asseguts. A més
d'aqeusta dificultat de principi, i sense desdir-nos del suport
inicial a la proposició, ens cal denunciar que en cas que es
prengui en consideració, hi presentarem multitud d'esmenes
al text, atès que en aquesta primera aproximació hi hem
advertit disposicions que, per a nosaltres, com a mínim
resulten confuses i poc entenidores.

Molt per damunt, algunes apreciacions sobre el
contingut de la proposició:

L'article primer, el trobam especialment confús i no
aclarim l'abast exacte de les seves disposicions. És evident
que la proposició de llei no circumscriu els límits estrictes
que marquen el seu títol, sinó que incidentalment entra
també a regular l'autorització d'habitatges en sòl rústic, de
fet, en aplicació del seu article 1.4, exigiria que per
autoritzar qualsevol habitatge en sòl rústic, tret del sòl
urbanitzable no programat, s'hagi aprovat amb anterioritat
un pla d'ordenació del medi natural, per la qual cosa,
generalitza la necessitat d'aqeust instrument urbanístic, una
intenció que en principi no es desprenia d'una llei
d'ordenació territorial; a més, aquest article modifica
diversos aspectes de la Llei d'espais naturals, sense
esmentar-ho a l'exposició de motius i sense reflectir-ho en
una disposició derogatòria, la modifica tant pel que fa a
l'autorització d'habitatges com, segons sembla, prohibeix
qualsevol declaració d'interès social o d'utilitat pública.
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Deim segons sembla perquè no es veu amb claredat l'abast de la
prohibició del punt tercer, quan tan sols permet els usos de
l'article 15 de la Llei del sòl; en conseqüència, podríem pensar
que neguen l'aplicabilitat de les excepcions de l'article 16, entre
elles l'interès social i la utilitat pública, això no obstant, l'article
4 permet la declaració d'interès social en àrees naturals d'interès
paisatgístic, no sabem si es tracta d'àrees no incloses en la Llei
d'espais naturals, i a més, al final del punt tercer d'aqeust article
primer tan sols s'hi explicita la interdicció en les edificacions o
instal•lacions de naturalesa privada, però tampoc no hi veim clar
l'abast d'aqeust "de naturalesa privada"; són, les pedreres, de
naturalesa privada?, n'és la telefonia?, i les esteses elèctriques?,
caldrà un aclariment de l'abast de la prohibició, perquè si el que
es pretén és permetre tan sols edificis i instal•lacions de caràcter
pròpiament rural en tot el territori afectat per la LEN i no sols en
les ANEI, pot resultar excessiu; en tot cas, els plans especials, els
plans directors sectorials, haurien de poder precisar les
necessitats de la utilitat pública, malgrat se'ls exigeixi que ho
indiquin expressament sobre el territori i no fer vagues
remissions a acords singulars com és l'aprovació inicial del Pla
director sectorial de pedreres, contradient  allò que expressament
estableix la Llei d'espais naturals. Pensam que cal ser prudent a
l'hora de legislar sobre un tema tan delicat. la indisciplina
urbanística ens ha demostrat que el rigor de la llei (...)
generalment amb el seu general incompliment.

A l'article segons 'hi formulen un es definicions que
certament canvien la delimitació de les dues figures, tant de
l'intertés social com de la utilitat pública, de les quals, per cert,
no entenem la necessitat de diferenciar, no coneixem d'altre
precedent en dret comparat. Hi destaca el concepte molt
restrictiu de l'interés social, però sobretot, i més enllà de l'encert
o desencert de les definicions, el que resulta més delicat és el
nivell de delimitació que es pretén assolir; de fet, se'ns presenten
multitud de dubtes, per exemple, les pedreres, seran considerats
serveis públics essencials o és que milloren la qualitat de vida
amb el sosteniment dels espais naturals, o és no hi pot haver
pedreres?, i els abocadors de fems? En un altre ordre de coses,
més senzill, per ventura, serà declarar d'utilitat pública un
cementiri, una benzinera, un hospital, una presó, tampoc no
sabem si deroga la Llei de camps de golf, com sembla que fa
l'exposició de motius i, fins i tot, pel que hem vist en premsa i de
l'exposició, però, com que no hi hem vist una referència
explícita, els camps de golf, el seu interès social està regulat avui
legislativament, així com el decret regulador de turisme en medi
rural.

En general, constatam que es trasllada el debat sobre la
conveniència d'usos distints dels pròpiament rústics, com ara el
sòl industrial allunyat de les poblacions, equipaments
comunitaris extensius o turisme rural, a la seva seu, cosa que
nosaltres ens pareix més coherent: les normes urbanístiques
municipals, les quals garanteixen un procediment bifàsic
ajuntament-Comissió insular d'urbanisme i poden preveure,
conseqüentment, les conseqüències urbanístiques d'aqeustes
decisions. Això no obstant, hi notam a faltar una referència clara
a la funció del planejament general, en aquesta regulació. Fins
quin punt pot preveure límits superiors a la llei i com es
preserven les competències de la resta d'actors urbanístics que
tenen per funció garantir la protecció dels interessos
supramunicipals? Així mateix, hi notam a faltar alguna regulació
sobre les obres i instal•lacions existents; la total tolerància
contrastaria amb la contundència de l'article 1.4 quan preveu la
demolició dels habitatges que en un termini de quinze anys
deixin de ser primera residència, i en els altres casos?

No em vull allargar més en consideracions i dubtes, moment
hi haurà per debatre'ls si, com esperam, es pren en
consideració. Tan sols vull anunciar per endavant que el
nostre grup no donarà suport a un tracte més tou respecte de
les caducitats de les declaracions d'interès social i d'utilitat
pública, cosa que em sorprèn que vengui del grup verd, ja
que la proposició pretén introduir la possibilitat de prorrogar
els terminis per incoació d'expedient de caducitat,  que ara
per ara no està contemplada; així mateix, no compartim
tampoc la necessitat ni la conveniència de la duplicitat
administrativa i de fiscalització que es proposa amb
l'exigència d'un doble final d'obra. Això no obstant, atès que
el Govern no ens permet discutir sobre un projecte de llei
sobre el sòl rústic, el qual reclamam i tornam a reclamar
amb insistència, anunciam el nostre vot favorable a al presa
en consideració d'aquesta proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Dins el torn a favor, per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. En matèria
d'utilitat pública i d'interès social, bàsicament d'interès
social, perquè és aquí on es troba el problema, hi ha dos
tipus de qüestions a resoldre: una, de normativa, que si les
lleis, els reglaments i els decrets són adequats per resoldre
el problema, i una altra, d'aplicació d'aquesta normativa per
part dels òrgans a qui correspon la seva aplicació, des dels
ajuntaments fins a les comissions insulars d'urbanisme.
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Quant a la normativa, efectivament tenim dues normes que
crec que són nocives per a una correcta protecció del medi rural,
del medi natural, del sòl no urbanitzable i que permeten abusos
en matèria de declaracions d'interès social: Una sèrie de camps
de golf, contra els quals sempre hem combatut en aquest
parlament, quan es va aprovar i la modificació que va tenir, que
permet excessos contra el medi ambient, i no tan sols contra el
medi ambient, contra els valors naturals, sinó que permet
excessos contra el propi interès general de l'economia; vivim a
uns moments en què ja els propis responsables de l'ecomonia o
aquells que tenen una influència decisiva sobre la nostra
economia turística són els que diuen "prou de camps de golf, que
ja són perjudicials per al funcionament del sector turístic". L'altre
element nociu, i aquí voldria fer un avís a navegants, és el Decret
de 1989 sobre declaracions d'utilitat pública i d'interès social, i
vull fer un avís a navegants perquè aquest decret va ser
conseqüència d'una ingenuïtat de l'oposició d'aquest parlament,
l'oposició d'aqeust parlament, jo ja no record si va ser el Grup
Socialista, si va ser el PSM o si va ser el CDS en aquell moment,
no me'n record, però un d'aquests grups va proposar un debat
sectorial en aquest parlament amb tota la pompa i circumstància
sobre les declaracions d'interès social, hi vam fer un magnífic
debat i després el Grup Popular va aprovar unes resolucions que
van significar l'increment de laxitud, l'increment de permissivitat
en les declaracions d'interès social, les quals van convertir en
decret, per la qual cosa les boníssimes intencions d'aquells que
van demanar el debat general per resoldre un problema es van
convertir en un decret que era molt més lax que la Llei general
del sòl, que s'aplicava amb anterioritat; per tant, atenció, alerta,
tenim en compte qui hi té la majoria i què pot sortir a vegades de
determinades iniciatives, si no es compta amb una certa base de
partida, de fet, aquest decret del 89, com a conseqüència
d'aquestes resolucions expansives, no restrictives, que va prendre
aquest parlament, ha significat una forta limitació, entenc jo, de
la capacitat de decisió de les comissions insulars d'urbanisme en
matèria de declaracions d'interès social; en certa manera, a l'any
89 es va anar en una direcció per part del Govern i del Partit
Popular absolutament contrària a la que a l'any 92 va anar la
nova llei del sòl que vostè, el Grup Mixt, cita en la seva
introducció, en la seva exposició de motius, i que ja estableix
limitacions basades en el criteri d'utilització racional dels
recursos naturals per a qualsevol utilització del sòl no
urbanitzable. Per tant, tant la Llei de camps de golf com el
Decret de 1989 vam suposar, des del meu punt de vista,
substituir criteris que haurien de ser actuals de creixement
sostenible, de desenvolupament sostenible, per criteris de mercat,
i aquesta perversió, aquesta situació perversa, incrementada per
una tradicional laxitud i criteri totalment sense l'mits de
comissions insulars d'urbanisme, han conduït a una pràctica de
terciarització del sòl no urbanitzable, a una pràctica per la qual
tot propietari considera que té dret a qualsevol tipus d'interès, de
declaració d'interès social, quan haurien de ser declaracions
autènticament excepcionals i singulars i, per tant, a una pràctica
que molt correctament es defineix en el preàmbul d'aqeusta
proposició com a perversió, perquè aquesta és la realitat, és una
perversió de l'esperit de les diferents lleis del sòl que han trobat
una figura per resoldre casos singulars, casos especials i no per
regular una generalitzada ocupació del sòl no urbanitzable amb
usos de tot tipus de caràcter turístic, de caràcter comercial, de
caràcter industrial, de caràcter recreatiu, de tot.

Per tant, en aquest sentit, he de dir que crec que és necessària
una regulació amb caràcter de llei de les declaracions d'interès
social i, per tant, jo entenc que sí, que duu inherent la derogació
de la Llei de camps de golf i al derogació, òbviament, d'un decret
que té un rang inferior, de 1989, de declaracions d'interès social.

Per altra, part, deia que hi ha dos problemes, perquè
l'altra problema és l'aplicació que es fa de la regulació
vigent a les comissions insulars d'urbanisme. Es diu en el
preàmbul d'aqeusta proposició de llei que les comissions
insulars d'urbanisme no garanteixen ni tan sols la presència
d'entitats i persones de prestigi en el camp de la protecció
ambiental, fet que ha encoratjat un vertiginós ritme
d'aprovació de tot tipus de llicències d'obres en àrees
protegides per la LEN, les quals en alguns casos permeten
la seva desnaturalització; bé, jo no hi puc estar d'acord, amb
caràcter general, amb aquesta afirmació, és probable que
això sigui així a Eivissa, si vostè ho diu, probablement és
així, però no hi ha dubte que en el Consell Insular de
Mallorca, amb un pacte de progrés que té un objectiu
urbanístic prioritari, central i que, a més, té unes
declaracions explícites en el seu document de govern en
relació amb les declaracions d'interès social i que, a més, té
fama en pocs mesos de ser molt dura i de denegar moltes
declaracions d'interès social que no vénen prou motivades,
crec que no és just que es faci una afirmació d'aqeust tipus,
quan els grups ecologistes hi estan perfectament
representants i les persones que s'han incloses en la
Comissió insular d'urbanismne, en la seva ponència tècnica,
són de reconegut prestigi, sense cap dubte, per la seva
trajectòria professional; per tant, aquí es necessari fer un
cant al "pacte de progrés" i una excepció a aquesta
"dimonització" de les comissions insulars d'urbanisme i de
la seva capacitat per fer una política correcta en
declaracions d'interès social. Ara, això basta?, és suficient?
Probablement no és suficient, probablement les lleis i aquest
decret donen massa avantatges a la laxitud en les
declaracions i, per tant, una política voluntàriament
restrictiva, políticament restrictiva, pot trobar-se amb
entrebancs de caràcter legal davant la jurisdicció, i per tant,
efectivament, creim que és necessari modificar les bases
legals i anar a una regulació, que no sé si és aquesta, però
que hi votarem que sí, hi votarem que sí perquè la idea és
bona, però no tingui dubte que si avui haguéssim d'aprovar
en darrera instància aquest articulat, hi votaríem que no,
perquè creim que això s'ha d'esmenar profundament per
arribar on realment és necessari per reglar aquests aspectes,
perquè, entre altres coses, hi ha una mica de confusió entre
qüestions diferents, per exemple, aquí es diu que és una llei
d'utilitat pública i d'interès social i simultàniament hi ha
regulacions sobre magatzems o instal•lacions agràries, que
no estan sotmeses a cap declaració d'interès social ni
d'utilitat pública, hi ha determinacions que afecten
l'autorització habitatges unifamiliars, que res tenen a veure
amb cap tipus de declaració d'utilitat pública ni interès
social; per tant, hi ha una certa confusió dels diferents tipus
d'autoritzacions que es poden donar dins el sòl no
urbanitzable. Per altra part, hi ha una regulació de les
declaracions de caducitat de ls declaracions d'interès social
que en un determinat termini no hagin obtingut llicència
municipal, això ja és en el decret del 89, i això ha d'anar
molt més enllà, nosaltres ja hem defensat davant d'aqeust
parlament que és necessari regular la caducitat, encara que
pugui semblar que és impossible que això sigui així, idò, de
fet, és així, hi ha moltes declaracions d'interès social
anteriors a l'any 1989 sobre les quals no hi ha possibilitat de
declarar la seva caducitat perquè el decret del 89 no ho
permet, per tant, directament poden obtenir, congelades
durant anys, els seus drets, però vius, tenen dret a obtenir
llicències municipals perquè no tenim instruments per instar
la seva caducitat directament, en base a la regulació; per
tant aquest ha de ser un dels elements importants que ha de
tenir qualsevol nova regulació, ho vam proposar aquí ja una
vegada i no vam tenir èxit, i és un problema que realment
tenim pendent.
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En tot cas, com he dit, nosaltres creim que la idea és bona,
que età bé discutir sobre aquests tipus de perversions que es
produeixen en l'aplicació de la figura d'interès social, que ja fa
molt de temps parlàvem en aquest parlament que no tenia moltes
vegades més interès social que el dels socis de les empreses que
els promovien i que, per tant, hem de tornar a una correcta
restricció i a una correcta defensa dels valors naturals, del medi
natural, de la concentració de les activitats i de la no dispersió
d'activitats estrictament urbanes dins allò que no és el medi urbà.
Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra d'aquesta proposició de
llei. Té la paraula el portaveu del Grup Popular, Sr. José Maria
González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Para
tranquilidad, Sr. Balanzat, de los grupos que han votado o que
han salido aquí a decir que están a favor de la toma en
consideración de esta proposición, ya adelanto que nosotros
estamos en contra. Pueden estar tranquilos, no tienen que
ponerse a elaborar una nueva, total y absolutamente nueva,
proposición de ley o ley de regulación de la utilidad pública y el
interés social. Porque a usted no se la han contado completa, le
han dado unas pinceladas. Han dicho, por si acaso porque tenían
que decirlo, que en todo caso y si se toma en consideración,
harán muchas enmiendas. Ya lo creo que harán muchas. Tienen
que hacerse la nueva, insisto, Sr. Balanzat. Podríamos jugar
todos a eso, pero yo creo que nosotros vamos a ser más serios y
vamos a decirle la verdad, Sr. Balanzat. Porque yo también tenía
otra solución. Yo creo que la modificación de los criterios de este
parlamento que dieron origen al decreto de interés social o
utilidad pública, serían perfectamente asumibles volviendo a
discutir otra vez otros criterios aquí que hicieran que se
desmodificara este decreto. También creo que dentro de lo
anunciado por el Gobierno muy recientemente, en los últimos
tiempos, que es la presentación ante esta cámara de un proyecto
de ley de regulación del suelo rústico, creo que tenían mejor
encaje las modificaciones que fueran del caso en materia de
declaración de utilidad pública e interés social.

Y con eso ya lo tenía resuelto. Mire, nosotros somos partidarios
de eso y votamos que no. Pero yo, insisto, quiero decirle la
verdad: su proposición de ley es muy mala. Además
políticamente es absolutamente contraria a lo que nosotros
pensamos. Le voy a explicar porque. Podemos empezar.
Usted en el artículo primero, más o menos, parece pretender
extender la LEN a todo el territorio de la Comunidad
Autónoma. Las condiciones que se piden para la edificación
en las Áreas Naturales de Especial Interés o en las Áreas
Rurales de Interés Paisajístico, porque la verdad es que,
además de no coincidir en sus criterios políticos, su
proposición de ley es de muy difícil lectura y de
enormemente difícil interpretación, pero parece que la
interpretación más razonable de su artículo primero cuando
dice:"En ningún caso el nivel de protección será inferior al
garantizado por los supuestos previstos en la Ley
autonómica 1/91 de espacios naturales y a la modificación
parcial de la citada ley de 1992", parece que, en el punto
primero del artículo primero, extiende las condiciones de la
Ley de espacios naturales a cualquier tipo de suelo no
urbanizable de toda la Comunidad Autónoma. Ya digo que
sin definir cuales de las condiciones de la LEN, porque la
LEN tiene diversas condiciones según el tipo de protección
o que según la categoría de ANEI y que sea ARIP. Esto, por
supuesto, usted no lo explica en el punto primero. En el
punto segundo lo que hace es modificar la LEN, usted va y
la modifica, y además usted mete aquí un concepto que no
existe en la Ley de espacios naturales que es el del suelo
urbanizable no programado, yo creo que confundiendo los
términos de las cosas. En el punto tercero, insiste en la
modificación de la LEN, dice: "Cuando la posible
aprobación corresponda a las áreas afectadas por la LEN y
si están en vigor los planes de ordenación del medio natural
que así lo permiten expresamente, podrán permitirse en ellas
edificaciones e instalaciones que garanticen un uso
exclusivamente agrícola, forestal, ganadero, cinegético".
Con lo cual vuelve a modificar la LEN. En el punto cuarto
de ese artículo primero, dice que "en actuaciones en suelo
no urbanizable, en ningún caso podrán ser autorizadas
edificaciones o instalaciones de naturaleza privada salvo
(...) las de finalidad exclusivamente agrícola, forestal,
ganadera o cinegética. Con lo cual en el artículo 4 va usted
mucho más allá de la LEN, lo que hace es prohibir
taxativamente cualquier tipo de edificación que no sea la
destinada a uso agrícola y ganadero en el suelo no
urbanizable de toda la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Además, acaba ese punto cuarto diciendo que "en
cualquier caso el cambio de uso económico principal de las
fincas donde están enclavadas estas viviendas hacia usos
turísticos o puramente residenciales como segunda o tercera
vivienda durante los primeros 15 años, comportará la
perdida de la autorización y la demolición de las
edificaciones". Es decir, se trata, señoras y señores
diputados, nada más y nada menos de que en el ámbito,
insisto, de toda la Comunidad Autónoma, en cualquier suelo
no urbanizable, no se puede hacer ningún tipo de edificación
que no sea la destinada a uso agrícola, ganadero o
cinegético, y que no solamente no se puede hacer sino que
si se hace con uso agrícola, ganadero, cinegético y se le
cambia el uso, inmediatamente, dentro de los primeros 15
años, hay que perseguir esto hasta demoler la edificación si
se dedica a otro uso, incluso el de segunda residencia. O sea
que se carga cualquier posibilidad de quien hasta ahora,
hasta la aprobación eventual de esta ley, no tenga una
segunda residencia no la puede hacer. Nadie, en ningún
caso, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Sr. Balanzat, tenía que decírselo porque nuestro
grupo no está de acuerdo con esto, en absoluto, y no creo
que otros grupos aquí presentes estén de acuerdo, pero no se
lo han contado completo.
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En el artículo 2 define las obras, usos e instalaciones de
utilidad pública. Incluyendo tan sólo las que conducen a proveer
a la colectividad de servicios públicos esenciales, limitando con
el mismo artículo lo que entiende por servicios públicos
esenciales. Después define el interés social. Realmente no acabo
de entender muy bien cual es la diferencia entre una cosa y otra.
Porque dice que se consideran obras, usos e instalaciones de
interés social aquellas con finalidades generales no valuables
económicamente. Es decir, que no se puede hacer ninguna
declaración de interés social a cualquier obra o instalación que
pretenda un beneficio económico. Por cierto, que en eso se
contradice porque más adelante, yo creo que tratando de dar
salida al turismo rural, etc. dice otra cosa, ahora llegaremos, pero
en este punto segundo, en la definición del interés social, se
carga cualquier posibilidad de declarar el interés social a algo
que tenga algún interés económico. Naturalmente, esto supone
que prácticamente no se puede hacer nada, alguien se ha referido
aquí a gasolineras o a no se que otro tipo de cosas, por supuesto
no se puede hacer absolutamente nada de eso atendiendo
estrictamente a lo que usted dice. El Grupo Popular tampoco está
de acuerdo con eso, Sr. Balanzat, ni entiende ni puede entender
que una postura ecologista defienda semejante cosa. Aquí
siempre se ha hablado, hemos hablado y mantenemos el
desarrollo sostenible. Pero esto es el crecimiento cero, pero cero
absoluto, cero los trescientos no se cuantos grados kelvin por
debajo (...). Esto es la congelación total y absoluta. La muerte,
diría yo, de cualquier posibilidad de desarrollo.

En el artículo 3 se pretende regular el procedimiento para la
declaración de utilidad pública. Después en otro artículo se dice
que la de interés social llevará el mismo camino. Es un
procedimiento largo y farragoso, pero del cual extraigo alguna
perla que me parece notable, por ejemplo: "para la declaración
de utilidad pública se incluirá siempre una evaluación de impacto
ambiental hecha por un gabinete multidisciplinar de expertos
ambientales colegiados". Por cierto, me gustaría que me
explicara que son expertos ambientales colegiados. Pero en fin,
esto es lo que pide usted. Más adelante, después de informes del
pleno, del ayuntamiento, de informaciones públicas y de
informes de todos los organismos, llegará a la Comisión Balear
de Medio Ambiente. Parece que la Comisión Balear de Medio
Ambiente tendría que pronunciarse sobre esa evaluación de ese
grupo multidisciplinar colegiado. Pero no, a petición al menos de
un tercio de los miembros de esta comisión, se tendrá que
incorporar al expediente con carácter previo y necesario antes de
la resolución de la Comisión Insular de Urbanismo, otra
evaluación de impacto ambiental alternativa que será requerida
a su vez por un equipo multidisciplinar de expertos ambientales
igualmente colegiados designados y a retribuir por la
administración que resuelva, no se si la Comisión Balear de
Medio Ambiente, si la Comisión Insular de Urbanismo, eso no
lo aclara muy bien, pero, en definitiva, otro. Es decir, ya tenemos
dos evaluaciones de impacto ambiental. A las cuales no acabo de
entender quien va a juzgar, porque parece que el papel
fundamental de la Comisión Balear de Medio Ambiente es
juzgar la evaluación de impacto ambiental que se presente
previamente, pero en vez de juzgar eso señalar en su caso las
deficiencias que hay que corregir si tiene que hacer otra
evaluación de impacto ambiental, no acabo de saber que
hacemos con las dos evaluaciones de impacto ambiental. Esto en
cuanto a la farragosísima tramitación.

El artículo 4 se refiere a las condiciones que debe reunir
cualquier edificación o instalación de interés social en
suelos protegidos y no urbanizables. La verdad es que no lo
he entendido muy bien. Dice que la declaración de interés
social se habrá de ajustar a las prescripciones de la presente
ley. Si es una ley a esos efectos es evidente, yo creo que ese
párrafo sobra. En ese sentido corresponderá nada más la
declaración de interés social afectado a una obra, uso o
instalación en los estrictos supuestos siguientes: a) que este
incluido en un plan especial de protección del paisaje,
refiriéndose a aspectos tales como áreas naturales de interés
paisajístico, no entiendo el interés social para cosas que se
refieren a áreas naturales de interés paisajístico, fincas
rústicas de situación pintoresca, amenidad, singularidad
topográfica o recuerdo histórico, edificios aislados que se
distinguen por su emplazamiento, belleza arquitectónica.
¿Pero el interés social a qué? Hay las áreas, hay los edificios
aislados arquitectónicamente muy bonitos, ¿pero se refiere
usted en algún otro lado a cuestiones de singularidad
topográfica? ¿para qué se tiene que pedir interés social? No
acabo de entenderlo. En el punto b) dice que estén
contemplados en un plan de protección de vías de
comunicación a fin de que sea posible alterar o excluir
limitada y restrictivamente la protección del suelo no
urbanizable, así como el destino y uso de zonas marginales
para las finalidades siguientes -y ahora escuchen porque yo
no lo entiendo-: permitir, favorecer o prohibir, según los
casos y de acuerdo con la legislación vigente, el acceso
directo a las fincas desde las vías de comunicación. O sea,
que para hacer un acceso para que te prohíban un acceso a
tu finca desde una carretera tienes que pedir el interés social
y hacer dos evaluaciones de impacto ambiental por equipos
multidisciplinares. Santo Cielo.
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Mantener y ordenar la estética de las vías y zonas adyacentes,
cuando ya se refería a la utilidad pública y hablando de las vías
también hablaba usted del mantenimiento de las vías con su
trazado, me parece, actual. Es decir, que prácticamente para
hacer las labores de conservación de una carretera se necesita la
declaración, me parece que tal como lo pone usted simultánea,
de utilidad pública y de interés social. Y de hacer obras de
ampliación o de mejora no habla en ningún sitio de la ley. C) que
concuerde con un plan especial de protección agrícola y forestal
orientado a impedir su desaparición o alteración. ¿Qué tiene que
concordar con un plan especial?, que formen parte de un plan
especial de mejora del medio rural encaminado a estas
finalidades: modificar el aspecto exterior de las edificaciones, su
carácter arquitectónico y su estado de conservación. Esto se
entiende mejor, cuando uno quiere modificar una casa para
mejorar su aspecto exterior tiene que pedir el interés social y eso
es posible siempre que está en un plan especial de mejora,
porque si no está en un plan especial de mejora entonces
tampoco puede ni arreglar la fachada de su casa. Alterar
determinados elementos vegetales, jardines y arbolado. Toma ya,
o sea que para cambiar el arbolado o los jardines de tu casa,
siempre estando en un plan especial, te pueden dar permiso si
previamente pides el interés social. Sr. Balanzat, nosotros no
podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo en
absoluto. Prohibir o evitar usos perjudiciales", eso no lo
entiendo. O sea que se puede impedir el interés social para
prohibir o evitar usos perjudiciales. ¿Eso qué quiere decir?
Someter a normas urbanísticas la unión de edificaciones.
Sencillamente, no lo acabo de entender. Y en el punto e) sin
embargo habla de la posibilidad de que se autorice la
implantación de otros usos que den soporte económico a este
mantenimiento-conservación de edificios. Yo creo que es aquí
donde pretende ir por el camino de autorizar, de alguna forma, el
turismo rural. Sin embargo esto entra en frontal contradicción
con la definición de interés social que usted da antes, en la cual
excluye cualquier rendimiento económico, y que además prohíbe
que cualquier cosa que se haga pueda ser destinada a otra cosa
que no sea vivienda agrícola. De manera que ni por la vía de las
cosas nuevas ni por la vía de las cosas existentes parece posible
la aplicación del interés social.

En todos los casos, los jardines, las vías de
comunicación, la unión o tratamiento de fachadas de
edificios, etc., el procedimiento de autorización será el
mismo que se ha previsto en las declaraciones de utilidad
pública, el procedimiento del que antes hablábamos.
Realmente, no quiero insistir más, pero sí dejar
perfectamente claro que ni nosotros ni me temo que otros
grupos de esta cámara puedan de ninguna manera
seriamente aceptar esta proposición de ley que desde luego
deroga la Ley de campos de golf, la deroga absolutamente,
creo que no vale la pena ni discutirlo puesto que en ninguno
de sus artículos se contempla si quiera la posibilidad de
hacer un campo de golf en suelo no urbanizable. De modo
que nosotros no estamos a favor de esta ley. No podemos
votar afirmativamente, Sr. Balanzat, ni mucho menos. Aún
en el supuesto de que aceptáramos que, al menos a mi juicio
el camino para modificar el decreto que ha cumplido yo
creo que bastante bien con su misión, otra cosa es que no se
haya cumplido con la disciplina urbanística, no que no se
haya cumplido con los criterios de interés social, que no se
haya cumplido con la disciplina urbanística y que no se
haya exigido por quien tiene que exigirlo que es
fundamentalmente la autoridad municipal no quiere decir
que no haya dado un buen fruto el debate de aquellos
criterios y la posterior elaboración por el gobierno del
decreto que fija las declaraciones de utilidad pública y de
interés social y que las encauza de una forma creo que
bastante razonable dejando a su vez a la discrecionalidad de
quien corresponde, en este caso las comisiones de
urbanismo las posibilidades infinitas que se plantean. Yo
llevo muchos años, demasiados tal vez, acudiendo a la
Comisión de Urbanismo y he visto una infinidad de
cuestiones distintas en materia de interés social que
realmente algunas veces, y algunas veces lo hemos
comentado en la comisión en tono informal, es
verdaderamente imposible regular de verdad la utilidad
pública o el interés social incluso suponiendo que quien
trata de regularlo es monocolor y que tiene los criterios
perfectamente claros y uniformes. Es tal variedad la de
cosas que se presentan que resulta muy difícil. En cualquier
caso, Sr. Balanzat, no cuente con nosotros para la aplicación
de unos criterios como estos, ni en esta proposición de ley,
ni en unos eventuales criterios que usted plantea aquí para
que el Gobierno modifique el decreto, ni en las enmiendas
que pudiera presentar el día que el Gobierno presente el
proyecto de la ley de suelo rústico, ni en ningún otro
documento. No cuente en absoluto con nosotros para
compartir estos criterios, no es nuestro modelo, en absoluto
es nuestro modelo de interpretación del tratamiento del
suelo no urbanizable. Nada más. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup que ha
presentat la proposició de llei, té la paraula el seu portaveu,
Sr. Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. És evident, Sr. González i Ortea, que
no compartim el mateix model. Gràcies a Déu no el compartim
perquè estaríem molt preocupats que vostè ens hagués dit que
estava encantat amb el que havia presentat perquè voldria dir que
hauria tengut un atac d'amnèsia o algun problema de fer-s'ho
mirar i segurament els seus companys a la sortida li haurien dit
quatre coses. Per tant, m'alegr profundament que no compartim
ni el mateix projecte ni el mateix model de desenvolupament
territorial ni urbanístic. Això no és una desgracia, jo crec que,
gràcies a Déu, ara per ara estam a partits diferents amb models
diferents. És evident que a vostès no els interessa canviar aquest
decret colador, com he mencionat abans, és obvi. I amb això
vostè com sempre entra en qüestions d'articulat, en tecnicismes.
Jo em vull remetre a la idea original. Ara mateix tenim un decret
que permet que qualsevol barbaritat, qualsevol aberració pugui
ser considerada legalment d'interés social. Això és una realitat
avui en dia, i això és el que volem canviar els Verds, amb millor
o pitjor fortuna. He dit abans que estam oberts a rebre les
esmenes que es considerin convenients per millorar aquests fets.
És possible que en alguns articles hi hagi certa confusió. És
possible que en alguns articles falti concreció. És possible.
Reconec les meves limitacions dins el camp jurídic i dins el
camp de la redacció de lleis. Som nou a aquesta casa i deman
una mica d'indulgència a les senyores i als senyors diputats. Però
això no vol dir que s'hagi de donar carpetazo a un assumpte tan
important. Repeteix que l'únic que nosaltres volem és canviar
aquest decret colador per una llei que sigui evidentment més
restrictiva. Podria ser que en el nostre afany de canviar la truita
i que això no (...) ens haguem passat de restrictius, podria ser. Jo
crec que la idea no va mal encaminada. Per ventura formalment
hi ha algunes cosetes que es podrien modificar, absolutament
d'acord. Però el que està clar és que el PP sempre se les enginya
per estar en contra de qualsevol mesura que suposi un millor
control del territori, una millor gestió, una gestió ambiental i
harmònica amb els recursos que tenim. Sempre s'hi ha negat fins
ara i pel que pareix sempre s'hi negarà.

Finalment, vull agrair a Esquerra Unida, al PSM i al PSOE el
seu suport. També vull lamentar que com sempre el PP no ha
volgut entrar a debatre sèriament aquest tema i poder-ho dur a
una ponència allà on haguessin pogut discutir article per article
i els Verds haguéssim estat oberts a discutir-ho Lamentablement
és una altra oportunitat perduda. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Alguna intervenció? Passam idò
a la votació d'aquesta proposició de llei.

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.

Abstencions?

Vots a favor, 26, vots en contra, 29, no hi ha abstencions.
Queda rebutjada aquesta proposició de llei.

IV.- Escrit RGE núm. 280/96, presentat pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant
el qual se sol•licita la creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació amb la
societat Ibasan i la seva activitat.

V.- Escrit RGE núm. 282/96, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol•licita la creació
d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'empresa
pública Ibasan.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia amb el debat
conjunt de les propostes de creació d'una comissió no
permanent d'investigació en referència a l'escrit núm.
280/96 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, proposant la creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació amb la
societat Ibasan i la seva activitat, obres realitzades,
contractacions, subcontractacions, etcètera.

També l'escrit 282/96, del Grup Parlamentari Socialista
mitjançant el qual se sol•licita la creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre l'empresa pública Ibasan.

En primer lloc, intervendrà el representant d'Esquerra
Unida per un temps màxim de deu minuts. Després ho farà
el representant del Grup Socialista i després els altres grups
fixaran la seva posició entorn a aquestes dues propostes. Sr,
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que, no sé si
és perquè és el dia del Pare, per cert felicit a tots els pares
de la Cambra i a tots els Joseps, i m'anyor o per altres coses
que afront aquesta intervenció des de una certa malenconia.
Tal volta perquè avui matí, per exemple, he vist una
excel•lent intervenció d'un diputat del Grup Parlamentari
Socialista sobre l'auditoria de la Fundació Illes Balears, una
intervenció documentada i al final qui tenia la darrera
paraula en el debat ha aprofitat una impossible confusió
entre auditoria i procediments d'auditoria per fer una
carnisseria a la darrera intervenció, desdibuixar totalment el
contingut del debat i enviar a l'escola primària al diputat
intervinent i vice-president d'aquesta cambra. I això m'ha
posat una mica malenconiós. Com també em posa
malenconiós l'assumpte de les proposicions que són
rebutjades quan no s'està d'acord, cosa....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo li deman que no faci un repàs ni una
crònica de la jornada d'avui sinó que es cenyeixi a la qüestió
que és la creació d'una comissió no permanent
d'investigació.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No intent fer una crònica, intent explicar un estat
d'ànim...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, se cenyeixi a la seva proposta.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Bé, això no fa més que augmentar la meva malenconia
però, en la mesura del possible, me cenyiré a la proposta. És
una cambra entristidora. Intentaré reprendre el fil (...) som
moments difícils per mi.
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El tema és que quan es tracten qüestions de comissions
d'investigació i d'altres paral•leles, el tema de la responsabilitat
política sempre té una certa tendència a quedar fora de les
possibilitats del debat i fora d'allò contemplable per aquesta
cambra. En aquest sentit, em remet, i em sap greu perquè ha
parlat d'això, no vull fer una crònica, però he parlat d'això amb
ella prenent un cafè després de dinar i en certa manera ho ha
desmentit, però hi ha unes declaracions sobre el tema que ens
ocupa, de la Sra. Vice-presidenta del Govern, Rosa Estaràs, que
textualment diu a la premsa que en el tema d'Ibasan siempre
hemos actuado dentro de la más estricta legalidad por lo que no hay
nada que investigar. Preguntada sobre si en su opinión estas
prácticas eran éticas respondió que se ha actuado de acuerdo al
derecho y a la justicia por lo que es ético. Clar, des d'aquest
pressupost és difícil posar-se d'acord, perquè lògicament
iniciatives de creació d'una comissió d'investigació parteixen de
la base que pot haver activitats de l'administració, activitats del
Govern, de totes les empreses públiques, que siguin  legals, és a
dir que no siguin denunciables en el jutjat, però que poden ser
objecte de fiscalització i d'investigació per part d'una cambra
legislativa perquè no s'ajustin a les bones pràctiques
democràtiques, perquè no s'ajustin a un maneig adequat dels
recursos públics, perquè no s'ajustin a una actuació imparcial de
l'administració. Efectivament, el favoritisme i fins i tot
determinades maneres de malgastar doblers públics no tenen
perquè ser il•legals. No obstant això, és extraordinàriament
positiu que siguin considerades, investigades per una cambra
legislativa de cara a corregir aquestes negatives pràctiques. Aquí
realment resideix probablement una de les causes per les quals
un afronta aquest debat amb poques ganes, perquè en definitiva
o va al jutjat o no hi ha res que apel•lar des del moment que el
principi de responsabilitat política és negat i tot allò que s'ajusta
a dret   i s'ajusta a la legalitat, en principi, és considerat com a
una pràctica política irreprotxable.

En aquesta intervenció no em vull allargar excessivament
sobre coses que han estat objecte d'atenció reiterada pels mitjans
de comunicació durant els darrers temps, i que a més han estat
objecte d'atenció d'una compareixença del Conseller d'Obres
Públiques a la comissió corresponent. També intentaré caure en
el nomenament de persones i de casuístiques concretes que, en
definitiva, estan en la ment de tots i que al manco al portaveu
que els parla li resulta desagradable esmentar-les des d'aquesta
tribuna. El que sembla clar, el que es desprèn d'aquesta
compareixença del Sr. Reus a la comissió corresponent és que hi
ha hagut uns criteris, en primer lloc de contractació, de direcció
d'obres, uns criteris de contractació de serveis per part de
l'empresa Ibasan, on el principi d'imparcialitat, de publicitat,
d'atenció als mèrits dels possibles contractistes no han estat
respectats perquè no s'ha arbitrat cap tipus de formula on aquests
principis es poguessin materialitzar. Més allà d'això no es tracta
només que els principals beneficiaris d'aquests contractes de
serveis tenguin lligams personals o professionals amb persones
rellevants de l'Administració i del Govern autonòmic. A més a
més es donen circumstàncies particularment desagradables en
aquest cas.

El fet que una persona estigui contractada per
l'administració autonòmica per dur endavant determinades
funcions de direcció d'obres deixi l'empresa autonòmica, es
reintegri a l'Administració municipal a la qual feia feina i a
partir d'aquí sigui quan realment comenci a guanyar doblers
en funció dels contractes de l'administració autonòmica. És
a dir, un principis segons els quals aquesta persona
abandona l'empresa autonòmica per començar a fer feina de
bon de veres o almanco a cobrar de bon veres d'aquesta
administració autonòmica. Quant aquesta persona que té un
lligam professional amb l'anterior conseller d'Obres
Públiques fa una dissolució fictícia d'aquesta societat per la
qual a efectes formals la dissol per poder contractar amb
l'administració, amb l'empresa pública autonòmica i
immediatament, un cop s'ha acabat aquest tipus de relació
contractual, torna establir el lligam professional
corresponent, cosa que per cert el seu soci, és a dir l'anterior
conseller de Funció Pública, és un especialista de dissolució
fictícia de relacions perquè va protagonitzar aquell famós
incident del cessament i posterior nomenament com a
conseller en funció de poder accedir a una plaça per
oposició a l'Ajuntament de Calvià. És a dir, que de
dissolucions fictícies de relacions per tal de poder accedir a
contractacions, tant un com l'altre, en saben molt.

En definitiva, per tant, ens trobam amb una política, al
marge del favoritisme, de personal ruïnosa. Moguts pels
principis d'ortodòxia liberal, l'Ibasan tenia el principi de "no
anem a augmentar plantilla, no anem a contractar gent, som
una administració àgil i regida pels principis liberals".
Resulta que aquesta agilitat i aquesta política de
contractació la du a fer el negoci (...) perquè en funció que
no té personal propi per fer la direcció d'obres acaba
contractant-les per imports d

Després hi ha el tema de la depuradora Muro-Santa
Margalida on al marge de la relació d'aquesta depuradora i
de les aigües d'aquesta depuradora amb la finca de la família
d'un conseller de l'actual govern i aleshores..., bé, de l'actual
conseller d'Agricultura, com tothom sap, si que ens trobam
amb l'anàlisi de la qüestió amb fets extraordinàriament
cridaners. És a dir, aquesta depuradora resulta que coneix un
desviament monstruós entre les previsions inicials de cost
i el cost finalment produït per la construcció de la
depuradora. Increment de cost en part relacionat amb el
sistema que finalment s'utilitza per donar sortida a l'aigua
depurada. Resulta també que de la compareixença del Sr.
Reus, també ens donam compte que aquesta depuradora es
construeix sense tenir ni idea del que s'ha de fer amb l'aigua
depurada i on es van contemplant diferents hipòtesis que
són successivament rebutjades perquè l'Associació
d'Hotelers no ho veia bé, perquè es veia que des del punt de
vista ecològic podia haver problemes en altres qüestions. És
a dir, que es posa en marxa una inversió de més de 1.000
milions de pessetes, sense solució per l'aigua depurada que
finalment acaba a la finca a la qual s'ha fet abans referència.
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La veritat és que a la compareixença a la qual abans he al•ludit
no s'ha donat una explicació gens ni mica satisfactòria d'aquest
fet. S'ha dit que l'Ibasan podia actuar jurídicament com a una
empresa privada, que era un problema de confiança en
determinada gent . Tota una sèrie de qüestions gens ni mica
convincents i davant això des d'Esquerra Unida pensam que és
perfectament raonable que es faci una investigació des d'aquest
parlament sobre el funcionament d'aquesta empresa. Debat que
probablement repetirem aviat respecte a una altra empresa
pública depenent del Govern autònom que és Sefobasa, per altres
tipus de qüestions que també coneixem bé. Jo m'imagin tal volta
mediatitzat per la meva malenconia que el Grup Popular
s'oposarà a aquesta iniciativa, em sembla que sí. Això significarà
per mor de la seva majoria absoluta que no es farà aquesta
investigació des del Parlament i des de una comissió no
permanent, però per molt malenconiós que estigui jo els vull
advertir: amb aquesta negativa no taparan les coses, simplement
guanyaran temps. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la seva portaveu, la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Si algun
dia des del Grup Socialista a l'inicia quan estudiaven les feines
i la gestió de l'Ibasan vam qualificar a l'Ibasan com un perill
públic, i no el seu gerent, sinó la seva empresa, hagi o no hagi
complert aquests acords dels consells d'administració, hagi estat
o no mosso de manament de cadascun dels consellers que els han
precedits, una cosa és clara un perill públic per a la despesa
pública d'aquesta comunitat. I avui després d'haver estudiat
l'ample documentació que el Conseller d'Obres Públiques va
deixar dins 16 caixes negres a la darrera compareixença al
respecte de l'Ibasan, documentació que hem estudiat d'una
manera atenta i profunda,  podem assenyalar, i aquí es
fonamenta, que són necessàries explicacions molt més suficients
que la informació facilitada ample en capses no tan ample en el
seu contingut, guapes per sortir a una fotografia però no tan
guapes com per clarificar la gestió de l'Ibasan. Des de la compra
de terrenys passant per les adjudicacions d'obres, la seva
construcció, les complementàries, les garanties de funcionament
de les depuradores, la contractació de les direccions externes, el
manteniment, la conservació de les depuradores, fins a la
necessitat d'explicacions d'acords presos convenis amb empreses
particulars privades o familiars que no es justifiquen per donar
compliment a cap objectiu públic i que més bé poden suposar la
signatura d'aquests convenis transvasaments de recursos públics
cap a negocis privats. Com és el darrer cas, més espectacular,
d'autorització de conveni a aprovar del Consell d'Administració
del juliol del 1995 de l'Ibasan amb l'entitat privada Golf Eivissa
S.A., per la construcció i manteniment d'una estació de
bombament de 2.000 metres cúbics/dia d'aigua depurada de
l'estació depuradora d'Eivissa a condició només d'haver obtingut
l'autorització per emprar l'aigua d'aquesta depuradora.

És el mateix cas de Son Reial, aquesta vegada però a un
camp de golf fix, sencer, existent i hem de recordar que
aquell cas va suposar un cost de 307 milions de pessetes,
391 del projecte inicial més complementaris, veurem com
acaba la signatura d'aquest conveni. Correspon a objectius
públics? Estar per veure. Creim que s'han d'exigir
explicacions. Repetim: estudiada aquesta documentació dels
treballs de les actuacions dels acords dels consells
d'administració, hem de fonamentar i aquesta és la feina de
l'oposició de manera clara en que volem que es concreti una
comissió d'investigació per tal d'investigar el que
nomenaríem perversa gestió dels recursos públics a través
de l'Ibasan. Quins són els aspectes, fent un repàs de les
diverses àrees que hem anat assenyalant? Primer de tot ens
hem de referir com a primera passa a l'actuació de l'Ibasan:
compra de terrenys. La compra de terrenys al llarg dels anys
de la vida de l'Ibasan hem d'assenyalar l'incompliment
reiterat de dos acords del Consell d'Administració. El primer
acord és de dia 4 d'abril del 1990, quan a algú se li va ocorre
presentar la proposta que per abans de comprar terrenys per
instal•lar una depuradora era necessari realitzar estudis
d'impacte ambiental sobre les ubicacions a l'hora que
s'especicassin uns criteris objectius sobre ubicació
d'estacions depuradores. És un acord incomplet, no n'hem
vist cap ni un d'estudi d'avaluació d'impacte ambiental que
justifiques si es compren uns terrenys o altres. El segon
acord incomplert és el de dia 20 de novembre del 1992. Fins
dia 20 de novembre del 1992 no cauen en la idea que seria
convenient treure un anuncia als diaris (...) ofertes d'altres
terrenys a la mateixa zona que es vol construir la
depuradora. Això es compleix molt després que s'hagués
pres aquest acord. I què passa? Passa que donat aquests
incompliments d'acord ens trobam que s'hauria de justificar
com és que segons quines bandes es paguen uns preus per
compra de terrenys i altres es paguen a uns altres preus.
Així que ens trobam que hi ha costos de pagar metro
quadrat de sòl rústic des de les 200 pessetes per metre
quadrat a casos en que el mateix sòl rústic es paga a 2.600
pessetes el metre quadrat, 2.590, 1.400, 2.500, 2.600. Són
qüestions que s'haurien de justificar. Taxacions? Només en
trobam l'existència de dues, que tampoc figuren a les caixes
negres, quan es compra una finca de 21 milions de pessetes
i es diu que hi ha taxacions però aquestes no apareixen.
Aquesta és la primera qüestió que s'hauria de clarificar. El
segon procés que també necessita clarificacions són les
adjudicacions de les obres. I aquí quatre punts són
fonamentals: concurs o anunci o informació pública, com a
mínim donar publicitat que es posen en marxa unes obres
perquè la gent hi pugui concórrer però no s'anuncien totes
ni molt manco. La majoria amb un anunci a un mitjà de
comunicació i altres, com les d'Estellenchs, Sant Climent,
col•lector de Palmanyola, Andratx, Santa Caldana, Cala
Sant Vicent, complementaris de Banyalbufar, Canyamel,
Lluc, Estellencs i complementari de Muro-Santa Margalida,
ni tan sols un mal anuncia a la premsa. Per tant, opacitat
total en les adjudicacions d'obra, ni tan sols un mal anunci
públic.
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Però hi ha coses bastant més greus: compliments contractuals de
les ofertes presentades, ens trobam amb els casos que es presenta
o es fa un concurs públic, a vegades, es presenten set empreses,
com és el cas de Muro-Santa Margalida, fan unes ofertes i
després els criteris pels quals es dóna la contractació a una
empresa determinada s'incompleixen quan es transcriuen a un
contracte. Això es pot entendre, i li explicaré, concretament amb
el cas Muro-Santa Margalida. Una depuradora de la qual s'ha
estudiat, full a full, tota la documentació existent. Quan es va fer
la convocatòria de concurs públic, una altra empresa, l'empresa
Dragados, presenta un pressupost més avantatjós que l'empresa
Axa que finalment realitzà les obres. Es triar l'empresa més cara
per una sèrie d'avantatges que acompanyaven aquest pressupost:
garanties, preus de manteniment, cost d'explotació i terminis de
garanties. Aquests dos conceptes quan es transcriuen en el
contracte s'incompleixen. L'oferta presentada quan es presenten
les pliques és de 18 mesos, quan es firma el contracte és de 12
mesos. El cost d'explotació quan es presenta l'oferta és de 11
pessetes, quan es firma el contracte es puja el preu. Encara més,
l'oferta de l'empresa Axa per l'empresa Muro-Santa Margalida
presenten un pressupost de 374 milions, se li assenyala que han
d'augmentar, per unes petites qüestions de millores, 23 milions,
és a dir, 397 milions i es firma el contracte per 404 milions. Tot
són nombres que no quadren. On són els 6 milions? Perquè li
donen més? No se sap. És a dir, per què hem de fer concursos
públics si les ofertes que es presenten en aquest cas concret
s'incompleixe totalment l'oferta presentada quan el signa el
contracte, (...) només en una depuradora. Evidentment, hi ha
qüestions molt més greus en els processos de construcció de
depuradores: els complementaris, liquidacions de les obres. Què
ens trobam aquí? Fins fa molt poc temps, fins i tot a l'auditoria
del 1994, avui va d'auditories, ens trobam que els costos de
depuració per una sèrie de depuradores d'acord amb els nombres
donats a les auditories, suposen 11.000 milions de pessetes d'una
sèrie de depuradores. Aquestes depuradores, també ens havien
confirmat a l'oposició, havien costat 11.000 milions de pessetes,
i el pressupost era de 8.000 milions de pessetes. Ja que teníem un
desfasament en complementaris de 3.600 milions de pessetes.
Ara resulta que segons la compareixença de dia 5 de març cap
dels nombres són certs. Quan a l'oposició ens varen donar els
nombres dels costos de les liquidacions de les depuradores ens
varen mentir. Els costos de les depuradores que van comunicar
als auditors, i això és bastant més greu, eren tots incerts. I ara
resulta que les mateixes obres que a les auditories valien 11.000
milions, valen 12.621 milions, 1.600 milions de pessetes de cost
(...) auditoria del 94 a cost real comunicat pel Conseller sense
certificacions que ho justifiquin i sense tots els acords de consell
d'administració que ho justifiquin. També, si volen, podem dir
una a una quines són les partides que justifiquen cada
depuradora. Fins i tot hem fet aquesta feina. Però només pel fet
que fins dia 28 de juliol del 1993 no es considera necessari que
les liquidacions de les obres han d'anar acompanyades d'un
informe tècnic pertinent, d'un tècnic de la casa, fins el juliol del
93 no es donen del fet que les liquidacions han d'anar informades
per un tècnic. Què vol dir? Que totes les liquidacions anteriors ni
tan sols anaven informades per un tècnic de la casa.
Evidentment, són necessàries auditories, una a una, de les
despeses de cada depuradora.

Exigències de garanties a les depuradores acabades? La mateixa
de Muro-Santa Margalida acaba el termini de garantia el
setembre de l'any 90 i al cap de nou dies s'ha de contractar
un tractament de xoc que val 17 milions de pessetes. No
funcionen les garanties? A més d'una garantia reduïda a 12
anys quan en tenien 18 a l'oferta presentada. Açò,
evidentment, tampoc s'explica. Però, per fer via i perquè els
llums ja s'encenen, hi ha més coses: les contractacions
externes de direcció d'obres, contractacions de tècnics.
També aquí ens havien dit, fins fa molt poc dies, que el cost
de les direccions d'obres havien sumat 3.052 milions. L'altre
dia també ens donam compte que no són 352 milions, són
651 milions que hem pagat per direcció d'obres fora de la
casa. (...) el 40'7% d'aquest cost s'ho han repartit entre dues
persones: el Sr. Collado i el Sr. Socías. I s'ha de dir clar que
els informes d'aquests tècnics qualificats, 14 o 15, no han
aparegut mai per la casa. No és cert, 64 tècnics perfectament
qualificats dels 108 registrats l'any 1994 per dirigir obres.
Per què el Sr. Collado? Perquè ens diuen que té la
qualificació del MOPU. Una qualificació que guanya dia 7
de juliol del 90 quan les empreses grosses són adjudicades
dia 9 de maig del mateix any, és a dir, molt abans que
aconseguís la qualificació tècnica del MOPU. I al Sr.
Collado li donen direcció d'obres a la segona reunió després
de la constitució de l'Ibasan. I ningú li demana res?
Absolutament ningú. Per tant, és necessària una explicació.
I el Sr. Socías? Aquí és molt complicat. És necessari que es
presenti la documentació de contractació d'aquest senyor.
Un senyor que entra a l'ajuntament dia 15 de febrer de l'any
88, i abans de passar dos anys preceptius per demanar una
excedència ja fa feina a l'Ibasan on només està sis o set
mesos i, abans que passin dos anys, torna entrar a
l'ajuntament. És un misteri, també s'han de demanar
clarificacions respecte a les contractacions si és una
excedència en servei que es demostrin i es presentin els
documents. I ens varen dir: "home, no serà 'enchufe", perquè
el germà del secretari del Consell d'Administració no té tant
de poder. També hem de dir que el secretari del Consell
d'Administració, el Sr. Marià Socías aquí present, aquest
senyor pels seus serveis prestats dia 16 de novembre del
1990 se li concedeix una gratificació extraordinària de 500
mil pessetes per consultes, dictàmens, assessoraments
realitzats a l'Ibasa. Són moltes les coses que s'han d'explicar.
A més dels càlculs que fan per saber que val el manteniment
a una depuradora que no hi ha cap nombre que quadri i que,
per tant, és necessari com es diu dins les actes del Consell
d'Administració que algú clarifiqui el cost per mantenir i
conservar una depuradora en costos fixes i com es poden
comparar per donar i adjudicar les diferents ofertes.
Vertaderament, tota la gestió, convenis, contractacions,
publicitat, gestions..., hi ha moltes incorreccions, molts de
recursos econòmics que no quadren per acords del Consell
d'Administració i manquen i s'ha de demostrar que s'han
complert, tots els acords del Consell d'Administració, com
a mínim referent a terrenys a liquidacions, etcètera, és
necessària una explicació pública perquè hem gastat molts
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doblers en depuradores i s'ha de poder justificar que aquests
doblers únicament i exclusivament han anat destinats a
depuradores. I avui per avui, amb la documentació estudiada,
lliurada a aquesta casa dia 5 de març en 16 caixes negres, amb la
història de l'Ibasan..., la història de l'Ibasan no hi és, hi ha trossos
concrets, (...) molta documentació i aquesta feina de donar
explicacions amb calma i tranquil•litat dels motius del cost de
cada depuradora i no ho sabem fins avui quan ni tan sols surten
a les xifres d'auditoria. Per tant, creim que amb aquestes
argumentacions hem pogut demostrar, i ho podríem ampliar molt
més amb tota la feina que hem fet de documentació, la necessitat,
l'exigència de clarificar mitjançant una comissió d'investigació
tots aquests dubtes que avui hem deixat damunt la taula i no són
a la documentació que tenim. Només per açò s'han de demanar,
i apel•lam al Partit Popular i al President del Govern de la
Comunitat Autònoma en benefici de la transparència i a la
normalitat de la vida parlamentària i perquè la gent no tengui la
impressió que aquí tot es vota en contra i, el que deia abans qui
m'ha precedit d'Esquerra Unida, demanam que donin suport a
aquesta comissió d'investigació. Tots estam convençuts que hi
sortirem guanyant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la intervenció dels
altres grups. En primer lloc, té la paraula el representant del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Mixt i Unió Mallorquina donaran suport a la proposta d'una
comissió d'investigació no permanent. Ho feim des del
convenciment que és imprescindible que això sigui així, i no
perquè ens agradi parlar una vegada més de dubtes sobre
empreses públiques o de possibles actuacions una mica (...)
fosques en aquesta matèria. Crec que des d'Unió Mallorquina, en
diferents ocasions, s'ha parlat dels nostres dubtes sobre aquestes
empreses públiques, massa empreses públiques, que té el Govern
balear. Ja hem dit que creiem que habitualment servien per
col•locar personal, per aconseguir tenir batlles i regidors a
diferents municipis o també per pagar favors als amics. Crec que
de tot el que s'ha dit aquí, tant per part d'Esquerra Unida com del
Grup Socialista, queda clar que no està clar que s'ha fet amb
l'Ibasan i per tant és imprescindible que s'aclari, i seria molt
millor que per part del Govern es creàs aquesta comissió i es
donassin les explicacions oportunes. Nosaltres des de la filosofia
lliberal no estam d'acord en que no es puguin contractar tècnics
o persones especialitzades per direcció d'obres. Estam totalment
a favor, creim que és bo agilitzar aquests contractes per tal que
la gestió sigui ràpida i eficaç. Sí tenim dubtes que sempre quedi
reduït a un grup de tècnics molt limitat, que siguin molt pocs els
que puguin gaudir d'aquestes direccions d'obra, que casualment
sempre siguin els mateixos noms i relacionats amb determinades
persones i que se'n duguin un 40% d'aquestes contractacions.
Com a mínim això és sospitós, no vol dir que no es pugui aclarir,
però creim que és interessant que es faci i que es faci el més
aviat possible per evitar dubtes sobre aquesta empresa de l'Ibasan
però també de moltes altres, recentment s'ha parlat de Sefobasa
i d'altres, que sens dubte haurem de tornar veure a aquest
parlament (...) si no es clarifica d'una vegada per totes i sobretot
si no rectificam els comportaments.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Avui ens han repartit el Diari de
Sessions número 4 que correspon a la compareixença del
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. És una llarga
compareixença. De les manifestacions del Conseller
d'aquell dia deduïm un argument central. El Sr. Reus
justifica les contractacions de professionals a dit en base a
"una relació de confiança", coneixien els tècnics contractats,
no ho dubtam, que els coneixien perfectament, i no dubtam
que han contractat els més bons, els més bons dels que
coneixien, i naturalment només deu ser una casualitat, un
atzar de la vida, que els coneguts contractats quasi sempre,
com que són coneguts, són parents, son amics, germans
polítics, a vegades de sang i a vegades de carnet. El
problema, però, surt quant les depuradores ens comencen a
sortir cares, molt cares, pressuposts de 400 milions de
pessetes que acaben en més de 1.000 milions de pessetes, i
és clar, no exigirem responsabilitats a un tècnic que
coneixem, a un tècnic que és amic, que és cunyat, que és
parent, que és un correligionari polític, ens en fiam; el
mateix passa quan s'ha de contractar el personal al servei de
l'empresa púbica, al servei d'Ibasan, com el de qualsevol de
les empreses públiques, i nosaltres, que encara som un poc
ingenus, ens demanam com és possible que a convocatòries
només s'hi presenti una persona, ara al consell insular hem
agafat el mal costum de convocar oposicions i s'hi presenten
desenes i desenes de persones per a una plaça, i és curiós,
avui mateix surt en portada d'un diari una plaça a una
empresa pública, Ficobalsa, i només s'hi presenta una
persona, la qual, naturalment, la treu, és casualitat que sigui
un vell conegut de tots nosaltres que va fer immensos favors
al Partit Popular.
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A l'Ibasan hi trobam molts de coneguts, cunyades i cunyats,
fins i tot a la relació de personal que tenim de l'any 94 pareix que
hi ha una cunyat, temporal per un any, l'any 94, de l'actual
president del Govern, que ja hi és fix, Sr. Soler? Encara no, apart
d'una altra cunyada, hi trobam l'ex-batle de Vilafranca, acaba de
batle i es converteix en un expert en depuradores. Com s'ho
deuen fer per ser els únics que s'hi presenten o els únics que
treuen les oposicions? Serà una relació de confiança. Vet aquí
que vostès se'n fiaran, però nosaltres, no, sobretot quan veim una
gestió econòmica tan nefasta. Fins avui Ibasan té una
cinquantena de depuradores amb una inversió de poc més de
19.000 milions de pessetes, inversió que quasi quasi es deu
íntegrament. L'endeutament, a finals de 1995, és de més de
17.500 milions de pessetes, tot i haver rebut subvencions de la
Comunitat Autònoma per més de 15.000 milions de pessetes des
de la creació de l'Ibasan l'any 1989 i a pesar de la creació d'un
impost creat especialment per finançar les depuradores, el cànon
de sanejament d'aigües, que duu recaptats més de 12.000 milions
de pessetes. Ibasan mal depura la majoria d'aigües, però devora,
devora milions de pessetes, cada any és més mal assaciar-la; amb
aquesta gestió, la cambra, els altres grups parlamentaris, ens hem
de fiar dels seus amics i parents que dirigeixen depuradores que
ens costen el doble o el triple d'allò que es va pressupostar
inicialment?, ens hem de fiar dels seus coneguts que treballen en
una empresa pública que duu una gestió tan nefasta? Per cert, el
Sr. Grosske parlava d'austeritat en la contractació de personal, a
la resposta que tenim de l'any 94 sobre els 15 treballadors fixos
hi havia un director-gerent i cinc jefes, vull dir que quasi tothom
hi comanda, no sabem qui hi agrana, molt de jefe, molta de gent
que viu del bote, i res no ha canviat, continuen "enxufant"-hi
parents i amics, continuen pagant favors i continuen amb el
doble llenguatge.

Sr. Soler, res no ha canviat amb la nova etapa i la prova és
que el Sr. Ramon Orfila avui els ha fet una pregunta, avui
mateix, que l'ha contestada la Sra. Estaràs: "Pensen complir el
programa electoral del Partit Popular aquí?, pensen fer cas de les
declaracions del Sr. Aznar, del Sr. Ruíz Gallardón?, pensen
permetre que les minories parlamentàries puguin crear
comissions d'investigació?, o formulat d'una altra manera, pensen
que no ha de ser necessària una majoria absoluta per crear
comissions d'investigació? Tal vegada això els ha ajudat a fer
aquests 300.000 i busques de vots que els han convertit en el
partit més votat, seria necessari que aquesta promesa electoral la
complissin a les Illes Balears, perquè les Illes Balears també han
votat el Sr. Aznar. Compleixin la paraula del Sr. Aznar, votin a
favor de la creació d'una comissió d'investigació. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Quin significat té fer una comissió d'investigació
no permanent? Es demana una comissió d'investigació quan
hi ha manca de documentació, quan hi ha sospites que les
coses s'han fet malament, que hi ha hagut irregularitats i
falten papers, per demostrar-ho. Es pot demanar una
comissió d'investigació quan hi ha voluntat per part del
Govern d'ocultació de documents, es pot demanar una
comissió d'investigació quan hi ha qualque diputat que té
manca d'informació i sospites d'irregularitat en la gestió dels
doblers públics, quan s'han produït il•legalitats. Aquest,
creim, és, senyores i senyors diputats, que no és el cas que
ens ocupa avui. Tots aquests requisits, pels quals podria ser
lògic demanar una comissió d'investigació no es donen en
el debat que hi ha aquí avui horabaixa, per quatre raons
fonamentals: primera, s'han fet un caramull de preguntes a
les quals sempre s'ha donat resposta per part de la
conselleria; segona, s'ha demanat en moltes i reiterades
ocasions documentació sobre l'Ibasan i els distints grups
parlamentaris han tengut còpia d'aqueixa informació en més
o manco temps; tercer punt, a l'Ibasan no s'han comès
irregularitats o il•legalitats, sinó que, en tot cas, hi pot haver
diferència de criteris, distinta interpretació sobre els
mateixos fets per part d'un grup parlamentari o per part d'un
altre grup parlamentari, quant a l'objectivitat de
l'adjudicació d'uns determinats contractes, el nostre grup, a
nostre mode d'entendre-ho, creim que les coses a l'Ibasan
s'hn fet bé, seguint criteris objectius, com són la capacitat i
l'experiència d'uns determinats enginyers, i quart punt, i crec
que important, és que l'altre dia el conseller d'Obres
Públiques i el gerent de l'Ibasan, Sr. Gabriel de Juan, varen
comparèixer davant la Comissió d'Ordenació del territori
per donar-hi totes les explicacions necessàries, i no només
ho feren de paraula, sinó que hi varen anar amb
documentació, hi varen anar amb setze "totxos", perquè
realment eren totxos de documentació, allà on s'hi reflectia
tot el que ha estat la vida de l'Ibasan, des que es va crear
fins al dia d'avui, jo crec que la conselleria va fer un esforç
molt important per intentar sintetitzar tot el que ha fet
l'Ibasan al llarg d'aquests sis o set anys, allà hi ha un tom
que recull informació sobre la composició del consell
d'administració, per èpoques, així com una còpia de les
actes dels consells d'administració des de dia 6 de juny de
l'any 89 fins al 28 de desembre de l'any 92; un tom segon
que contenia còpia de totes les actes del consell
d'admnistració de dia 8 de febrer del 93 fins al gener de
l'any 96, fins fa dos mesos; un tercer tom que recollia la
carta general dels auditors i, a és, una còpia de les auditories
de l'any 89, de l'any 90, de l'any 91, de l'any 92, de l'any 93
i de l'any 94; un quart tom recull tots els informes que s'han
fet fins ara, del Tribunal de Comptes, i també totes les dades
de la comissió tècnica assessora d'aquest parlament; un tom
cinquè conté tota la memòria de la labor desenvolupada per
l'Ibasan (treballs pendents, pla de depuradores de les Illes)
i un informe, a més, sobre la qualitat de les aigües
depurades; el tom número sis recull tots els convenis que hi
ha hagut amb els ajuntaments i les distintes autoritzacions;
el tom setè conté escriptures de compra de terrenys a tercers
i cessió de terrenys als ajuntaments; el tom vuitè conté la
contractació, fitxes de totes i cada una de les depuradores,
amb els costs d'inversió, amb la direcció d'obra i
adjudicataris, a més de tot el volum d'obra per contractistes
i el volum de la contractació de les direccions de les obres,
i així, tom rera tom hi ha documents sobre els distints
contractes, hi ha informes tècnics sobre totes i cada una de
les obres i, a més, hi ha altres toms on es recullen
documentacions d'adjudicacions i justificacions, així com
tots els pagaments que s'han realitzat any rera any i dia rera
dia.
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Que vol dir això? Que aquest parlament..., que tots els
diputats poden accedir a tota la documentació, a tots els papers,
a totes les auditories, a tots els contractes, a totes les escriptures,
des que va començar fins al dia d'avui l'Ibasan, per tant, és
impossible aconseguir-ne més dades, tota la documentació de
l'Ibasan la tenen vostès, aquest parlament, la poden mirar, per
tant, en aquest moment, crec que no té sentit acordar la creació
d'una comissió d'investigació de l'Ibasan. Podria ser que, quan
vostès varen presentar en el registre la creació d'aquesta
comissió, tengués sentit, perquè no en tenien tots els papers, però
després que el Sr. Reus i el gerent de l'ibasan venguessin a aquest
parlament, a la Comissió d'Ordenació del territori, amb tots els
papers, creguin-me que no té sentit en aquest moment fer una
comissió d'investigació, jo crec, més aviat, que en aquest
moment els diputats tenen feina per estudiar tota aqueixa
documentació, jo no crec que en una setmana hagin tengut temps
tots els portaveus que hi han intervengut d'analitzar tom per tom,
fulla per fulla, tota aqueixa documentació, perquè és molt
extensa, jo crec que la feina que s'ha de fer ara és estudiar bé
totes aqueixes dades i després, sobre el que s'hagi estudiat, si ho
consideren oportú, sobre un determinat tema puntual, presentar
aquelles iniciatives que els distints grups parlamentaris
considerin oportunes. els vull recordar que s'hi han fet auditories
des de l'any 89 fins a l'any 94 i mai no hi ha hagut cap tipus
d'objecció per part dels auditors, no hi ha hagut res sobre
contractacions il•legals ni contractacions a dit, no hi ha hagut
desviament de fons, i això no ho dic jo, ho diuen els auditors, no
s'han malgastats els doblers públics, no diu enlloc que sigui un
perill públic per a la despesa dels doblers de la ostra comunitat,
no diu enlloc que hi hagi haguda una perversa gestió dels nostres
doblers públics, no diu enlloc, l'auditoria, que els doblers no
quadrin, que les xifres no quadrin, és possible que a qualque
portaveu d'aquesta casa o de qualque grup parlamentari els
números li ballin i no quadrin, però, els auditors, els llegiré el
resum de l'auditoria que han fet any per any, diu el següent, any
1989, ho diuen els senyors auditors: "cumplimiento adecuado con
la legislación más importante relativa a la administración y control
de los fondos públicos", és a dir, que els doblers s'han gastat bé,
que no hi ha hagut desviament, continuu: "balance de situación:
presenta situación financiera patrimonial al cierre del ejercicio de
acuerdo con principios contables generalment aceptados", any 89.
Any 90, auditors diuen: "cumplimiento adecuado con la legislación
más importante relativa a la administración y control de los fondos
públicos que le son de aplicaación", i afegeix que "el balance de
situación y la cuenta de explotación presenta situación financiera
patrimonial al cierre del ejercicio, de acuerdo con principios
contables de general aceptación aplicados uniformemente".

Auditoria de l'any següent, any 91: "Las cuentas anuales del
ejercicio del Ibasan expresan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación
financiera del Ibasan y los resultados de sus operaciones, de
los recursos obtenidos y aplicados y de la liquidación de su
presupuesto, y contiene la información necesaria y suficiente
para su interpretación y comprensión adecuada, de
conformidad con principios y normas generalmente
aceptadas", jo no hi veig res que faltin doblers i que les
coses s'hagin fet malament ni que s'hagin contractat
malament determinades direccions d'obres, els auditors, i
això són auditories signades per una empresa important, no
diuen res de tot això. Les auditories de l'any 92, de l'any 93
i de l'any 94, les tres, diuen exactament el mateix:
"cumplimiento adecuado de la legislación más importante
relativa a la administración y control de fondos públicos. Las
cuentas anuales del ejercicio expresan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación
financiera del Ibasan y los resultados de sus operaciones, de
los recursos obtenidos y aplicados y de la liquidación de su
presupuesto, y contiene información necesaria y suficiente pra
su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad
con principios y normas generalmente aceptadas"; per la qual
cosa, de totes les dades que en diuen els auditors, jo crec
que es desprèn que per a l'Ibasan no fa falta fer cap comissió
d'investigació, però és que, a més a més, els informes que hi
ha del Tribunal de Comptes tampoc no fan cap objecció
sobre que s'hagin desviat doblers, que s'hagués començat
amb un pressupost i s'ha acabat amb un altre, que s'han
contractat determinats enginyers perquè són amics o
parents, el Tribunal de Comptes tampoc no diu res de tot
això, i, a més, aquí, en el Parlament, també hi ha una
comissió tècnica assessora de comptes que mai no ha fet cap
objecció respecte de la gestió de l'Ibasan, per la qual cosa jo
crec que avui no té sentit, a la vista que tots els grups
parlamentaris tenen informació completa, absoluta, sobre tot
el que és l'Ibasan i a la vista que les auditories no parlen en
cap cas d'irregularitats ni de coses mal fetes, a la vista que
els auditors diuen que tot això està ben fet, jo crec que
moltes de les afirmacions que han fet aquí segons quins
portaveus, a la millor els que els passa és que no entenen
exactament quin és el mecanisme de funcionament de
l'Ibasan, que no entenen exactament segons quines dades.

Com que han entrat en noms, jo, com persona més
rellevant aquí, parlaré d'un nom en concret, és de la
vinculació que pugui tenir el Sr. Pau Socias amb el Sr.
Marià Socias. S'ha dit que s'han donat unes direccions
d'obres uns determinats anys al Sr. Pau Socias perquè era
germà del conseller i que a la finca de Son Reial s'hi varen
fer arribar unes conduccions d'aigües residuals perquè en
aquesta finca hi tenia part el Sr. Marià Socias. Jo els
explicaré la cronologia dels fets.
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Tot això es remunta a l'any 89 i a l'any 98, i jo em faig una
pregunta: qui era el Sr. Pau i el Sr. Marià aquests anys?, qui eren
aquests senyors? Idò mirin, qui era el Sr. Pau Socias?  El Sr. Pau
Socias era un jove que tenia 23 anys l'any 87, que va acabar la
carrera d'enginyer i que per al projecte final de carrera va fer una
depuradora; tot d'una que va acabar, va començar a fer feina en
pràctiques a l'empresa Foment, Construccions i Contractes i va
col•laborar en la depuradora d'Alcúdia, on el batle no és nostre
o que en aquella època no era nostre, poc després aquest senyor,
jovenet enginyer expert en depuradores, es presenta a unes
oposicions a l'Ajuntament de Palma, on era batle el Sr. Aguiló,
i les aprova, després, a continuació, i per determinats motius, es
va presentar a unes oposicions a l'Ibasan, per a les quals hi va
haver un anunci en premsa i es va comunicar a tots els enginyers
col•legiats a través d'una circular, s'hi varen presentar tres
persones, a dues de les quals al final no va interessar la plaça i hi
va accedir el Sr. Pau Socias, qui hi va fer feina allà uns
determinats mesos. Qui era el Sr. Marià Socias en aquella època?
Era un funcionari de la Comunitat que va entrar allà el novembre
de l'any 86 i que durant un determinat temps, perquè era cap de
serveis, si no ho tenc mal entès, se li va dir que, per favor, fes de
secretari accidental del consell d'administració de l'Ibasan, i
durant un parell d'anys hi va fer feina o va estar al consell
d'administració; el Sr. Marià Socias, en aquella època, no
pertanyia a cap partit polític, no militava en cap partit polític;
com és normal, si a un funcionari que té unes feines en un
moment determinat s'encarreguen unes feines que no li
corresponen, com les de ser secretari d'actes durant un parell
d'anys del consell d'administració de l'Ibasan, a mi em pareix
normal, i a totes les administracions passa, que se li doni una
gratificació o unes indemnitzacions de 500.000 pessetes; què he
de dir que va ser això? Durant tres anys que va ser -crec-
secretari d'aquest consell d'administració li varen donar 500.000
pessetes, durant tres anys, i, a més, aquestes eren brutes. Però hi
hem de dir més coses, el Sr. Pau Socias i el Sr. Marià Socias eren
germans, i mentre són funcionaris o professionals liberals no hi
ha cap problema, un pot ser funcionari i no hi ha cap problema,
un pot dirigir unes obres i no hi ha cap problema, el problema
ens surt quan a aquest bon senyor el fan conseller d'Agricultura,
perquè hem de dir que, des de l'any 1993, determinat grup
parlamentari d'aquesta casa té informació de les obres que ha
fetes o de les direccions d'obra del Sr. Pau Socias durant l'any 91
i ningú no en va dir res, i des de l'any 93 hi ha grups
parlamentaris que tenen informació sobre que el Sr. Pau Socias
va dirigir determinades obres; des de l'any 94, hi ha altres grups
parlamentaris que tenen informació sobre tots els contractes
d'obres, sobre tots els subministraments i serveis efectuats per
l'Ibasan amb una quantia superior a un milió de pessetes, de l'any
90, 91 i 92, en tenen informació, saben que el Sr. Pau Socias ha
fet determinades actuacions i no  és notícia, això no és notícia
perquè el Sr. Marià no era conseller, durant tot aquest temps no
hi ha hagut connivència, no hi ha hagut favoritisme polític, les
coses, en aquest sentit, s'han fet bé a l'Ibasan i el problema ens
surt quan hi ha notícia, què passa avui? Que el Sr. Marià Socias
és conseller d'Agricultura i ara sí que tenen rellevància aquells
fets que varen passar l'any 89 o l'any 90, ara sí que té
importància que l'any 89 i l'any 90 unes determinades
conduccions de l'Ibasan, d'una depuradora de Santa Margalida,
es varen dur a Son Reial, ara sí que té importància això, durant
quatre o cinc anys ningú no n'ha parlat, tot estava ben fet, no hi
ha hagut irregularitats, no s'han demanat comissions
d'investigació, en canvi, ara, quan un senyor que era funcionari
el fan polític o ell voluntàriament accedeix a la política, aquest
fet sí que cull importància.

Jo crec que aquests criteris que empra l'oposició no són
criteris objectius i de rigor, jo crec que són únicament
criteris d'oportunisme polític i el nostre grup parlamentari
en aquest sentit no hi vol jugar, per la qual cosa no donarem
suport a aquestes dues iniciatives de crear comissions no
permanents d'investigació a l'Ibasan. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La Sra. Salom ha fet una
intervenció on ha combinat una, per a mi, curiosa teoria
sobre les circumstàncies que aconsellen la creació de
comissions d'investigació amb una espècie de "Esta es su
vida" resumit de determinades persones, però, és clar, ens ha
deixat amb "Esta es su vida" i ha tallat la vida just quan a mi
em comença a interessar, perquè, és clar, a mi no
m'interessa exactament el joven y prometedor ingeniero que...
etc., a mi m'interessa el jove i prometedor enginyer que
abandona una empresa pública d'aquesta comunitat
autònoma per immediatament fer la mateixa feina en forma
de contractes de serveis i guanyar vint vegades més, aquest
és el petit capítol que ens hem deixat en la història, i no
entenc quin criteri pot tenir una administració pública per
fer una cosa així, jo no entendria que l'ajuntament d'on som
funcionari em fes una cosa d'aquestes característiques, no
entendria per què ho faria ell, però o crec que al marge
d'això i al marge que quan les històries es conten s'han de
contar bé i fins al final, la veritat és que no puc compartir la
teoria segons la qual la Sra. Salom aconsella que en unes
determinades circumstàncies una comissió d'investigació;
segons ella, quan es fan moltes preguntes i hi ha respostes,
com és reglamentàriament preceptiu, ja no importa comissió
d'investigació, quan es rep documentació sol•licitada a
l'administració per part dels parlamentaris, com és
reglamentàriament preceptiu, ja no hi ha lloc a una comissió
d'investigació, com que hi ha hagut una compareixença,
cosa normal i reglamentada en el reglament d'aquesta
cambra, i hi ha hagut explicacions i documentació en
aquesta compareixença, ja no és necessària una comissió
d'investigació, és a dir, que si la cambra funciona
normalment, resulta que no importen es comissions
d'investigació, jo no estic d'acord amb aquesta teoria.
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Les comissions d'investigació formen part del funcionament
regular d'aquesta cambra igualment que les preguntes orals
davant ple, igualment que les sol•licituds de documentació,
igualment que les iniciatives davant el plenari, igualment que les
compareixences, tot forma part del control parlamentari i de la
iniciativa parlamentària en aquesta cambra del control de
l'Administració autonòmica, del Govern autonòmic, no és
necessari que una cosa falli perquè l'altra es justifica; llavors, per
què es demana una comissió d'investigació? Perquè, quan
aquesta documentació i aquesta informació s'acumulen, s'hi
veuen tota una sèrie de problemes i la comissió d'investigació és
una manera perquè, col•lectivament, aquest parlament faci front
a aquests problemes i estableixi un procediment especial d'accés
a la informació, fins i tot sol•licitar declaració de funcionaris, de
persones que puguin ser d'interès per al cas, cosa que no es fa
amb altres tipus d'iniciatives, i així complementar altres
instruments de control de l'Administració i del Govern que estan
arbitrats en el reglament d'aquesta cambra, per això són les
comissions d'investigació, el que passa és que la Sra. Salom és
víctima del mateix vici, terrible vici, que jo abans he assenyalat
en citar unes declaracions textuals en premsa de la vice-
presidenta del Govern autònom.

Vostè es queda tan tranquil•la perquè, segons diuen les
auditories, que a partir d'ara haurem d'avariguar si són auditories
o és fruit de procediments d'auditoria, en aquesta casa hi ha
aquesta distinció i ha quedat definitivament confusa, no hi hagut,
com ha dit textualment, desviament, bé, no hi ha hagut
desviament de fons, fantàstic, ja m'he de tranquil•litzar per això?,
com quan a l'examen de l'informe del Tribunal de Comptes sobre
els comptes generals de la Comunitat Autònoma de 1992 vostè
va dir: "Tranquils, no hi ha hagut malversació de fons"? Idò bé,
jo estic molt content que no hi hagi malversació de fons, però és
que si hi hagués malversació de fons, si hi hagués desviament,
com vostè diu, seríem al jutjat, no en aquest parlament, en el
jutjat, denunciat un delicte, no seríem en el Parlament.

Per tant, la comissió d'investigació es demana no perquè es
presumeixi un delicte, si es presumís un delicte, hi insistesc, es
fa una denúncia en el jutjat, es fa perquè, vista la documentació,
s'hi veu que a un determinat segment de l'Administració
autonòmica, en aquest cas una empresa pública, hi ha hagut
actuacions que semblen, hi posarem "semblen" per davant,
presidides per la connivència, hi ha hagut actuacions que suposen
una mala administració dels recursos públics, cosa que no vol dir
malversació dels fons públics, mala administració dels recursos
públics, manca de racionalitat en la despesa, manca de
transparència en la contractació. El Sr. Sampol ha estat molt
afortunat quan ha citat el cas del darrer, de moment, trànsfuga
d'aquesta casa, que ja està col•locat, així mateix, què han
esperat? Deu mesos, un termini jo crec que insuficient, la veritat
és que es nota molt; a una oposició, no n'he demanat l'expedient,
no l'he vist, supòs que és legal, jo m'imagin que hi tresques i és
legal, però impresentable, és a dir, a cap administració pública en
aquest moment on es fa una oferta de col•locació amb suficiència
de transparència i de publicitat només s'hi presenta una persona,
i molt manco una persona de fora, això pot passar quan hi ha un
interí que, diguéssim, dissuadeix els altres perquè pensen que
l'interí ocuparà la plaça, però una persona de fora i que sigui
l'única que s'hi presenti? Això no s'ho creu ningú, absolutament
ningú, i això no és un delicte, això no és un desviament, això no
es una malversació de fons, això no és un delicte, però és una
vergonya política, com moltes d'altres que es produeixen en
aquesta administració autonòmica ara i abans, i això Sra. Salom,
mereix una comissió d'investigació, i vostès poden, hi insistesc
i ho repetesc, com he dit en la meva intervenció final, evitar la
comissió d'investigació, poden, en aquest sentit, guanya temps,
però no podran tapar la veritat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sa. Diputada Joana
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Sra.
Salom, vertaderament ens ha sorprès la seva intervenció,
ens ha sorprès la seva intervenció per la facilitat amb que
justifica aquí avui, i perquè vostè mateixos l'haurien
d'aprovar, la creació d'aquesta comissió d'investigació; se'ns
assenyalen els motius per plantejar una comissió: la manca
de documentació o la manca de papers, voluntat d'ocultació
o sospites d'irregularitats, qualsevol d'aquests motius la
justificaria. Si hagués escoltat i no hagués estat, potser, tan
atenta als paperets que li anava passant tothom per intentar
entendre alguna cosa, i entenc que no ho entengui perquè,
per exemple, vostè ha estat dels portaveus del Grup Popular
que ni tan sols ha anat a consultar la documentació que el
Sr. Conseller havia entregat aquí dia 12, fora que,
evidentment, la tenguin per altres vies, així és que a poc a
poc, i no com els altres diputats, que hi tenen més dificultat,
però així i tot, si vostè hagués escoltat les intervencions, sí
podria assenyalar que en la nostra intervenció hem justificat
precisament aquests quatre punts, i és la feina que hem de
fer.

Quant a manca de documentació, hem de recordar coses
ben concretes: Taxació de terrenys, on són? Cap;
avaluacions d'impacte ambiental, acord pres pel Consell de
Govern per decidir on s'ubiquen les depuradores, cap;
informes de liquidacions signats per tècnics competents, on
són? Cap; treballs del Sr. Casas, els topogràfics, on són?
tampoc hi apareixen; contractes del Sr. Socias, tampoc no
hi són; garanties de funcionament de les depuradores,
tampoc no hi són; convenis específics signats, com el
d'Ibasan amb el Camp de Golf d'Eivissa S.A., on és?
Tampoc no hi és. Molta documentació que no hi és i que,
per tant, l'hem de reclamar, i li assegur que hem mirat
exactament què hi ha dins les caixes, i no importava que ens
llegís el llistat que ens (...) la conselleria, són les qüestions
concretes i específiques de les quals li podem dir d'entrada
que no hi són, i en podríem repassar encara molt més, i ens
diu que les auditories assenyalen que no hi existeix cap
irregularitat, per tant, fora sospita d'irregularitat, és que ni
tan sols sospita, jo he denunciat aquí irregularitats, i una
irregularitat increïble és que quan es fa un concurs públic és
perquè s'hi presentin ofertes i es valora, i així hi ha una acta
que ho assenyala, una empresa que és més cara que una
altra per uns avantatges complementaris, i al cap d'un mes,
en el contracte signat no s'agafin aquests avantatges
complementaris i se n'hi incrementi el pressupost en sis
milions de pessetes sense cap justificació, açò és una
irregularitat, açò és una irregularitat que s'ha d'explicar i que
no existeix a les caixes negres, les caixes negres les tenen a
una altra banda, no són la documentació que va venir aquí,
on hi havia resums fets aposta perquè ens els miréssim. Per
tant, no dic sospites, denunciï irregularitats aquí que vull
que s'aclareixin amb explicacions dins una comissió i veure
papers. Si vostè fe en el Govern, allà vostè, però nosaltres,
evidentment, la fe en aquest govern fa molta estona que
l'hem perduda, en fa molta estona, quan s'atreveixen a sortir
aquí a dir que perquè les auditories diuen que tot està bé, tot
està bé.
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Una altra qüestió respecte de les auditories, és clar que estan
bé, les auditories. Auditoria de l'any 94, no la veu?
Documentació, segell, què hi diu, a dins? La documentació que
facilita l'Ibasan per fer l'auditoria de 1994..., el preu d'aquestes
depuradores, i surt aquí, a la llista, el preu aquest, que no és el
preu que hi havia dins les caixes que ens van donar l'altre dia,
quin n'hem de creure, el preu que donen als auditors o el preu
que ens donen ara a correcuita quan descobrim que és més cara
la construcció que el que havien dit?, quins són les xifres reals?,
quines són? Ja estan comprovats els fet, ni tan sols hi ha el
terreny, només construcció, i aquí hi ha desfasaments de 1.600
milions de pessetes que han de sortir, hi duguin els acords de
govern i els modificats, no hi són, a les caixes, i per tant, les
auditories, què han de dir? Que està bé, són ls xifres que teníem
nosaltres fins l'altre dia, i ara resulta que dia 5 de març ens
temem que tot el que ens ha contat fins ara, i apunti-ho, Sra.
Salom, totes les respostes del Govern eren falses, no s'ajustaven
al que ens han dit ara, igualment que amb la contractació dels
tècnics, ens havien dit 350 milions, però han resultat que són
628, a partir de dia 5 de febrer; és calar, com que el volum d'obra
augmenta sense cap tipus de control, sense que ningú certifiqui
les liquidacions, anava com anava, com més volum d'obra, més
cobraven els directors. Directors? És que si diguessis hi hem
invertit 600 milions de pessetes i tot ha anat bé, però dins les
caixes, en els 16 volums, que ens han donat, no apareix ni una
signatura de cap director d'aquests milionaris, gent que ha cobrat
25 milions anuals a més de la feina que fan, dels quals ni tan sols
hi ha una signatura seva a cap paper, i açò és tota la
documentació que tenen de l'Ibasan?, açò és tot? I aquesta gent
on és?, què signen? Dos enginyers han cobrat concretament el
40% de totes ls contractacions, que hem de recordar què val, són
260 milions en cinc anys, es diu de veritat, a més a més de la
feina que tenen, a més a més de les explicacions que ens hauria
de donar el Sr. Socias, evidentment és una família que ha
prosperat dins el terreny polític i funcionarial, que la història està
molt bé, però que ens ha d'explicar com fan açò d'entrar i sortir
d'una administració botant-se les passes legals d'entrada i de
sortida, també ho han d'explicar, i evidentment les auditories, la
mateixa empresa que les ha fetes fins ara, ja no en farà cap més
perquè resulta que el maig de l'any 95 l'han contractada per fer
l'assessorament fiscal comptable i administratiu i el control
financer, se suposa que en saben, de l'Ibasan, aquesta gent, els
han contractat ara, veurem els pròxims auditors que ens en diuen,
si els donen els números certs, ara, si fan com amb nosaltres, que
els enganen, evidentment...

Per tant, hi manca documentació, hi ha sospites clares,
denúncies d'irregularitats que no s'han explicat, aquestes
entre d'altres, hi ha voluntat d'ocultació del Govern quan
se'ns han contestat respostes a preguntes, que no són certes,
ni tan sols als auditors, per tant, hi ha ocultació, voluntat
d'ocultació manifesta de l'Administració; allò de les
auditories ho poden tirar a la paperera perquè els van estafar
com a nosaltres. Per tant, jo crec que queda perfectament
justificat amb els seus arguments que aquesta comissió
d'investigació és necessària, i no pot ser que surti aquí i
digui que és oportunisme polític com l'únic argument per dir
alguna cosa, que ens deixi un llistat de relació de documents
que el Govern li ha passat i després ens digui que tot és
oportunisme, faci la feina, miri's bé exactament què hi ha
dins les caixes, doni explicacions aquí i, si no les sap donar
vostè, que es creï la comissió, i qui en son responsables hi
vendran i ens ho explicaran, i vostè, com a mínim, s'evitar
aquest mal glop d'haver de sortir aquí a dir coses, a enredar
un poc la voga, sense concretar massa, evidentment, les
sortides possibles i dignes a allò que han de ser unes
explicacions que l'oposició demana aquí. Aquí venim a
feina seriosament i exigim que el Govern doni compliment
als dubtes d'una manera clara i amb papers, i amb papers, i
creim que açò està totalment justificat i que vertaderament
el president del Govern de la Comunitat Autònoma, si ha de
demostrar a algú que qualque hi ha canviat, hauria de
començar avui, si vol començar net, per aclarir la situació
que s'ha donat fins aquest moment. En tot cas, estam
convençuts que si no s'aprova açò i tot continua igual,
evidentment poc podem esperar d'una presidència com
aquesta que continua permetent ocultant tot tipus
d'informació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la seva portaveu, Sra.
Maria Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
principi, començaré per un tema que no és de l'ordre del dia
d'avui però al qual tots els portaveus han fet referència, és sobre
una contractació que, segons s'ha dit aquí, és molt curiosa i que
les coses s'han fet malament, jo els puc dir en aquest moment que
hi ha hagut sobre aquesta contractació un anunci i un concurs,
que la cosa ha estat transparent i que si la informació que hi ha
a vostès no els basta, demanin a l'empresa pública que
correspongui documentació i l'expedient, i quan tenguin els
papers a la mà, si no els agrada la contesta, després plantegin
aquí la iniciativa que considerin oportuna.

Quan deia que en aquest moment no era oportú crear una
comissió d'investigació per una sèrie de raons em referia que dia
16 de gener de l'any 96 Esquerra Unida presenta en el Parlament
a creació d'aqueixa comissió d'invstigació. Després, l'endemà,
com que el PSOE se'n va témer que Esquerra Unida els havia
collit la iniciativa, presenta també la mateixa comissió
d'investigació sobre l'Ibasan, i o els deia que en aqueixa dates
podia tenir a la millor un sentit demanar per part dels distints
grups de l'oposició una comissió d'investigació perquè els feien
falta papers, els feien falta documents, però això canvia
totalment quan la setmana passada, a la Comissió d'Ordenació
del Territori, el Sr. Reus hi va comparèixer amb bones paraules,
amb moltes explicacions, i el Sr. Guillem Juan, de l'Ibasan, el
gerent, hi va comparèixer també a donar totes les explicacions,
però és que, a més a més, i d'una manera voluntària, va fer
lliurament al Parlament de tot allò que en diríem historial clínic
de l'Ibasan, de tot allò que ha passat a l'Ibasan durant tots aquests
anys, i hi ha còpia de tota la documentació, d'auditories, dels
contractes, d'escriptures, d'una cosa i de l'altra, i jo crec en aquest
moment, a la vista de tota la documentació que tenen, i estic
segura que molts de portaveus dels que han parlat aquí no han
tengut temps d'assimilar tot allò que en aquest moment hi ha en
el Parlament, jo els deia que s'estudiïn bé, que mirin d'entendre
les coses, perquè aquí molts han parlat sense entendre res del que
deien i que després, si troben que hi ha qualque cosa que s'hi ha
fet malament, qualque qüestió concreta, que a una depuradora fa
falta una cosa, etc., plantegin després iniciatives, però en aquest
moment pareix que volen crear la comissió d'investigació sí o no
sí perquè varen presentar un paper dia 16 o dia 17 de gener i que
no han tengut per res en compte totes les dades que d'una manera
voluntària ha lliurat aquí la Conselleria d'Obres Públiques.

Aquí s'ha dit per part de determinat portaveu que hi feien falta
una sèrie de papers, idò, jo els demanaria que si hi fan falta una
sèrie de papers, demanin a la conselleria més coses, més
documentació, però que no fa falta fer una comissió
d'investigació. Jo crec que el que li fa falta, a la Sra. Barceló, és
entendre bé aqueixa informació, crec que no ha tengut temps
d'assimilar tot el que figura en aquest caramull de papers, que
demani assessorament a un economista, a un expert, perquè li
digui com funcionen realment les coses i com s'han dutes a
terme, veurà com se'n duu moltíssimes sorpreses.

Amb el que he quedat ja astorada, i crec que no té nom,
és que ens digui aquí que unes auditories fetes durant un
caramull d'anys no serveixen per res, que això és paper
banyat, i què deien fa mitja hora aquí de la fundació Illes
Balears? Que en volien auditoria. És a dir, quan aquí
presenten les auditories, totes les coses ben fetes, tot
espinzellat, ara les auditories no ens serveixen per res, és
una espècie de contradicció, tot això, Sra. Barceló.

Han dit que hi fan falta tot un caramull de dades, que no
hi ha taxació de terrenys, jo li dic que sí que n'hi ha, que s'ha
feta la taxació de terrenys; que hi falten informes d'impactes
ambientals, jo li dic que a totes les obres hi ha informes
d'impactes ambientals; que no hi ha informes de liquidació,
jo li diré que no hi ha informes de liquidacions parcials però
que, evidentment, per tot hi ha un informe final de
liquidació; vostè diu que els números no quadren, serà a
vostè que no quadren aquests números; vostè diu que hi ha
voluntat d'ocultació, jo li dic que en cap cas hi ha voluntat
d'ocultació de dades per part de la conselleria perquè la
conselleria, voluntàriament, ha volgut lliurar a aquest
parlament totes les dades que hi feien falta; però jo li diré
una cosa, no li quadren els números per una raó molt
senzilla, vostè, l'any 90 o l'any 89, demana unes dades:
"Quines obres ha dirigit tal l'any 90?" LI donen la contesta,
però és que aquest projecte inicial, al llarg del temps, va
patint modificats, això ho permet la llei, que poden arribar
a un màxim d'un 20%, i al llarg del temps es produeixen
pressuposts complementaris en determinades obres, per als
quals la llei marca que, com a màxim, seran d'un 20%, i a
l'hora de fer la liquidació d'aqueestes obres hi pot haver una
variació d'un 10%, i és clar, l'any 90 li diuen quin és el
començament de l'obra, però a l'any 91 s'han d'acumular
aquí una sèrie de quantitats, i a la millor l'any 92 hi ha hagut
un pressupost complementari que l'any 90 no hi era, i les
xifres van variant; el que ha de mirar vostè, i aquí sí que els
números quadren, és quan sumen obra inicial més
modificats més pressuposts complementaris més la
liquidació, això sí que són després els honoraris dels
professionals, tot això sumat és el que figura en els informes
d'auditoria, hi figura a més, a l'informe d'auditoria, què és el
que en aquest moment s'ha pagat ja i què hi ha pendent de
pagar; si vostè no entén aqueixes coses, si vostè no entén
com funciona l'Administració, intenti, abans de sortir a
aquesta tribuna, assessorar-se'n de qualque professional que
li pugui assessorar. Jo l dic que les auditories, no li n'he de
dit que són certes perquè és molt fort dir-li que les
auditories són certes, jo crec que el més interessant de tota
la documentació que tenen és, fil per randa, anàlisi (...) tota
la documentació i uns informes d'auditoria que, en aquest
cas, són totalment nets i que en cap cas se'n després que hi
hagi hagut desviament de fons, que hi hagi hagut
contractacions irregulars o que hagin abusat, unes
determinades persones, de determinada contractació.
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Vostès diuen que l'administració de l'Ibasan ha afavorit
determinats enginyers de determinat color polític, jo li diré que
la nostra societat és petita i que tots, al final, ens coneixem. Jo li
podria dir que durant l'any 85, durant l'any 86, durant l'any 87,
durant l'any 88, durant l'any 90 l'Ajuntament de Palma ha fet
moltíssimes d'obres, també ha donat molts de contractes de
direcció d'obres i ha donat moltíssims de contractes  de direcció
d'obres a persones conegudes, a persones que seuen aquí que són
de determinat color polític i no ha passat res, i aquest mateix
batle, que ha governat durant un caramull d'anys, també ha donat
direccions d'obres a altres persones que han fet feina per a
l'Ibasan, també li puc dir que l'Ibasan no només ha donat obres
a persones que vostès troben que estan vinculades al Partit
Popular, l'Ibasan ha donat direccions d'obres a ex-socis, perquè
així se'ns va dir, d'algú que seu en aquesta cambra, ha donat
contractes de direcció d'obres al pare d'una persona també
distingida dins la política balear d'un grup ecologista, en fi, ha
donat un caramull de direccions d'obres als enginyers que tenim
aquí i ho ha fet sense mirar-ne el color polític, i això és una
pràctica normal dins l'Administració de l'Ibasan o dins
l'administració, en èpoques anteriors, de l'Ajuntament de Palma
o igualment de l'Ajuntament d'Alcúdia, on s'han fet unes
determinades direccions d'obres i l'ajuntament, la comissió
corresponent, ha decidit que el millor enginyer era una
determinada persona, vinculada a algú d'aquest parlament, i
nosaltres..., si es fan les coses bé, no hi ha per què, si una persona
que és un bon enginyer, que és un bon professional, que és un
professional liberal, pel mer fet d'estar vinculada amb qualque
polític, no pugui exercir d'una manera lliure la seva professió.

Per tot això, nosaltres no donarem suport a aqueixes dues
comissions d'investigació.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Conclòs el debat, passam, si pareix bé als diferents portaveus,
a la votació conjunta d'aquestes dues propostes.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 26; en contra, 29. Per tant, queden rebutjades les
dues propostes de creació de comissió no permanent
d'investigació.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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