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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària.

Pregunta RGE núm. 1343/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a cost del servei de recaptació de l'Ajuntament de
Palma.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a
preguntes. La primera és la que formula el .diputat Hble. Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cost del servei de recaptació de
l'Ajuntament de Palma. Sr Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquests mesos passats hi ha hagut una
certa polèmica als mitjans de comunicació sobre el servei de
recaptació de l'Ajuntament de Palma, l'oferta que va fer la
Conselleria d'Economia i Hisenda, que finalment va acabar amb
una acceptació per part de l'Ajuntament. Els mitjans de
comunicació publicaren que assumir la recaptació de
l'Ajuntament de Palma tendria un cost de 250 milions de pessetes
per a la Conselleria d'Economia i Hisenda. Voldríem confirmar
aquest sentit, en tot cas saber exactament la xifra que costarà per
a la Conselleria d'Economia i Hisenda haver assumit el servei de
recaptació de l'Ajuntament de Palma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament aquesta informació que té és la correcta. Jo
simplement li matisaria que no és un oferiment, sinó que és una
petició d'aquest ajuntament, igual que tots els altres ajuntaments
que ho vulguin. El que passa és que el cost només es pot dir en
termes aproximats. Efectivament aquest podria ser el cost, uns
250 milions de pessetes, però la veritat és que també poden ser
220 i també poden ser més de 300 milions de pessetes. La veritat
és que depèn de molts de factors que en aquests moments són
incalculables, però jo crec que aquesta xifra que vostè dóna
podria ser una xifra intuïtiva del que podria ser el cost financer
d'assumir aquest servei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. Efectivament el cost rondarà prop dels 250
milions; entre 220 i 250 milions diu el conseller. Es curiós, però,
que els mateixos dies, dies més tard, quan ja es va haver firmat
el conveni, l'Ajuntament de Palma va manifestar que amb
aquesta operació estalviaria 125 milions de pessetes anuals en
operacions financeres, operacions de tresoreria que havia de
realitzar. És a dir, que dues administracions públiques
governades pel mateix partit, el Partit Popular, per estalviar 125
milions en gasten 250. Això és una mostra de gestió eficaç, de
racionalització de la despesa, de coordinació institucional.
Enhorabona!, per estalviar una pesseta en gasten dues, molt ben
fet.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Això és una mostra més de la
seva demagògia banal, que intenta vostè -supòs que no amb
mala intenció- embullar la gent sobre un concepte que sap
vostè. Perquè a més vostè és un home de recaptació, que ha
estat empleat de recaptació i que sap perfectament com
funcionen aquestes coses, i sap perfectament que quan jo li
dic que el cost financer que costarà a la Comunitat
Autònoma serà aquest, el cost financer també que
s'estalviaria seria el mateix a l'Administració. El que passa
és que a l'Administració local -Sr. Sampol, vostè ho sap, i
no hi seria de més que ho aclarís- intervenen una altra sèries
de qüestions, ja que el que es fa és modificar un sistema de
recaptació.

Si això amb bona voluntat s'explica, la gent ho entén
perfectament i no passa res. Si hi ha mala intenció, intent de
fer demagògia d'un tema que vostè, a més, coneix
perfectament, doncs miri, perfecte, vostè mateix amb la
seva consciència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Pregunta RGE núm. 1344/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a interessos pagats per operacions de
tresoreria.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a interessos pagats per operacions de
tresoreria. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, quan una institució
ajuda a estalviar despeses financeres d'una altra institució,
en aquest cas el Govern balear ajuda, estalvia 125 milions
de pessetes de despeses financeres de l'Ajuntament de
Palma -i això són les xifres no desmentides pel conseller, i
que han estat publicades pels mitjans de comunicació- deu
ser perquè té una situació...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, que no hi ha manera de seguir
les preguntes que es formulen i les respostes.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. ...deu ser perquè el Govern balear té
una situació financera que li permet col•laborar, en aquest cas
amb l'Ajuntament de Palma, perquè l'Ajuntament de Palma no
hagi de fer tantes operacions de tresoreria i estalviar-se
interessos. Voldríem comprovar aquest extrem, i saber
exactament quins interessos va pagar el Govern de les Illes
Balears per operacions de tresoreria efectuades l'any 1995.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Vostè torna a posar paraules en la meva boca que no són certes.
Jo li he desmentit, li torn a dir. Vostè diu que no ho desmentesc,
jo li dic que li torn a desmentir. Però a més li diria, contestant-li
realment a aquesta pregunta, que el cost d'aquest tipus
d'operacions ha rondat els 507 milions de pessetes, a tot el que
han estat operacions de tresoreria l'any 1995. I simplement vull
recordar-li que aquest no és un servei d'un ajuntament. Vostè ho
sap, és un servei de tots els ajuntaments que ho vulguin agafar;
els que ja ho han agafat, els que ja ho tenen, i tots els que ho
vulguin agafar. És un servei que efectivament dóna la Comunitat
Autònoma a tots els ajuntaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. És un servei que la Conselleria
d'Economia ofereix a tots els ajuntaments, però no a tots els
ajuntaments en les mateixes condicions, perquè hi ha hagut una
oferta especial per a l'Ajuntament de Palma, que bàsicament
consistia en anticipar unes despeses, no en el mateix sentit que
altres ajuntaments, per salvar una situació financera delicada de
l'Ajuntament de Palma. La realitat és aquesta, i em digui si estic
equivocat o no: Vostè ha reconegut que el cost de la recaptació
-i se suposa que el recaptador percep uns premis de cobrança-
però per la Conselleria d'Economia i Hisenda assumir la
recaptació de l'Ajuntament de Palma té un cost entre 220 i 250
milions de pessetes, com ha manifestat a la primera pregunta. Els
serveis econòmics han manifestat públicament -s'ha publicat als
mitjans de comunicació i ningú no ho ha desmentit- que amb
això s'estalvien unes despeses financeres de 125 milions de
pessetes. Per tant, jo som una persona de ciències, Sr. Conseller,
250 manco 125, fan unes operacions que els costen 250 milions
a vostès per estalviar-ne 125 a Palma. 

I el que li vull fer constar és que si vostè tengués uns recursos
econòmics que permetessin finançar operacions a
l'Ajuntament de Palma ens pareixeria molt bé. Però que
vostès hagin pagat 500 milions de pessetes en operacions a
curt termini, en operacions de tresoreria durant l'any 1995,
ens pareix que no és una bona gestió. En tot cas, l'únic que
admet és que això és una opinió subjectiva per part meva,
però no em digui que aquestes xifres que s'han publicat i
que vostè ha confirmat aquí siguin falses; no em digui que
això és mala intenció. Segurament l'any que ve vostès a més
d'auqests 507 milions hauran d'afegir els 250 que ens
costarà l'Ajuntament de Palma. Però d'això ja passarem
comptes l'any que ve. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, li dic clar i
llampant, perquè d'una vegada per totes intenti vostè deixar
de fer demagògia. Miri, simplement els 220-250 li dic que
és un cost simplement estimatiu, perquè no es pot estimar,
i vostè ho sap, és el cost que s'estalviarà aquest ajuntament,
igual que tots els altres, inclosos els ajuntaments del PSM,
inclosos els ajuntaments del Partit Socialista i tots els
ajuntaments que en les mateixes condicions tenen l'avanç
d'aquesta recaptació, perquè és un servei que la Comunitat
Autònoma creu que ha de prestar a tots els ajuntaments,
perquè efectivament els ajuntaments necessiten d'aquesta
ajuda financera, perquè tots els ajuntaments en general
pateixen unes dificultats de tresoreria, de les quals nosaltres
realment estam sensibilitzats, i mostram dins de les nostres
possibilitats aquest tipus d'ajuda. Però a més vostè m'hauria
de dir que aquesta quantitat que li he donat és una quantitat
que demostra una molt bona gestió de tresoreria, que fa que
aquesta administració autonòmica sí, i no alguns
ajuntaments, efectivament pagui als contribuents, pagui als
seus proveïdors dins uns terminis normals d'ús mercantil. I
a més, inclogui no només aquest cost de recaptació, sinó
que fins i tot inclogui el finançament de part de l'Isiquiema,
que és un tribut que, com vostè sap, està contret però no
cobrat. Tot això de dins aquesta quantitat. Per tant, li
agraesc que em feliciti, que ens feliciti per aquesta bona
gestió, i reconegui que precisament que aquesta quantitat és
una quantitat molt adient i molt distinta a la que tenen altres
administracions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.1) Pregunta RGE núm. 1532/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a utilitat per a la prevenció d'incendis forestals del tancat de la
finca particular del gerent de l'empresa pública Sefobasa.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Hble.
Sr. Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a utilitat per a la prevenció d'incendis forestals del tancat de la
finca particular del gerent de l'empresa pública Sefobasa. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Una de les coses
més nefastes de la passada etapa d'aquest parlament, de la
presidència del Sr. Cañellas, va ser la confusió contínua dels
interessos particulars amb els interessos públics, dels "meus" i
els "altres". Els "meus" tenien dret a tot, i els "altres" no tenien
dret a res. I com a mostra que les coses encara no han canviat,
ens trobam amb el tema de la utilització dels recursos a través de
l'empresa pública Sefobasa. És a dir, s'ha parlat fa un moment de
demagògia, jo faré un poc de demagògia forestal. A partir de
quin moment la finca particular del gerent de l'empresa pública
Sefobasa es converteix en útil per ser experimentat, amb càrrec
a fons europeus, com a finca pilot per prevenir els incendis
forestals? Per aquell barri no només hi ha oli, també hi ha altres
olis.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula l'Hble.
Conseller d'Agricultura.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pons, contestant a la seva
demagògia forestal, com vostè ha dit molt bé, li he de contestar
que no, que no es considera pel Govern útil per a la prevenció
d'incendis forestals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Pons?

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, fa uns
quants dies que aquesta utilitat es manifestava als mitjans de
comunicació per sortir del pas. Havien fet obres, i era per aturar
uns incendis. Ara que vénen mal donades, i han de donar la cara
aquí, i han d'apagar el foc a dins el Parlament, no hi ha interès.
Però les parets es varen fer, i l'excusa va ser, per sortir del pas,
per prevenir els incendis forestals. Em pareix que ho tenen
malament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el representant del
Govern, Sr. Conseller d'Agricultura.

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

Sr. Pons, vostè em pareix que no ha entès la meva
resposta. Jo he contestat que no a la seva pregunta, però hi
ha altres respostes. Li he dit que no per distintes raons, en
primer lloc perquè no es tracta d'una finca privada, es tracta
d'una finca privada conveniada, la qual és una cosa distinta.
En segon lloc, no és la finca del gerent, és la finca de l'ex-
gerent. En tercer lloc, aquestes feines, aquest tancament no
s'ha fet amb càrrec a fons europeus, s'han fet amb càrrec a
fons exclusius de la Comunitat Autònoma. En quart lloc,
que no és útil per a prevenció d'incendis forestals, perquè
aquests tancaments no s'han fet per raons d'incendis
forestals, com vostè diu a la seva pregunta, s'han fet per
raons de millora forestal i ajudes a la regeneració natural, és
a dir per treballs silvícoles, no en per treballs de prevenció
d'incendis. I en darrer lloc li he de dir que aquestes feines
s'han fet d'acord amb un projecte redactat per tècnics de la
Conselleria, supervisat pel cap de servei de la Conselleria,
amb la conformitat del director general de la Conselleria, i
amb l'aprovació del conseller de la Conselleria.

No es tracta que una persona hagi fet un tancament a la
seva finca privada, i vostè em demani si és útil o no per als
incendis forestals. Li he dit que s'han fet feines a una finca
conveniada, en base a un projecte redactat per la Conselleria
i aprovat per la Conselleria. No s'ha fet amb fons europeus,
no s'ha fet amb fons comunitaris, i aquestes feines estaven
previstes a un projecte aprovat per la Conselleria. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1533/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a utilització de mitjans personals i materials de
l'empresa Sefobasa per a treballs particulars.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a utilització de mitjans personals i materials de
l'empresa Sefobasa per a treballs particulars. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Socias, de Guatemala a guatepeor, com més xerra més s'enterra.
Si no són fons europeus, resulta que són de la Comunitat; si no
era el gerent, era l'ex-gerent. Jo li deman: Confirma o desmenteix
que mitjans personals o materials de l'empresa Sefobasa es varen
utilitzar per treballs particulars en propietats d'alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma i altres personalitats polítiques? I jo li diré,
ho ha de confirmar, perquè no només es varen fer parets, sinó
que fins i tot es va fer un xalet. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, continua vostè amb la
demagògia forestal. Tal com formula vostè la pregunta, ho
desmentesc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats; mentida.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Sr. Diputat, tal com vostè formula la pregunta, li torn a dir
que ho desmentesc. No es tracta que mitjans personals o
materials de Sefobasa es facin actuacions particulars a finques
privades. Vostè va molt equivocat. Es tracta de feines fetes en
base a uns projectes redactats per la Conselleria a finques
conveniades, finques conveniades a més que li puc dir que s'ha
fet feina pràcticament a totes les finques conveniades. A gener
de l'any 96, i vull que retingui aquestes dades, hi havia 196
finques conveniades. S'han fet feines a 175 finques conveniades;
és a dir en queden excloses 17, de les 17 n'hi ha 8 que es varen
conveniar el darrer trimestre de l'any 95 i encara no s'hi ha pogut
fer feina, 2 perquè són els dos embassament, i 7 perquè
s'estimava que no era necessari per raons forestals.

En conseqüència li puc dir que s'ha fet feina en el 96%
de finques forestals privades conveniades. Per altra part li
he de dir que les feines fetes a les finques privades són de 3
a 5 hectàrees a cadascuna, com a regla general. Per altra
part també li he d'informar que tota persona que sigui
propietària d'uns terrenys forestals té dret a conveniar la
seva finca; i a més la Conselleria, no jo, i el Ministeri
d'Agricultura abans, quan tenia les competències en matèria
de conservació de la naturalesa, estimulava que la gent
conveniàs les seves finques, i la raó és ben clara: La
superfície total forestal de Balears, del 92 al 93% és de
propietat privada. Tota política silvícola o de prevenció
d'incendis ha de passar per finques privades, i l'únic sistema
d'entrar en finques privades és per via de convenis, que ja
ho feia l'Estat, i quan hi va haver la transferència també ho
va fer la Comunitat Autònoma.

Per tant, la pregunta tal com vostè la formula, l'he de
tornar a desmentir. De les 192 finques privades conveniades
s'ha fet feina a 175 o 176, com ja li he dit; i mirant el llistat
es troba gent de tota casta. Jo sé que hi ha més gent,
possiblement perquè són propietaris, que són d'una
ideologia o d'una altra, que ho han manifestat a la premsa
qualque vegada. Però escolti, Sr. Pons, també hi ha
escriptors, grups ecologistes, arquitectes, gent de la
judicatura, empreses municipals, entitats religioses... en fi,
li puc seguir amb la llista.

I.3) Pregunta RGE núm. 1576/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvi dels indicadors de la carretera entre Eivissa
i Sant Antoni de Portmany.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a canvi dels indicadors de la carretera entre Eivissa i Sant
Antoni de Portmany. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ara fa un any i mig que li vaig formular aquesta
mateixa pregunta, que fa referència a la mala senyalització
-segons entenc jo- de la ronda de ses Païsses de Sant Antoni
de Portmany. Com dic, ha passat un any i mig, i aquesta
indicació continua igual que estava abans, per tant jo crec
que la pregunta és obligada: Té intenció la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori de canviar els
indicadors de la carretera d'Eivissa a Sant Antoni de
Portmany que anuncien la ronda de ses Païsses i els indrets
als quals es pot accedir per aquesta?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, és una pregunta un poc curiosa,
perquè en aquest espai hi ha 15 senyals distints que indiquen
aquest trajecte. Jo estaria encantat de parlar amb vostè
personalment, per intentar veure quin és el punt d'inflexió,
perquè sincerament està ple de senyals. No obstant això, estic
disposat a parlar amb vostè. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Evidentment jo pens que no fa falta
que parlem. Vostè sap molt bé quin indicador li dic. Li dic
l'indicador de la ronda de ses Païsses, que és una obra que es va
fer concretament per descongestionar el trànsit de l'entrada de
Sant Antoni de Portmany. Però, com he dit abans, la mala
senyalització fa que aquesta via no sigui utilitzada com seria
desitjable, i no s'ha pogut arreglar aquest problema que hi havia
a l'entrada de Sant Antoni perquè molts de vehicles no saben, no
se n'assebenten, que per aquella via es pot accedir, per exemple,
a la zona hotelera de la part sud de Sant Antoni de Portmany, a
Port d'es Torrent, a Sant Agustí, entre d'altres indrets.

Per tant, la comesa que es pretenia no s'ha complert. Jo li
demanaria que aquesta vegada -que ja m'ho va dir l'altra vegada
que ho mirarien, i si podien ho arreglarien- no trigui un any i
mig, s'hi prega més atenció, i ho faci d'una vegada perquè, com
dic, no compleix amb les funcions per les quals havia set creat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sr. Diputat. Jo aniré si fa falta a veure-ho, però
és que veim que hi ha cinc indicadors específics respecte
d'aquest vial. Amb molt de gust m'acostaré a aquesta qüestió.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Abans de passar a la següent pregunta,
aquesta presidència ha de fer una observació a tots els diputats
consellers, que siguin més concrets, tant en les preguntes com en
les respostes, tal com marca el reglament, perquè si no serà
impossible quasi complir l'horari i l'ordre del dia previst.

I.4) Pregunta RGE núm. 1556/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Mateu Morro i Marcé, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a valoració dels resultats de
l'execució del programa Leader a Mallorca.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Mateu Morro i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a valoració dels resultats de l'execució del
programa Leader a Mallorca. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. El programa Leader que es
va aplicar a Mallorca, concretament a la Serra de
Tramuntana, va ser un programa que va tenir uns resultats
positius, a parer d'aquest diputat, i que un dels seus aspectes
va ser la participació de les entitats locals en la seva gestió.
Hem sentit declaracions de l'Hble. Conseller d'Agricultura
que ens han paregut poc adequades en la mesura que han
desqualificat o valorat negativament el resultat d'aquest
programa. I en la mesura que això és un fet important, i que
pot afectar la continuïtat i vigència d'aquest programa de
cara a futurs exercicis, volem saber quina valoració fa la
Conselleria de l'execució del programa Leader a l'illa de
Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo li puc dir, Sr. Morro, que
oficialment no faig cap valoració dels resultats del Leader
I. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

EL SR. MORRO I MARCÉ:

En tot cas, idò, si oficialment no fa cap declaració,
m'agradaria que l'Hble. Conseller desmentís les declaracions
que varen aparèixer publicades als mitjans de comunicació,
on deia que el programa Leader havia servit quasi en
exclusiva, o sobretot, no ho record exactament, per arreglar
marjades a la serra de Tramuntana. Ara que estan de moda
i d'actualitat les marjades, els tancaments de finques i les
propietats de les finques, em sembla que si fos certa aquesta
afirmació del conseller, seria molt poc respectuós amb un
programa que precisament s'ha caracteritzat per la seva
objectivitat i pels seus resultats beneficiosos per al conjunt
d'entitats locals de la Serra de Tramuntana, i per a les
empreses, particulars i explotacions agràries de la zona de
la Serra de Tramuntana. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller?

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Morro, jo li he dit que oficialment
no faig cap valoració perquè al Govern balear no li corresponia,
ni en el seu moment ni en aquest moment, fer cap valoració
oficial dels resultats de l'execució del programa Leader I a la
Serra de Tramuntana. I li dic que no ens correspon fer cap
valoració oficial per una raó molt senzilla, perquè la Comunitat
Autònoma en el Leader I no era organisme intermediari.
L'organisme intermediari, ja ho vaig dir en comissió, era el
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a través de la
Secretaria General d'Estructures Agràries, i concretament a
través de l'Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament
Agrari, és a dir l'Irida. I a aquest organisme és a qui corresponia,
i a la Unió Europea, fer les valoracions com havia anat el Leader
I; no a la Comunitat Autònoma. La Comunitat Autònoma es
limitava a rebre uns quadres d'execució material i una sol•licitud
de fons, i els transmetia sense fer cap valoració.

Ara bé, el que sí els puc dir és que l'avaluació que va fer el
consultor extern contractat pel Ministeri d'Agricultura i per la
Unió Europea, sí ha fet una sèrie de valoracions, i jo les vull
comentar-les, almenys de passada. Es diu -pàgina 17- que es
dubta que el grup d'acció local conegui el mòbil de la iniciativa
Leader, primera qüestió. Segona qüestió, la distribució
d'actuacions entre tots els ajuntaments implicats, que eren 19, es
basa en criteris d'equitat més que en criteris d'eficiència en la
selecció de projectes d'innovació rural.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo ho lament molt, però he de tornar insistir que
després d'aquesta pregunta seré bastant exigent, tant en la
formulació com en la resposta. Conclogui...

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

Acab, Sr. President. Dues coses més: que a les entrevistes
fetes hi havia un no bon coneixement del contingut de la filosofia
del programa Leader; i per altra part que la distribució
corresponia més a la idea de no crear conflictes que a criteris
d'utilitat i selecció de bons projectes. Això ho diu el consultor
contractat per la Unió Europea. Per altra part...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, s'ha acabat la resposta.

I.5) Pregunta RGE núm. 1434/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, informació de la convocatòria de
concursos públics de l'Ibatur.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, relativa a informació de la convocatòria de
concursos públics de l'Ibatur.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies. Fent cas a les seves paraules, la pregunta està
formulada en els seus propis termes.

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. Contestant escaridament la
pregunta, tal com ha manat el Sr. President, s'ha donat la
publicitat que estableix l'article 79.1 de la Llei 13/95, de dia
18 març, de contractes de les administracions públiques.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Sr. President. Dia 11 de març aquest diputat va rebre
a Menorca el BOCAIB on apareix la convocatòria per al
concurs públic de tres edicions de l'Ibatur per un valor de 48
milions de pessetes. El termini de presentació de projectes
a aquest concurs acabava dos dies després, dia 13 de març.
Aquest diputat va telefonar a l'Ibatur per veure si hi havia
difusió d'aquest concurs a altres mitjans que no fossin el
BOCAIB, i la contesta de l'Ibatur va ser que no, que
únicament s'havia publicat al BOCAIB. Lògicament, si
tenim en compte que el BOCAIB no és la publicació més
llegida a les Illes Balears; si tenim en compte que arriba a
Menorca amb suficient retard per perdre importància la seva
publicació, i si tenim en compte que aquells dies justament
hi havia hagut uns problemes informàtics que havien fet que
no es pogués repartir a subscriptors el BOCAIB; lògicament
hem de dir que les empreses interessades a les illes menors
podien tenir uns menors avantatges, unes menors condicions
a l'hora de participar en un concurs públic que abasta totes
les Illes Balears i que s'hauria de fer en termes d'igualtats.
I com que hi ha molts de fons públics que es dediquen a
qüestions de propaganda de dubtosa rendibilitat, qüestions
com aquesta que sí que tenen una incidència i que poden
ajudar empreses d'altres illes, no són publicitades d'igual
manera, i per tant creim que una bona manera seria
rectificar i donar més difusió a aquestes convocatòries.
Moltes gràcies.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

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

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, molt respectuosos amb la
legislació vigent, complim estrictament el que marca la Llei de
contractes d'administracions públiques, que disposa que quant a
la publicitat de les licitacions que en tots els procediments per a
l'adjudicació de contractes, exceptuant-ne els negociats,
s'anunciaran en el Butlletí Oficial de l'Estat, en aquest cas de la
Comunitat Autònoma, i així ho feim. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1563/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a transferències de l'Insalud a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Maria Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transferències de l'Insalud a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La nostra pregunta va referida al
conseller de Sanitat, i a unes gestions que, segons els mitjans de
comunicació, es realitzen en aquest moment per tal de tenir la
transferència de l'Institut Nacional de la Salut, que passarà
segons aquests mateixos mitjans en un termini d'un any a un any
i mig a la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, contactes oficials no n'hi
hagut cap ni un, ni crec que n'hi hagi, atès que els pactes que
existeixen entre PSOE i Partit Popular a nivell nacional fa que
aquesta transferència a les comunitats autònomes de via lenta
sigui demorada fins almenys l'any 1997. Ara sí, contactes
oficiosos, n'hi ha hagut molts, per tal d'estar assabentats en tot
moment de quines són les condicions actuals l'Insalud, i aquests
contactes s'han tengut tant amb el Ministeri -ja dic, oficiosos-
com amb l'Insalud, de tal manera que en tot moment estam
informats de quina és la situació i de quina és la càrrega que
podria simbolitzar les transferències de l'Insalud a aquesta
comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. El tema de la sanitat, vostè sap
que és un tema que preocupa tots i cadascun dels ciutadans,
a diferència d'altres serveis, que tan sols segons quins
ciutadans utilitzen en determinades ocasions, o que utilitzen
indirectament, el tema de la sanitat ens afecta tots i en
diferents moments de la nostra vida. Això fa que sigui un
dels temes que més preocupin els ciutadans en general, i
Unió Mallorquina en particular. I d'aquí també la nostra
preocupació per saber que aquestes transferències
s'analitzaran i s'estudiaran en profunditat. Desitjaríem que
venguessin tan prest com sigui possible, atesa la situació
política dins l'Estat actual creim que podria modificar-se el
calendari previst a un moment determinat, i que per tant les
competències en matèria de sanitat venguessin abans del
que estava previst. Això seria per part nostra el desitjable;
i ens agradaria que quan aquestes competències venguessin,
el servei que donàs la Comunitat Autònoma en gestió
sanitària estigués millorat, i que realment una vegada tenir
les competències aquestes es pogués dir que ha millorat el
servei cap als ciutadans. I ens preocupa el fet que això no
sembla que sigui així, segons els metges, infermers,
etcètera, dels hospitals que en aquests moments...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, la pregunta era molt escarida, sobre les
transferència en matèria de l'Insalud, i ja he advertit abans
que no s'entrava en interpel•lació baix una pregunta. Per
tant, li toca el torn al conseller, en tot cas, per tancar aquesta
qüestió.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Munar, jo com a
resposta li puc dir que evidentment el que feim és tenir
estudiar amb la màxima serietat possible el que
simbolitzarien unes transferències de l'Insalud a aquesta
comunitat autònoma. Les mancances que hi ha en aquesta
comunitat autònoma són àmplies, però amb brevetat li diré
que estam pendents d'hospital d'Inca, hospital de Manacor,
hospital general Son Llàtzer, etcètera. I quant a la gestió,
nosaltres hem definit una miqueta el model ja, crec, en
aquesta comunitat autònoma; l'hem defensat amb
interpel•lació i l'hem defensat amb moció, i estam disposats
-en ares a la brevetat acabaré aquí- a parlamentar-ne tot el
temps que sigui necessari. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 1534/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a investigació sobre l'existència d'irregularitats a Sefobasa.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
investigació sobre l'existència d'irregularitats a Sefobasa. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller, això era un gerent que era tan bo que el varen cessar.
Això era un gerent que tenia una finca tan conveniada, que a part
de millorar-la hi varen fer un xalet, o el varen millorar
substancialment, amb marbres i enrajolats, etcètera; i això es va
fer amb recursos públics i amb recursos, com ha dit vostè, de la
Comunitat Autònoma. I a la vista d'aquests grans beneficis que
dóna aquesta utilització dels recursos, jo li deman: Ha demanat
una investigació, a veure si tots els ciutadans es podran acollir a
aquests beneficis, o només seran els gerents, o ex-gerents o alts
càrrecs? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, he ordenat que es fessin les
oportunes indagacions sobre les informacions que apareixien a
la premsa, per si hi havia qualque irregularitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat?

I.8) Pregunta RGE núm. 1558/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a relació que té la divulgació de les activitats de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports amb l'adquisició de
vestuari esportiu.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació que té la divulgació de les activitats de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports amb l'adquisició de vestuari esportiu.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria saber quina relació
té la divulgació de les activitats de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports amb l'adquisició de vestuari
esportiu, tal i com es preveu a un anunci publicat al
BOCAIB de dia 9 de març de 1996. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí, no, efectivament no té res a veure. És un error
administratiu, que vostè ha vist -vol dir que està molt al
corrent-. Nosaltres també ho hem vist; simplement es tracta
de canviar divulgació per adquisició. Això s'ha fet, com
vostè sap, i ja és al BOCAIB de dia 23 de març. Vull dir que
està corregit, (...) pel procediment obert i per contractació,
per concurs.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, i breument, com deia Miguel
Hernández, Sr. Conseller, tu risa me hace libre, soledades me
quita, cárcel me arranca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1559/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a destinataris del vestuari esportiu adquirit per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a destinataris del vestuari esportiu adquirit per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, ja que a pesar que s'ha modificat la meva pregunta
anterior, ens agradaria conèixer quins seran els destinatari
d'aquest vestuari esportiu, no per fer publicitat de la
Conselleria, sinó per la finalitat que ella mateixa determini.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Cultura i Esports, té vostè la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Crespí,
el vestuari servirà per vestir els esportistes que representin les
Illes Balears a diferents modalitats esportives i a diferents
campionats d'Espanya i internacionals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1385/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a rectificació de l'error material constatat en el plànol
21.1.b del POOT.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a rectificació de l'error material constatat en el plànol 32.1.b del
POOT. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, el Govern és molt diligent en algunes ocasions
en modificar els errors administratius, com ha dit ara el conseller
de Cultura. Però n'hi ha un, d'error material, que, en no ser que
s'hagi subsanat des que es va formular aquesta pregunta, duim
mesos intentant que se subsani. Concretament és la qualificació
com a sòl urbà de dues zones extensives, les extensives 4
especial, del nucli de població de ses Covetes, denominades
Torre Marina. Aquestes dues zones estan desclassificades de sòl
urbà per l'autoritat urbanística, que és el Consell Insular de
Mallorca. Aleshores per què el Govern balear no ha subsanat -
almanco quan es va formular aquesta pregunta- aquest error
material i manté classificades com a urbanes aquestes parcel•les
sobre el Pla d'ordenació de l'oferta turística.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Creim des del Govern, i
concretament des de la Conselleria de Turisme, que no
existeix error material, per les raons següents: En primer
lloc, d'acord amb l'article 6.2 de les normes generals del
POOT, l'àmbit de les zones turístiques es defineix de
manera indicativa en la documentació gràfica del Pla. A
més a més, si bé el Ple del Consell Insular de Mallorca va
estimar el recurs presentat pel PSM i el GOB i va prendre
l'acord de desclassificar aquest sòl urbà, la Conselleria de
Turisme té coneixement que l'Ajuntament de Campos va
interposar el recurs contenciós administratiu, i per tant no es
considera que l'acte sigui ferm. A més a més, segons la
disposició addicional primera del POOT, els ajuntaments
després tenen un termini d'un any per adaptar aquest
planejament urbanístic a les prescripcions que marca el
POOT des de la data de l'aprovació definitiva, i fins
aleshores l'Ajuntament de Campos no ha adaptat el seu
planejament, per la qual cosa la delimitació exacta no està
grafiada; i per una altra banda perquè en el moment de la
redacció del POOT la delimitació grafiada era la que
marcava el planejament municipal vigent, i així va ser
publicada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, Sra. Vice-presidenta, aquí ja hi comença
a haver mala fe. Aquí ja hi ha mala fe. Vostès no fan cas ni
del que ja era quan el POOT es va aprovar, ni el que és avui
ferm, perquè ja hi ha hagut dues decisions dels tribunals
desestimant la petició de l'Ajuntament de Campos de
suspensió de l'acord pres pel Consell Insular de Mallorca.
Avui ses Covetes no és urbà, perquè ho ha dit el Consell
Insular de Mallorca i perquè de moment ho han dit els
tribunals. No només això, sinó que la seva argumentació,
mantenir dins el POOT això grafiat com a zona urbana
serveix d'excusa a l'Ajuntament de Campos, que pretén que
ara sigui urbà perquè el POOT ho diu. I el POOT no pot dir
res, qui ho pot dir és l'autoritat, que en matèria urbanística
és el Consell Insular de Mallorca. I aquí el que hi ha són uns
interessos inconfessables. Molta protecció del territori, però
fins i tot es boten la llei per destruir el territori. Aquests són
els interessos que hi ha darrere els seus actes i darrere la
desobediència a l'autoritat urbanística.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Jo no diria mala fe, sinó que diria fer
feina i amb ganes. Sí que en canvi li diria que vostè fa
demagògia i vessa aquí frases, i tira una pedrada a veure si
pega a qualcú. Gràcies a déu que al Govern no li ha pegat.
El Govern és molt respectuós amb la legislació vigent, i li
record que l'autoritat en aquest cas és una autoritat judicial,
i no el Consell Insular de Mallorca, per molt que vostè
governi. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1436/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a consulta documentació dels
concursos públics convocats per Ibatur.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a consulta documentació dels concursos
públics convocats per Ibatur. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Queda formulada amb els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar aquesta pregunta té la paraula
la Sra. Vice-presidenta del Govern balear.

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

Gràcies, Sr. President. La pregunta concretament era en
relació també als motius pels quals no havia arribat a les
empreses menorquines interessades el concurs públic recentment
convocat per l'Ibatur. En relació a aquesta pregunta, vull dir-li
que, d'acord amb el que preveu l'article 50.6 de la Llei 13/95 de
18 de maig, de contractes de les administracions públiques, es
facilitin a tots els interessats que ho sol•licitin pel mitjà de
comunicació més ràpid possible, fins i tot per fax, si es demana.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Com ha fet a la resposta anterior,  -que
és una pregunta segona part, aquesta- la Sra Rosa Estaràs, Vice-
presidenta del Govern balear, apel•la al compliment de la
legislació, però no en tots els concursos públics es fa el mateix;
alguns sí que són publicitats, i altres no. Dia 11 rebia el BOCAIB
on s'anunciava aquest concurs, amb uns terminis que acabaven
dia 13 de març. Dia 12 vaig cridar a l'Ibatur per saber si a
Menorca es podien obtenir plecs de condicions per participar a
aquests concursos. Em varen respondre que no, que únicament
es podien obtenir a Palma, i em varen atendre amb tota
amabilitat, açò s'ha de dir. Em varen dir que hi podria enviar un
missatger, i que recolliria els plecs de condicions. Jo vaig pensar
que era un empresari interessat, que tenia un dia, que enviava un
missatger, que em costava uns doblers més que a uns altres, i que
el missatger tornava dia 13 amb els plecs, quan acabava ja el
termini de presentació a aquest concurs.

Em va interessar després quina era aquesta
documentació tan important que no es podria dipositar a
altres bandes que no fossin la seu de l'Ibatur, i vaig anar
personalment a l'Ibatur a recollir aquesta documentació.
Eren set fulls, i una revista de l'any anterior com s'havia fet.
I em vaig demanar: Per quina causa tan estranya aquests set
fulls no poden estar a les seus, a les oficines dels consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera, que estarien
molt més accessibles a les persones d'aquestes illes
interessades en participar-hi. Tots hi guanyaríem. Fins i tot
el problema crec que és de sensibilitat interinsular. El
president Soler en el discurs que va fer a l'Ajuntament de
Ciutadella apel•lava...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, la seva pregunta queda perfectament
formulada i perfectament aclarida. Sra. Vice-presidenta, per
contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella, complim la legislació
vigent. Evidentment tot és millorable. Jo recull el seu prec,
i intentaré fer tot quan estigui en la meva mà perquè això
arribi a bon terme.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per aquest desig expressat.

I.12) Pregunta RGE núm. 1564/96, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a gestió de l'Hospital de
Manacor.

I passam a la darrera pregunta, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a quin és el model de gestió hospitalària que el
Govern es planteja respecte de l'Hospital de Manacor. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, Sr. Conseller. L'Hospital de
Manacor pareix ser que serà una realitat després de molts
d'anys de parlar-ne; i ens agradaria saber quin model creu el
Govern que hauria de tenir aquest hospital, i si oficiosament
o oficial ha mantengut amb el Ministeri de Sanitat contactes
per tal de poder arribar a qualque acord.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, oficialment i oficiosa hem
mantingut contactes amb l'Insalud en aquest cas i amb el
Ministeri de Sanitat, i el model que nosaltres hem proposat, i que
d'alguna manera ha mantengut la defensa també l'Insalud de
Balears, ha estat per a l'Hospital de Manacor el de consorci; (...)
dins el que suposa el nostre model, ja siguin empreses públiques,
consorcis, o ja siguin fundacions, i en aquest cas, per ser més
d'una institució, és a dir ajuntaments, Insalud, Govern balear, i
no sé si Consell Insular de Mallorca -no ho sé, ho podria
contestar vostè- la fórmula més adient en aquest cas seria de
consorci, que és el que nosaltres defensam. Hem mantengut
contactes i defensam aquesta fórmula de gestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. També ens constava a nosaltres que
aquesta era l'opinió almanco manifestada als mitjans del Govern
balear, el fet que sigui el consorci. Però el que no ha dit res és
l'Insalud, i en aquest moment ens consta que ja nomena càrrecs
d'alts directius, com el cap d'infermeria, cap de gerència,
etcètera; i per tant, tal vegada quan es decideixin per un
determinat model estigui quasi tot fet. Ens agradaria saber si això
també està conveniat, si s'ha parlat del tema, o si ja ens ho
trobarem tot fet quan realment es pugui arribar a aquesta opció,
que és la que desitja el Govern balear.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Una cosa és, Sra. Munar, que nosaltres
haguem intervengut tan a fons com ha estat possible, i que la
pròpia ministra, estant aquí a Mallorca, va ser incapaç de
contestar aquesta pregunta, i la va deixar en blanc, sense dir
consorci sí ni consorci no; i per tant la cosa queda per al pròxim
futur govern de la nació, que és qui decidirà si serà un consorci
o no serà un consorci. Nosaltres continuarem advocant, perquè
creim que és la fórmula més idònia, més justa, i donant les
passes. No crec que aquests nomenaments, de totes maneres, en
cap cas condicionin encara cap decisió. No només no ho crec,
sinó que n'estic segur, i a més n'hem parlat amb l'Insalud.
Gràcies a déu trobarem encara el camí obert per poder continuar
amb fórmules de gestió que nosaltres consideram més modernes
i més adients per entrar a una sanitat del segle XXI, que nosaltres
volem veure molt més aclarida del que hem vist al final del segle
XX. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de Llei RGE núm. 2409/95,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a protecció de la capa d'ozó.

I acabat el primer punt, referit a preguntes, passam al
segon punt de l'ordre del dia, que fa referència a
proposicions no de llei, i en primer lloc es veurà la
Proposició no de Llei núm. 2409/95, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a protecció de
la capa d'ozó. Té la paraula el seu portaveu i diputat, Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Fa gairebé 25 anys que (...), premi Nobel de
química aquest any passat, i altres científics varen avisar
que agents químics produïts per l'home atacaven
directament la capa d'ozó, a l'estratosfera, que protegeix la
Terra de raigs ultravioletes del Sol. Aquest primer avís va
circular per indrets de poc ressò. Prest les grans potències i
les grans empreses productores d'aquests agents nocius
varen procurar desacreditar els estudis amb altres estudis
que creaven confusió, o acusant directament (..), o Molina
i altres estudiosos d'alarmistes.

L'acusació d'alarmistes, catastrofistes i altres per l'estil
solen ser les que reben els científics que ens volen explicar
cap a on anam i què pot passar. En aquest cas l'alarmista ha
rebut 25 anys després el premi Nobel. 25 anys enrere, però,
en tost d'actuar ràpidament per combatre el perill amb
mesures efectives, varen deixar passar anys i anys en
discussions sense resoldre. El compromís ecologista amb el
planeta està sempre bé, mentre no pertoqui el sistema de
producció, sempre que no plantegi límits al creixement.

Això no obstant, no es va poder negar l'evidència. La
rapidesa amb què els agents destructors havien afeblit la
capa d'ozó a l'Antàrtida i més tard a l'Àrtic, feia tan palesa
la crisi que no es podia amagar. Les conseqüències directes
sobre les persones, malalties oculars, càncers de pell i altres,
es varen fer entre la població propera a la zona de
l'Antàrtida. El buit d'ozó esdevingué la primera manifestació
espectacular d'un atemptat directe de la civilització
superdesenvolupada contra els equilibris físico-químics de
l'alta atmosfera. Quines poden ser les causes d'aquesta
vertiginosa i no prevista disminució de la capa d'ozó, que no
deixa d'agreujar-se de 1979 ençà? Quina és la seva
incidència en els desequilibris globals? Fins quin punt pot
arribar a la pèrdua de la capa d'ozó, i quines conseqüències
pot tenir sobre la vida en el planeta?
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És clar, el planeta som tots. La universalització dels
problemes mediambientals ha universalitzat també la
preocupació davant el futur. Aquest és un tret característic del
nostre temps. Per açò ningú no es pot estranyar que aquí, a
Balears, també parlem d'una qüestió que, situada globalment, ens
afecta ben igual.

Quan l'alarma ja va ser general, i ningú no podia desdir les
constatacions de la crisi, la societat superdesenvolupada va
intentar reaccionar. Els agents productors de la destrossa ja
havien estat identificats. Els clorofluocarbonats, els composts de
brom, aquests gasos no tòxics ni inflamables, fàcilment
adquiribles a baix preu, han servit per a moltes aplicacions
domèstiques: en els sistemes de refrigeració, aerosols, escumes
aïllants i alguns dissolvents. També en medicina s'empren com
a esterilitzant. L'estratègia contra la destrucció de la capa d'ozó
passava, per tant, per reduir fins a acabar amb la producció i
comercialització d'aquests productes, i paral•lelament per
introduir productes alternatius no perillosos. 

S'ha demostrat que els productes alternatius són possibles, i
no més cars. Però el problema continua sent el control de la
producció i comercialització dels productes nocius. Amb motiu
del protagonisme assolit per la concessió del Nobel, el científic
peoner, Paul (...), afirmava fa pocs mesos que el moment del
forat a la capa d'ozó encara ha d'arribar, encara no ha arribat, i
diu que serà cap a l'any 2000 quan els gasos CFC llançats a
l'atmosfera abans de prendre mesures de correcció assoleixin el
seu màxim impacte.

Per lluitar contra aquest procés que posa en perill la qualitat
de vida al planeta fan falta mesures internacionals, mesures que
siguin adoptades i aplicades per tots els estats. Per açò mateix es
va firmar l'any 1985 el Conveni de Viena per la protecció de la
capa d'ozó, al qual Espanya s'ha adherit tres anys més tard. El
Conveni de Viena, el compromís d'una sèrie d'estats per posar en
marxa mesures per evitar la destrucció de la capa d'ozó es va
ampliar més tard, l'any 1987, amb el Protocol de Montreal, que
el Govern espanyol va ratificar el desembre de l'any 1988.
Aquest protocol, que era comprensiu amb els països en vies de
desenvolupament, incrementava les obligacions dels estats
adherits per reduir de forma dràstica la producció i el consum de
les substàncies objecte de control. Reacció de la comunitat
internacional, mesures que sempre són de lenta aplicació,
compromisos de difícil seguiment, posteriorment ha estat la Unió
Europea que ha fet una passa més en aquest trajecte: a partir de
l'u de gener de 1995 a Espanya, com a la resta d'estats de la Unió
Europea, està prohibida la producció, importació i consum de
clorofluocarbons, tetraclorur de carboni, tricloroetà i altres
productes.

La prohibició ha fet florir un mercat negre també a Espanya,
un mercat negre que importa i ven il•legalment aquests
productes, procedents de Rússia. Però no és només la
facilitat que troben aquestes empreses per moure
substàncies prohibides, també es tracta de la producció de
clorofluocarbons a Espanya. La CODA, potser la més
important coordinadora d'organitzacions ecologistes a
Espanya, ha denunciat la producció de 10.000 tones l'any
1995 de clorofluocarbonats a la factoria de la multinacional
francesa Achoem a Jaramillo, a Biscaia. És una factoria que
era originalment a França i que es va traslladar a Espanya,
a Biscaia, per continuar amb la producció. Prop de 1.600
tones produïdes aquí són exportades a final d'any a països
del tercer món. A Espanya hi ha empreses autoritzades a
importar legalment per a la cobertura de les necessitats
bàsiques i permeses, aproximadament unes 1.000 tones.

De totes maneres, part de la importació i producció
autoritzada per la Unió Europea és després desviada a usos
no autoritzats, com denuncia la CODA. Un cas és el de
l'empresa Líquid Carbònic, que importa 800 tones, en teoria
per a inhaladors per al tractament de l'asma; i hem de dir
que amb 800 tones es podrien fabricar més de 50 milions
d'inhaladors cada any.

És per aquests motius que Esquerra Unida de les Illes
Balears ha presentat aquesta proposició no de llei al
Parlament balear, per implicar les institucions
representatives de les nostres illes en un altre front de
defensa mediambiental, per pressionar davant el Govern
central perquè posi punt final a l'entrada il•legal i a la
comercialització en el mercat negre dels clorofluocarbons,
per complir amb les obligacions comunes a la Unió Europea
referents a la producció i consum d'aquests productes.

En una de les primeres entrevistes concedides després
d'haver estat anomenat ministre d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient, Josep Borrell manifestava: "El
canvi climàtic requereix solucions integrades i molt més
ambicioses de les que fins avui han estat adoptades pel
Govern espanyol. Com ministre espanyol responsable de
medi ambient, aquest serà el meu principal repte". Fa pocs
dies Lidia Lozano, responsable de comunicació de la
Direcció General 11 de la Comissió Europea, el que seria un
ministeri europeu de medi ambient, assenyalava que
Espanya era un dels estats europeus que han suspès
l'assignatura de control d'agents contraris a la capa d'ozó, i
que el repte de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera als
nivells existents a l'any 1990 queda molt enfora de la
realitat.
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És clar que aquesta manifestació que avui es pot aprovar al
Parlament de les Illes Balears per dirigir al Govern espanyol no
deixa de ser una denúncia i un requeriment amb un alt contingut
d'expressió de voluntat, però amb un compromís de la institució
que és mal d'avaluar. El suport que pugui donar a aquesta
proposició també hauria de ser suport a la promoció a les nostres
illes de tota una diversitat de mesures que contribuirien a avançar
en aquesta direcció d'una manera efectiva, i que també tenim el
compromís de fer. Açò serà objecte de pròximes proposicions.
Ara els demanam el seu vot afirmatiu a aquesta que hem
defensada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició intervé en
nom del Grup Parlamentari Mixt el seu portaveu Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Les principals empreses químiques
que fins ara produïen CFC, com per exemple DuPont, estan al
capdavant de la substitució d'aquests productes per altres
compostos químics que també fabriquen elles. No hi ha cap país
ni cap institució internacional que lideri la defensa de la capa
d'ozó i l'eliminació progressiva però total de les substàncies que
l'aprimen i foraden.

És cert que no correspon al Parlament de les Illes Balears
liderar aquesta causa, però sí assumir la seva responsabilitat en
les qüestions ecològiques planetàries, per llunyanes que semblin.
La humanitat ha de restaurar la capa d'ozó per la seva pròpia
salut, i ho ha de fer al ritme que demana la urgència del
problema, no al ritme de les multinacionals químiques. 

El compliment dels compromisos internacionals per part
d'Espanya i posar fre al tràfic il•legal de CFC són passes
necessàries que s'han de fer immediatament per dur a bon port la
protecció de la capa d'ozó, i el Parlament de les Illes hi ha de
contribuir. És per això que el Grup Parlamentari Mixt donarà
suport a aquesta proposició no de llei presentada per Esquerra
Unida. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Direm que donarem suport a la
proposició no de llei que presenta Esquerra Unida, que en realitat
allò que pretén és el compliment del Reial Decret 1494/1995, de
8 de setembre, sobre la contaminació atmosfèrica a causa de
l'ozó. És ben cert que la Comunitat Autònoma ha de vetllar,
d'acord amb el contingut del reial decret esmentat, per tal que es
posin en funcionament estacions de medició de la concentració
d'ozó a l'atmosfera, en col•laboració amb els ajuntaments, i
facilitar així a l'Administració central les dades recollides. En
aquest sentit ja el conseller de Comerç i Indústria afirmava a
finals de novembre passat que es comptava a Palma amb una
estació automàtica de mesura de contaminants, i entre ells
evidentment de l'ozó, i que cada 30 minuts s'obtenien els nivells
de l'ozó, que periòdicament es remetien a la Direcció General de
Política Mediambiental del Ministeri d'Obres Públiques,
Transport i Medi Ambient, únic interlocutor davant la Unió
Europea.

Però també és cert que sols es compta amb aquesta
estació de medició, i que podria ser interessant, d'acord amb
la proposta que presenta el Grup d'Esquerra Unida comptar
amb alguna estació automàtica també a les altres illes. I és
que a aquesta comunitat ens hem d'acostumar a entendre
que som un territori discontinu i que açò implica servituds
com aquesta. El que no hem sembla presentable és que el
Govern s'escudi, com ho va fer a una resposta a pregunta
parlamentària que va formular el mateix diputat que avui ha
defensat aquesta proposició no de llei, en el fet que mai
s'hagin sobrepassat els límits permesos per la legislació i
que açò ens hagi de fer sentir excessivament tranquils.
Segurament és cert, Sr. Diputat, que, com li va dir el Sr.
Conseller, vostè no es morirà d'açò, pels índexs de
contaminació, però també ho és que les mesures d'aquests
índexs de contaminació no es poden reduir a una única zona
de la nostra comunitat, per molt que la normativa a aplicar,
que en aquest sentir hem de reconèixer que també és
incompleta, no està prou acabada, parli únicament de les
ciutats com a les zones que s'han de cobrir pel sistema de
medició. Per açò tendrà el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Diputada
Miriam Muñoz.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Los
estudios que demuestran lo perjudicial que es el uso de los
CFC para la capa de ozono y sus consecuencias no se
escapan al escepticismo de algunos pocos que siempre
encuentran excusas para eludir la responsabilidad de
respetar el medio ambiente, incluso justificándose con
teorías poco fundamentadas. No es necesario intentar
convencer a nadie con datos y más datos, ni discutir si el
agujero de la capa de ozono de este año es más o menos
grande que el del año pasado, porque el perjuicio que
ocasionan el clorofluorocarbono y el bromuro de metilo es
un hecho reconocido por la Unió Europea que ha adoptado
decisiones que limitan la producción y utilización de estas
y otras substancias que agotan la capa de ozono. En un
principio, la proposición de Izquierda Unida nos puede
parecer simple, ya que no aborda el problema con
profundidad, sin embargo es importante exigir el
cumplimiento de las normativas europeas que no sólo
limitaran la producción sino que además, indirectamente,
fomentaran la recuperación de los fluidos ya existentes en
la industria del frío, evitando que se emitan a la atmósfera.
Mientras no ha habido ninguna normativa que limitara la
producción, nada motivaba la recuperación de los CFC
puesto que el comprador no encontraba ningún interés
económico en utilizar materias primas de segunda mano
antes que materias primas nuevas, más baratas y más fáciles
de obtener. La prohibición de la fabricación de los CFC,
como ya han dicho otros grupos, entró en vigor en España
en enero del año pasado, por tanto estamos obligados a
apoyar la proposición no de ley de Izquierda Unida. Sin
embargo, no lo haremos sólo por obligación sino como un
acto de responsabilidad y cumpliendo el compromiso
solidario que el Grupo Socialista tiene con el medio
ambiente. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Alexandre Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. El
Grupo Parlamentario Popular, tanto en su programa como en sus
líneas de actuación, está muy sensibilizado con el medio
ambiente, sobretodo en su protección y preservación, ya que
entiende que es la base de la supervivencia de la humanidad en
el mundo. Ante este planteamiento no cabe duda que cualquier
agresión directa o indirecta provocada por el hombre se tiene que
ir reduciendo, y si es así, si es posible, prohibir o erradicar. En
este sentido, y ante la proposición no de ley planteada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, referente a la
reducción de la capa de ozono provocada por el uso de
fluorocarbonos, CFC y bromuro de metilo por parte de la
humanidad, no duda en preocuparse por el tema y reclama la
aplicación de la directiva europea contemplada en el Reglamento
CE nº 3093/94, de día 15 de diciembre, la cual en líneas
generales prohíbe la fabricación e importación del CFC a partir
del 1 de enero del 95 en los estados miembros de la Unión
Europea salvo usos médicos esenciales. En cuanto al bromuro de
metilo, les comunico que en la séptima reunión de la Conferencia
de las Partes del Protocolo de Montreal se acordó que los países
desarrollados dejarían o eliminarían su uso en el año 2010 con
todo el apoyo de la Unión Europea. Como pueden observar por
el sentido de mi intervención, aunque algunos grupos piensen lo
contrario, nosotros votamos a favor de cuestiones lógicas, pero
no así si son actuaciones que ya se vienen desarrollando dentro
de la mayoría de las consellerías del Gobierno balear. Ante lo
anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular apoyará
dicha proposición no de ley que servirá para proteger nuestro
medio ambiente y nuestro entorno en bien de nuestras
generaciones futuras. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de confessar que l'emoció
m'atabala davant la unanimitat sobre aquesta proposició no
de llei. No puc fer altra cosa que agrair a tots els grups el
suport que li han donat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En relació a les
intervencions produïdes es dóna per aprovada aquesta
proposició no de llei per unanimitat (...).

II.2) Proposició no de Llei RGE núm. 677/96,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
elaboració de nous indicadors econòmics i ambientals.

Passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a elaboració de nous
indicadors econòmics i ambientals. Per defensar aquesta
proposició no de llei, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Els Verds hem presentat aquesta proposició no de
llei per instar el Govern a elaborar nous indicadors
econòmics i ambientals integrats, perquè els indicadors
econòmics habitualment utilitzats no poden guiar una
política econòmica sensata que ens permeti avançar cap al
desenvolupament sostenible. Cada vegada és més habitual
escoltar declaracions públiques de representants del Govern
parlant de desenvolupament sostenible. Però mentre
segueixin utilitzant indicadors econòmics com el producte
interior brut, el PIB, que és tot el contrari a un indicador
sobre desenvolupament sostenible, aquestes declaracions
seran purament retòriques. Seran un maquillatge verd per
ocultar actuacions ecològicament insostenibles. Feim
aquesta afirmació perquè entre els índexs utilitzats per fixar
la variació del PIB balear no en trobam cap de
desenvolupament ecològicament assenyat. En canvi, trobam
indicadors ecològicament destructius com el consum
d'energia industrial, el consum de gasolina, matriculació de
vehicles, vendes de ciments, estades turístiques, passatges
aeris, etcètera. Aquests indicadors són una bona mostra
d'insostenible pressió sobre els recursos naturals limitats del
nostre territori. De fet quan més augmenti aquest PIB més
insostenible serà el nostre desenvolupament. El nostre
model econòmic, mal orientat per un indicador com el PIB,
considera com a producció de riquesa la destrucció de la
base de recursos de la qual depèn la producció de riquesa
futura, comptabilitza la producció de contaminació com a
riquesa. Aquest insosteniment dels nostres indicadors
econòmics contrasta amb la preocupació de la Comissió
europea per a l'elaboració de nous indicadors econòmics i
ambientals que siguin útils per orientar les polítiques cap al
desenvolupament sostenible.
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Segons la comunicació de la Comissió de les comunitats
europees, el Consell i el Parlament europeu, de dia 21 de
desembre del 1994, sobre directius que ha de seguir la Unió
Europea en relació amb els indicadors ambientals i la
comptabilitat ecològica nacional, no es disposen d'instruments
d'orientació de les polítiques i d'informació al públic. Aquesta
comunicació també afirma que s'han de modificar indicadors
econòmics claus com el PIB, de forma que reflecteixin el valor
dels recursos naturals i ambientals. Segons la Comissió europea,
encara que no s'hauria de posar preu a determinats actius
ambientals especialment importants o excepcionals, les
valoracions i els mecanismes de fixació de preus i de
comptabilitat estan destinats a jugar un paper clau en la
consecució d'un desenvolupament veritablement sostenible. És
imprescindible per acostar-se a aquesta fita tenir la capacitat de
subministrar estadístiques útils per al medi ambient, que siguin
comparables amb les estadístiques tradicionals oficials sobre
temes econòmics i socials i que estiguin relacionades amb
aquestes. Per aquest motiu, la Comissió s'ha proposat la recollida
de dades físiques que permetin elaborar un sistema comú
europeu d'índex de pressió ambiental. Els Verds pensam que
aquestes dades físiques han de permetre reflectir la pressió
ambiental que reb un territori insular mediterrani altament
turístic com el nostre i no només els problemes ambientals que
pateixen els països centre i nord-europeus capdavanters en la
política ambiental comunitària. És per aquest motiu que els
Verds presentam aquesta proposició no de llei. Necessitam
posar-nos a l'altura d'Europa en aquesta revisió dels indicadors
de desenvolupament utilitzats. Per això demanam que el
Parlament insti el Govern a iniciar l'estudi de nous indicadors
econòmics i ambientals integrats. L'objectiu d'aquest estudi ha de
ser proposar a la Comissió europea que les dades físiques
utilitzades en l'elaboració d'índexs de pressió ambiental incloguin
aspectes com a l'ocupació de territori per usos turístics i
residencials, especialment al litoral, la intrusió d'aigua marina o
la pèrdua d'arena a les platges per posar només alguns exemples,
de forma que la degradació dels recursos naturals a causa del
model econòmic basat en el turisme de masses imperant a les
Illes Balears es vegi reflectida.

Aquests darrers dies el Grup Parlamentari Popular ha
presentat una esmena de substitució que difereix de la nostra en
que el Govern no es comprometria a elaborar l'estudi dels nous
indicadors sinó que simplement instaria la Comissió de les
comunitats europees a tenir en compte les peculiaritats insulars
a l'hora d'elaborar-les. No és suficient. El Govern hauria de fer
arribar a Brussel•les informació i documentació suficient per
ajudar a la Comissió europea a fer uns bons indicadors. Malgrat
tot, acceptarem retirar la nostra proposta i tractar la presentada
pel Grup Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena presentada
pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la seva portaveu,
Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Crec que avui estam davant un tema molt
important, de gran transcendència. La Comunitat Europea
està preocupada per aquest tema i ha decidit crear uns
instruments nous o modificar els instruments que existeixen
en aquests moments per incloure certs criteris medi
ambientals. En tot això hi ha un problema que és que quan
es creen un determinats índexs aquestes dades després s'han
de poder comparar entre distints països i distintes regions.
Hi ha un document de la Comissió de les comunitats
europees sobre les directius que ha de seguir la Unió
Europea en relació als indicadors ambientals i a la
comptabilitat ecològica nacional, és un document, unes
directrius, que s'ha elaborat en aquest moment per la Unió
Europea que té uns objectius clars als quals tots els països
que pertanyen a la Unió Europea hauran de complir amb el
temps. Hi ha un objectiu polític clar que és la consecució
d'un creixement sostenible respectable amb el medi
ambient. Això és un objectiu clar que figura a l'article 2 del
Tractat de la Comunitat Europea, posteriorment modificat
al Tractat de la Unió Europea. Així mateix, el Llibre Blanc
de la Comissió destaca la necessitat d'un nou model de
desenvolupament que subratlli d'una manera rigorosa la
importància de veure un punt de vista integrat que ha de
comprendre el creixement econòmic, la qualitat de vida, la
feina, el desenvolupament local i també el medi ambient. Hi
ha dues pautes a seguir, dos camins a seguir. Un primer
element seria la creació, en un termini de dos o tres anys,
d'un sistema europeu d'índexs econòmics i ambientals
integrats, això se simplifica i s'abreuja com a SEI, i aquest
SEI facilitaria un medi comparable d'informació al públic
sobre els avanços de la Unió Europea cap a la consecució
d'aquest major equilibri entre els resultats econòmics i la
pressió ambiental. El que s'intenta amb aquests índexs és
que el concepte de pressió ambiental cada vegada sigui més
pròxim al concepte de dany ambiental. Aquesta línia és la
que segueix la Unió Europea en el primer punt. El segon
punt és l'avaluació monetària d'aquests indicadors
ambientals. Avaluar econòmicament aquests indicadors
ambientals és un tema difícil. Per part de la Comissió es fan
uns estudis, fins i tot un calendari amb un programa
plurianual des de l'any 1995 a l'any 1999, establint aquests
indicadors ambientals i aquesta comptabilitat nacional
ecològica a la Unió Europea. Per tant, Europa, distintes
comissions europees estan caminant en aquest sentit perquè
a l'hora de crear aquests índexs cada vegada es tengui més
en compte els factors ambientals.



1014 DIARI DE SESSIONS / Núm. 28 / 26 de març del 1996

El Sr. Balanzat ha presentat una proposició no de llei
mitjançant la qual el Parlament insta el Govern a fer un estudi
d'aquests indicadors. Nosaltres hem presentat un text alternatiu
perquè en aquests moments la Conselleria d'Obres Públiques i
per part de la Conselleria d'Hisenda ja fan feina en aquest sentit.
Per part de la Conselleria d'Obres Públiques es fa una base de
dades analítiques indicatives amb una informació constant,
diàriament es realimenta aquesta informació, per fer una
avaluació constant del territori respecte als possibles impactes
ambientals. En el mateix temps, per part de la Conselleria de
Economia i Hisenda s'analitzen dades per veure cap on hauria
d'anar aquest nou PIB quan s'incloguin aquests elements medi
ambientals. Crec que avui el més oportú, el que podem fer des
d'aquest parlament, el més positiu és que enlloc d'aprovar un
estudi realitzat per la Conselleria d'Economia i Hisenda, un tema
llarg i complicat que per ventura duraria un, dos o tres anys, que
costarà molts de doblers i el temps ja està empenyent, el que
seria preferible és que des d'aquest moment el Parlament proposa
a la Comissió de les comunitats europees que l'elaboració
d'aquests índexs de pressió ambiental, a partir de dades físiques,
han de permetre dos punts claus, i així ho reflectim a la nostra
esmena de substitució. El primer és reflectir la problemàtica
ambiental d'un territori insular mediterrani altament turístic com
és el nostre, evidentment vivim del turisme i el nostre territori,
perquè són unes illes, és limitat. El segon punt és que s'ha de
distingir d'una manera molt clara dos tipus d'entorns quan
s'analitzi aquesta pressió ambiental: el continental i l'insular. Un
territori continental és menys exigent degut a la seva major
resistència ja que és un territori més ampli, amb més superfície.
L'altre territori és l'insular, com és el nostre, molt més sensible
tenint en compte la fragilitat que suposa el fet de viure a unes
illes. Crec que en aquest moment el més oportú seria proposar ja
a la Comissió de les comunitats europees que quan elabori
aquests índexs de pressió contempli aquests dos punts que
nosaltres pensam que són interessants. Des de fa un temps la
Conselleria d'Economia i la Conselleria d'Obres Públiques estan
sensibilitzades amb aquest tema, saben quin és l'objectiu polític
que la Comunitat Europea pretén en aquest sentit i ja estan fent
feines per veure com s'han de reflectir aquestes dades. No és un
tema fàcil perquè quan tenguem aquestes dades o aquests índexs
després les xifres d'una regió i l'altra, d'un país i l'altre, s'han de
poder comparar. Nosaltres creim que avui el més oportú seria
acceptar aquesta esmena de substitució presentada pel nostre
grup. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada. Passam al torn d'intervencions
dels altres grups. En primer lloc, per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Els símptomes del insosteniment de l'actual model
de desenvolupament són múltiples i diversos: canvi climàtic
accelerat, destrucció de la capa d'ozó, pèrdua irreversible de
la biodiversitat, disminució de la superfície forestal i
selvàtica, -a pesar dels esforços de Sefobasa, com hem vist
abans-, desertització, reducció dels aqüífers, esgotament de
bancs de pesca i crisi de subsistència a gran part del planeta.
Davant això plantejar un nou model de desenvolupament
significa, sobretot, revisar la base ideològica, la mentalitat
de l'actual model de desenvolupament basat en el
creixement econòmic i proposar i defensar noves pautes de
valors. Un canvi del sistema de valors perquè comenci a
tenir la seva importància la integració, la cooperació, la
solidaritat, la conservació, l'escala adequada, la diversitat de
pobles i cultures, el sentit més ampli i profund de la
democràcia, la suficiència i la reciprocitat. Per açò fa falta
i farà falta un conjunt de transformacions socials,
econòmiques i culturals dirigides a aconseguir un benestar
sostenible, un model que doni resposta a les necessitats
individuals i col•lectives sense diferències i sense hipotecar
la capacitat de les generacions futures per cobrir futures
necessitats. L'ús de la paraula desenvolupament es refereix
a una millora qualitativa de potencialitats humanes, socials
i culturals més que a un increment quantitatiu de la
producció física de béns materials.

En definitiva, anar cap a un desenvolupament que
mereixi la marca de sostenible significa aproximar-se a una
economia amb una escala, que per a nosaltres és la mesura
(...) d'ús de recursos per habitant, es correspongui a la
capacitat de càrrega de l'àrea concreta, perquè no hi pot
haver desenvolupament sostenible ni instruments per
avaluar-lo si no es produeix paral•lelament una distribució
justa de la riquesa i dels recursos. Les actuals variables que
s'empren per mesurar el creixement, els índexs que es fan
servir, el llenguatge que s'empra xoquen amb aquesta idea
de desenvolupament sostenible fins que a la mesura de la
realitat no s'incorporin mecanismes per mesurar el grau de
satisfacció, el nivell de repartiment horitzontal, la reserva de
recursos, els costos socials i culturals del creixement, la
mesura que farem de la realitat serà una mesura parcial i
irreal, i amb mesures falses difícilment ens podrem situar en
el centra de la problemàtica per continuar amb el debat i el
canvi. Tradicionalment l'economia ha donat als recursos
naturals el mateix tractament que a qualsevol mercaderia
que s'incorpora al mercat sense prendre en consideració el
seu contingut excepcional, derivat no només del seu caràcter
limitat sinó també de les implicacions ambientals de la seva
utilització. Per açò mateix es fa tan necessari modificar la
comptabilitat de la producció i de la renda i els indicadors
econòmics per incorporar-hi els costos socials i ambientals
a l'activitat econòmica i permetre l'elaboració d'una
comptabilitat global que informi de l'estat del medi ambient,
del consum de recursos no renovables i de les
contradiccions i desigualtats socials i territorials. De la
mateixa manera, l'elaboració de plans i programes marc per
determinar els objectius i els instruments per a la
reconsideració ecològica de l'economia. En aquesta visió
global de l'economia, d'una altra economia, evidentment,
s'haurien d'abastar els costos de reducció de residus tòxics
i perillosos, també de consum energètic, de producció de
gasos contaminants i generadors del canvi climàtic, així
com l'ús racional de recursos naturals. En aquest sentit, la
iniciativa que ha presentat el Grup Mixt és positiva.
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Confés que no sabia el punt on es trobava la tramitació d'una
comunicació de fa dos anys a la Unió Europea, no sabia a quin
punt es trobava. Crec que som molt optimistes quan pensam, (...)
que ha exposat la Sra. Maria Salom, que en aquests terminis es
conclourà aquest estudi sobre indicadors medi ambientals per
incorporar els indicadors econòmics. Però siguem optimistes en
aquest aspecte i confiem que sigui així. Si no és així haurem de
pressionar des de tots els punts de vista i tots els portaveus per
fer-ho anar endavant. La proposta del Grup Mixt era positiva, i
trobam que la reconsideració que el Grup Popular fa a la seva
esmena també és positiva degut a l'assumpció per part del Grup
Mixt per dur-la endavant i també en el sentit que concreta molt
més cap on s'ha de dirigir la petició. Per açò, donarem suport a
l'esmena que ha presentat el Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Nacionalista-PSM es va congratular de la
comunicació de la Comissió de la Unió Europea de dia 21 de
desembre del 94, en el sentit de modificar els indicadors
econòmics claus, com ara el PIB, enriquint-los amb indicadors
ambientals i de comptabilitat ecològica. Els únics que són
coherents en plantejaments de desenvolupament sostenible. En
un moment especialment delicat pel planeta, amb la depredació
preocupant dels recursos i amb els atemptats preocupants a la
diversitat biològica, qualsevol decisió transcendent que prenguin
les administracions han de tenir molt present les seves
conseqüències ambientals. Així mateix, la conscienciació
ciutadana ja ha advertit que la riquesa d'un país no es pot indexar
just pel seu nivell de vida, per la capacitat de consum, ans també
per la qualitat de vida, la qual inclou factors no estrictament
econòmics. En aquest context, donarem suport a la iniciativa del
Grup Mixt que a l'hora d'elaborar un sistema comú europeu
d'índexs de pressió ambiental es prenguin en consideració dos
factors especialment rellevants per a les Illes Balears: la
insularitat i el turisme de masses. Creim interessant, com proposa
el Grup Mixt, que el Govern balear no només insti sinó que
contribueixi a crear l'estat d'opinió necessari, escaient, amb les
seves aportacions i els seus estudis. Això no obstant, celebrarem
també la unanimitat en la proposta.

El PSM sempre ha defensat el tractament diferenciat de
les peculiaritats problemàtiques insulars, i en aquest cas pel
que fa a l'anàlisi ambiental. Per altra banda, hem de
convenir que el model de (...) del que suposa la balearització
i els seus efectes corrosius sobre l'estructura econòmica
balear no estan en absolut ponderats pel càlcul actual de
l'IPC de l'arxipèleg. La irreversibilitat d'un model de
desenvolupament desgavellat i insostenible, suportat pel
govern del PP, ens ha conduït a una absoluta hipertròfia del
sector terciari, a una economia depenent de l'exterior i a una
situació límit en l'explotació dels recursos naturals,
especialment el territori, en tota la línia costanera, com
també l'aigua, l'energia, etcètera. És un model molt poc
flexible, molt difícil de reconduir, que s'ha basat en un
enriquiment ràpid però també en la degradació progressiva
de les instal•lacions turístiques i en la feblesa davant els
avatars externs. Una bomba de rellotgeria que no sabem fins
a quina mesura podrem desactivar. En aquest sentit, ens
sembla evident que és una aberració considerar com un fet
estrictament positiu, en el sentit de generador de riquesa,
actuacions que de fet suposen la destrucció dels recursos
imprescindibles per a la riquesa futura. Cal modificar amb
urgència aquests indicadors, i amb ells la manera d'analitzar
la riquesa de les nacions i, fins i tot, la percepció personal
del que és veritablement rellevant per cadascun de nosaltres.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Des de mitjan dels anys 70, quan el Club de Roma
publicà el seu informe sobre els límits en el creixement, es
va plantejar d'una manera rigorosa quina era la manera
d'incorporar els elements que podien servir a les autoritats
mundials per prendre decisions de transcendència sobre el
medi ambient, és a dir, com es podien incorporar els
elements medi ambientals dins el procés d'informació de
comptabilitat que els hi permetrien prendre decisions
correctes incorporant els elements medi ambientals. La
introducció d'indicadors i criteris medi ambientals dins la
comptabilitat pública va ser recollida per les Nacions
Unides que des del principi va afavorir, primer mitjançant
la seva agència especialitzada, el programa de les Nacions
Unides per al medi ambient, i després a través de les
resolucions acordades en el plenari, aquesta aspiració que
avui, 20 anys després, comença a ser antiga. Va ser
l'informe de les Nacions Unides dirigia a la Primera
Ministra noruega, la Sra. Brunland, el que va establí la
conceptualització teòrica que permetria després
desenvolupar la idea a través del concepte de
desenvolupament sostenible. És un concepte que implica la
consideració de desenvolupament econòmic i social que no
sacrifica, limita o hipoteca el desenvolupament de les
generacions futures. Ara, en aquest context, la Unió
Europea recull aquesta necessitat i es planteja directrius que
ha de seguir per introduir indicadors ambientals i de
comptabilitat ecològica dins el sistema de comptabilitat
pública.
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La iniciativa del Grup Parlamentari Mixt, presentada pel
diputat Sr. Balanzat, s'emmarca dins l'estratègia lògica dels grups
ecologistes que pensen globalment i actuen localment. Així es
planteja una qüestió d'especial transcendència per a les Illes
Balears que té, no ho hem d'oblidar, un reflex de tècnica
comptable consistent en introduir com a cost, també com a
benefici, la incidència d'aquelles activitats, pràcticament totes les
activitats humanes, que tenen una transcendència medi ambiental
malauradament de caràcter negatiu, però també n'hi ha de
caràcter positiu. Accions que poden anar des de la pesca, com a
activitat purament depredadora, fins a l'agricultura, no direm la
indústria del turisme, de manera especial a un territori fràgil com
són les illes, tenen una transcendència medi ambiental que no
queda ben recollida dins els nombres simples de les tècniques de
comptabilitat pública que en aquests moments regeixen l'exercici
de la nostra activitat. I és importat parlar d'això perquè estam
parlant de comptabilitat pública que és l'única que pot recollir,
amb el rigor necessari, aquells elements que poden (...) els costos
i els beneficis que l'activitat humana ocasiona al medi ambient
hipotecant, sacrificant o millorant les expectatives dels possible
desenvolupament de les generacions futures. És una tècnica
comptable, té les seves dificultats, de la major de les quals ja
n'hem parlat, és sense dubte la dificultat de valoració, però
precisament per tractar-se d'una tècnica de comptabilitat pública
és l'única que ho pot resoldre mitjançant tècniques estadístiques.
Seria un fet dificultós, i probablement erroni fer una introducció
unilateral dins la pròpia comptabilitat pública d'abast estatal o
regional, perquè la comptabilitat té una funció de comparació
amb altres situacions i per tant la introducció de criteris
unilaterals seria, per un costat, ingenu i per l'altre costat poc útil.
En conseqüència, pareix correcta la introducció de l'esmena que
ha fet el Grup Parlamentari Popular (...) per ventura hagués estat
millor que l'aportació de les Illes Balears a aquest adreçament a
la Unió Europea de recollir els elements que de manera
específica ens pertoquen com a comunitat insular i com a
comunitat turística hagués estat escudat per uns estudis, per unes
valoracions, per unes avaluacions que acompanyessin i
argumentessin la nostra posició. Això no és possible, però en
qualsevol cas nosaltres manifestam el nostre acord amb l'esmena
que recomana la introducció de l'element insular i la pressió
turística dins els indicadors ambientals que el Consell de
ministres de la Unió Europea ha d'elaborar. Des del punt de vista
dels interessos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
molt especialment des del punt de vista del medi ambient de la
nostra comunitat autònoma, la proposició tendrà el nostre suport.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Després de les intervencions de
tots els portaveus dels diferents grups parlamentaris, el portaveu
del Grup Parlamentari Mixt ha de manifestar, encara que ho ha
fet dins la seva intervenció, si accepta o no la totalitat de
l'esmena. Aquesta presidència vol recordar que és una esmena de
substitució, és a dir, se substitueix la seva proposta completa per
aquesta presentada pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, Sr. President. Don per retirada la proposició no de
llei presentada pel Grup Mixt perquè es pugui passar a votar
l'esmena de substitució presentada pel Grup Popular. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Així com consta, i perquè així quedi
reflectit al Diari de Sessions, demanam a la Secretària
Primera que faci lectura de la proposta íntegra de l'esmena
de substitució.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"El Parlament de les Illes Balears proposa a la Comissió
de les Comunitats Europees que l'elaboració d'índex de
pressió ambiental a partir de les dades físiques permetin: a)
reflectir la problemàtica ambiental d'un territori insular
mediterrani altament turistitzat com el nostre, aquestes
dades físiques han d'incloure aspectes com l'ocupació del
territori pels usos turístics i residencials especialment al
litoral, la intrusió de l'aigua marina, la pèrdua d'arena a les
platges, etcètera; b) distingir d'una manera clara dos tipus
d'entorn per a l'anàlisi de pressió medi ambiental: un
continental més exigent degut a la seva major resistència, i
un altre insular més sensible tenint en compte la seva major
fragilitat."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Després de les intervencions produïdes,
es pot considerar aprovar per assentiment? Moltes gràcies,
queda aprovada per assentiment aquesta proposició no de
llei amb la incorporació de l'esmena de substitució.

II.3) Proposició no de Llei RGE núm. 929/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incorporar el reciclatge com a tractament prioritari dels
plans directors per a la gestió dels residus sòlids urbans de
les illes d'Eivissa i Menorca.

Passam a la darrera proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporar el
reciclatge com a tractament prioritari dels plans directors
per a la gestió de residus sòlids urbans de les illes d'Eivissa
i Menorca. Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Esper que
aquesta proposició no de llei pugui mantenir la tònica de les dues
anteriors que fins ara hem debatut, i que igualment sigui
aprovada per la mateixa unanimitat que les altres dues. Ho dic
simplement perquè crec que és una proposició no de llei plena de
sentit comú i ajustada a la llei, que no pretén més que donar
compliment a la normativa que hi ha relativa a la gestió per
residus sòlids, per tant, així com les anteriors, crec que té totes
les possibilitats de tenir el suport de la majoria de la Cambra.

Precisament per argumentar la necessitat d'aprovar aquesta
proposició no de llei que demana la modificació dels plans per
a la gestió dels residus sòlids a Menorca i a Eivissa perquè
s'incorpori el reciclatge, crec que bastaria fer referència als
criteris que aprovà el Parlament per unanimitat dia 23 de
novembre del 1989. Seria suficient recordar aquests criteris i que
fossin aprovats perquè, malgrat a vegades sembli que el Govern
pensa el contrari, els acords del Parlament també han de ser
aplicats posteriorment. En qualsevol cas, crec que valdria la pena
analitzar que és un pla o el que vol dir planificar. Coincidirem en
que planificar vol dir fixar uns objectius, juntament amb uns
terminis o etapes i uns mitjans que puguin donar compliment, en
el transcurs d'aquestes etapes, als objectius. Uns objectius que
necessàriament han de ser ambiciosos i de futur per millorar una
situació present. Uns mitjans que han de ser necessaris,
evidentment, per construir les infraestructures necessàries que
permetin el compliment d'aquests objectius. Idò bé, el Govern de
les Illes Balears, després que el Parlament hagués aprovat
aquests criteris per unanimitat, aprovà uns plans per a la gestió
dels residus sòlids a Menorca que simplement diuen que el
sistema de gestió serà una planta de compost, i en el cas d'Eivissa
el pla aprovat proposa, com a solució pel tractament dels residus
sòlids urbans a l'illa  d'Eivissa, l'abocador controlat d'alta
densitat. No hi ha cap menció ni al reciclatge, ni a la selecció en
origen, ni a la necessitat d'organitzar campanyes de
conscienciació de la societat, ni cap menció a les infraestructures
necessàries per impulsar el reciclatge a cada una d'aquestes illes.
Per tant, arribam a la conclusió que això no és un pla perquè no
fixa objectius que millorin la situació actual només es limita a
transcriure o a adoptar la solució actual en el cas d'Eivissa, no
fixa uns objectius de futur que millorin la situació, per tant no hi
ha uns mitjans, no preveu unes infraestructures. I el que és més
greu és que ni tan sols compleix els criteris que aprovà el
Parlament per unanimitat. El criteri núm. 2, el que fixa els
objectius, diu: "la minimització de l'impacte ecològic i social de
la (...) dels residus sòlids", el mateix criteri núm. 2 diu que
"l'aprofitament prioritari dels residus sòlids urbans mitjançant el
seu reciclatge i/o la seva transformació", criteri núm. 10, "el pla
haurà de promoure mesures per tal de fomentar els sistemes de
separació domèstica dels residus per aconseguir una aplicació
més eficaç del reciclatge", criteri núm. 11, "el pla haurà
d'incloure previsions educatives tant per l'àmbit escolar com per
la resta dels àmbits socials respecte de la generació i la gestió
domèstica dels residus sòlids urbans". Per tant, en primer lloc hi
ha un incompliment dels dos plans, el de Menorca i el d'Eivissa,
els mateixos criteris que havia aprovat aquest parlament. Però
tampoc complirien la legislació nacional, la Llei 42/1975,
modificada pel Reial Decret legislatiu 1163/86 que adapta la
legislació nacional a la normativa europea, ni complirien tampoc
aquesta mateixa legislació europea, la Directiva 75/442, relativa
a residus sòlids, el seu article 3 diu clarament que "los estados
miembros adoptaran las medidas adecuadas para promover la
prevención, el reciclaje y la transformación de los residuos...". Per
tant, simplement per donar compliment a la legislació bàsica que
regula el tractament de residus sòlids seria necessari aprovar
aquesta proposició no de llei i complir-la modificant aquests dos
plans insulars per a la gestió de residus sòlids.

Tant a Menorca com a Eivissa, els ajuntaments han
incorporat per iniciativa pròpia la recollida selectiva de
residus amb l'objectiu d'un posterior reciclatge. Però clar, ho
han fet dins de les seves possibilitats, de forma molt
precària i sense la implantació que seria desitjable. Però el
que és pitjor, cada ajuntament ho ha fet sense cap
coordinació ni infraestructures. Cada ajuntament, pel seu
compte, amb els mitjans que tenia, quasi sempre
insuficients, ha creat les infraestructures necessàries, i cada
empresa privada que fa la recollida dins de les seves
possibilitats ha implantat la recollida selectiva dels residus.
Per tot això, i perquè els socialistes creim que el reciclatge
és, sense dubte, el millor sistema per a la gestió dels residus
sòlids pel fet ue té un monocost social i medi ambiental, per
tant, entenem que hauria d'estar previst en els plans que
regulen la gestió dels residus sòlids a cada una de les illes.
Hauria d'estar previst i s'haurien de destinar els mitjans
necessaris per impulsar, així com ho diuen els criteris
aprovats pel Parlament, una gestió unitària i integrada a
cada una de les illes. Unitària i integrada vol dir que hi hagi
una coordinació entre totes les actuacions que es facin en
aquest camp, que hi hagi duna adequada centralització o
concentració dels materials recuperats, que no hi hagi una
dispersió com hi ha actualment dels materials recuperats i
dels mitjans que s'empren, que els plans prevegin la
construcció de les infraestructures adequades i, en
definitiva, així com diuen els criteris aprovats pel
Parlament, prevegin campanyes de conscienciació de
l'opinió pública no només per incentivar la selecció en
origen, i per tant la separació en origen dels productes
facilitant el seu reciclatge, sinó també per formar als
consumidors en polítiques d'estalvi de productes o en evitar
el consum de productes no reutilitzables o no reciclatges.
Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Per fixar posició dels grups que volen
intervenir, per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Aquests darrers anys, més que mai, es parla de reciclatge, tothom
s'ompl la boca amb el reciclatge, amb la minimització de
l'impacte ecològic i social de la gestió dels residus, etcètera. Però
la veritat és que aquestes bones intencions rarament es plasmen
en algun projecte concret. Un cas paradigmàtic són els diferents
plans directors per a la gestió dels residus sòlids urbans de cada
una de les nostres illes. Resulta que els criteris aprovats per
aquest parlament estableixen i inclouen totes aquestes bones
intencions: minimització, reciclatge, etcètera. Per tant, aquestes
intencions haurien de ser contemplades en el diferents plans
sectorials. Idò no, a Mallorca, per exemple, s'ha optat per la
incineració, amb petites dosis de reciclatge, per callar les
crítiques de molts i la mala consciència d'alguns. A Menorca s'ha
optat per una planta de compostatge que, curiosament, mescla
tots els fems: plàstics, cartons, metalls, matèria orgànica, tot es
tritura, i d'això en diuen compost. Sincerament, si jo fos un pagès
no m'atraviria a utilitzar aquest adob tan explosiu. La mala
qualitat del producte està garantida. La solució proposada per a
Eivissa és la d'un abocador controlat, és a dir, una simple
acumulació de fems en capes fins que s'ompli i se n'hagi de
buscar un altre. A Formentera el caos és total, hi ha un abocador
sense cap tipus de control allà on es van amuntegant, sense ordre
ni concert, tones i tones de residus. Per cert, la proposició no de
llei del Grup Socialista no fa cap referència a Formentera, cosa
que m'ha sorprès perquè es podria interpretar com que el PSOE
considera que a la pitiüsa menor el tema del reciclatge ja està
resolt, cosa que no és veritat. En definitiva, els Verds consideram
encertada aquesta iniciativa que podria esmenar, encara que sigui
parcialment, la deficient gestió dels nostres residus. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
veritat és que parlar de residus sòlids a Eivissa i a Menorca i no
parlar de Mallorca sona estrany perquè almanco fora de l'àmbit
d'aquesta proposició només es parla de residus sòlids urbans a
Mallorca i quasi res dels de Menorca i d'Eivissa. De tota manera,
no retreure al grup proposant aquesta absència perquè em sembla
raonable, és a dir, el debat que s'està duent al si del Consell
Insular sobre el tema dels residus convida a que la necessària
petició de modificació del Pla director de residus sòlids per a
l'illa de Mallorca es faci, primer, dins el marc del Consell
Insular, es faci una proposta que en tot cas podria ser reforçada
per una iniciativa a través d'aquest parlament, però en qualsevol
cas seguint aquest ordre i de cap manera trabucant-lo mitjançant
una proposta prematura presentada o debatuda avui en aquest
parlament. 

Certament, com ho ha explicat un altre portaveu, la
situació de la gestió de residus a les tres illes és
insatisfactòria. Si ens centram a Menorca i a Eivissa, a
Eivissa és insatisfactòria ja que tot el sistema de residus
pivota al voltant d'un abocador que és molt dubtós que
compleixi les garanties sanitàries i medi ambientals pròpies
d'un abocador europeu de finals del segle XX, i a Menorca
l'única novetat o sistema alternatiu al clàssic abocador és un
sistema de compostatge que és fa amb uns índexs de qualitat
molt discutibles. Per tant, a Esquerra Unida pensam que
aquesta proposta de modificació dels plans directors és
oportuna, no tant per fidelitat a uns criteris parlamentaris,
que són importants, sinó perquè des de que s'aprovaren
aquests criteris parlamentaris i aquests plans directors de
gestió de residus, la veritat és que tota la doctrina i fins i tot
tots els estudis que en aquests moments estam elaborant en
el Consell Insular de Mallorca indiquen que una recollida
selectiva, la implantació de sistemes de reciclatge i
compostatge reuneix extraordinaris avantatges des del punt
de vista social, perquè és un sistema generador de llocs de
feina, un sistema socialment útil, és molt més favorable al
medi ambient ja que es redueix de fet la producció de
residus en la mesura que són reciclats i, fins i tot, per
aquells que tenen una visió més econòmica de les coses,
resulta també que són més econòmics no només perquè no
es tuden uns recursos sinó des del punt de vista de la pròpia
gestió, és a dir, que una gestió de residus per a les entitats
públiques implicades o responsables basada en recollida
selectiva i reciclatge és més barata que un sistema de
recollida en massa per després abocar o incinerar. Això és
la conclusió a la qual ha arribat, entre d'altres, la Comissió
de recerca de alternatives a la incineradora a l'illa de
Mallorca i és una conclusió que ha generat un ample
consens al si d'aquesta comissió, un consens entre les forces
polítiques, entre les organitzacions socials i, fins i tot, entre
institucions que hi estan representades de manera que el
propi representant del Govern balear i de la Conselleria
d'Indústria ha admès en aquesta comissió que és convenient
modificar el Pla director de gestió de residus de l'illa de
Mallorca per tal d'introduir aquests criteris de recollida
selectiva i reciclatge. Sobretot a partir d'aquests criteris,
d'aquesta consciència que afortunadament s'estén entre les
forces polítiques i socials i les institucions de les illes, des
de la qual crec que seria absolutament coherent acceptar
aquesta proposició i iniciar els treballs per modificar els
plans directors de Menorca i d'Eivissa, ja que no tendria
sentit que el Govern donàs per bons aquests tipus de sistema
per a l'illa de Mallorca i anunciés la seva intenció de
modificació del Pla director per tal de fer-los possible a l'illa
de Mallorca i no considerar la seva bondat per a les illes
d'Eivissa i Menorca. En aquest sentit, no només anunci el
nostre vot favorable sinó que deman un vot unànime de tots
els grups per aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Mateu Morro.
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EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup donarà suport, com és evident, a aquesta proposició
del Grup Parlamentari Socialista. Coincidim amb la resta dels
diputats que han parlant quan han assenyalat que els plans
directors corresponents a la gestió de residus sòlids a l'illa de
Menorca i d'Eivissa es limiten tan sols a plantejar solucions
puntuals, una de compostatge i l'altra d'abocament, com a
fórmula de tractament de residus, però que constaten un marcat
tall entre els criteris aprovats per aquest parlament i els plans
directors, de la mateixa manera que a l'illa de Mallorca, a un altre
nivell, passava amb els criteris i la proposta d'incineració estricte
de residus. Aquells criteris aprovats pel Parlament, criteris
generals per a la redacció dels plans directors, plantejaven,
podien fer preveure amb una lectura optimista d'aquells criteris,
unes expectatives en un altre sentit. De fet, (...) d'aquests criteris
es referien a opcions com minimització de l'impacte ecològic i
social, optimització del cost, i efectivament, com deia el Sr.
Grosske, està demostrat que una visió integral dels residus
implica una optimització del cost i no com s'havia insistit
reiteradament un augment dels costs i també parlaven, com diu
el text presentat pel Grup Socialista, de l'aprofitament prioritari
dels residus mitjançant el seu reciclatge i/o la seva
transformació. Per tant, ens pareix molt correcta la proposta
d'incorporar el reciclatge com a tractament prioritari dels residus
donant cobertura i suport a les corporacions locals. I això no serà
altra cosa que el compliment dels criteris generals aprovats pel
Parlament el novembre de l'any 1989.

En matèria de residus tot avança molt ràpidament. D'una
societat que no feia problema d'aquest aspecte, que tenia una
visió tradicional d'aquestes situacions, estam passant a unes
societats on el tema de residus és un tema central de la seva
organització, del seu creixement, del seu plantejament medi
ambiental i ecològic. Vull recordar un text, per a mi simpàtic,
que el Sr. Matas ens va presentar la passada legislatura sobre el
Pla estratègic de competitivitat. Era un text enormement
simpàtic, aquells consultors havien valorat situacions de les
nostres illes i no tenien dubtes en marcar que, en un context
insular i turístic, el tema dels residus s'havia de convertir no en
un tema qualsevol sinó en un tema bandera, en un tema d'atac
propagandístic, de valoració de l'imatge de les nostres illes dins
el context europeu i internacional. Realment veure aquells
dissenys estratègics d'una societat de futur abocada a noves
tecnologies, a innovació tecnològica, i veure la pobresa, la
mesquinesa, del plantejament d'Eivissa, de Menorca i de
Mallorca crida l'atenció i ens fa donar suport a aquesta proposta
d'una manera molt convençuda i absolutament de suport al seu
contingut.

Duim anys xerrant del tema de residus. En seguirem
parlant molts d'anys perquè seguirà sent un tema cabdal del
nostre planejament. El PSM du anys defensant el reciclatge,
predicant en el desert, ens deien que el reciclatge era utòpic,
que el compostatge era un problema, que donava moltes
olors, que era molt problemàtic. Jo pens que avui, vista la
cosa amb la seva perspectiva, estam davant una demanda
social creixent que ha de trobar acollida. Dins la Comissió
d'estudis d'alternatives del Consell Insular de Mallorca hi ha
un gran consens sobre una visió integrada del Pla de gestió
de residus sòlids. Jo crec que ja es dóna a nivell municipal.
A més, està constatat que el reciclatge és un factor
d'abaratiment. Hem d'aconseguir, per tant, i jo també deman
a tots els grups i en concret al Partit Popular l'aprovació
d'aquesta proposta, la modificació dels tres plans directors.
(...) en aquesta proposta que no hi hagi una referència a l'illa
de Mallorca. Realment, dins el debat mallorquí Menorca i
Eivissa hi són presents, sovint són utilitzades per
desacreditar el compostatge, és el cas menorquí, és un
element de batalla dels incineradors en contra del
compostatge. Nosaltres tenim molt d'interès que a Menorca
i a Eivissa es doni un tractament integral com també es doni
a l'illa de Mallorca. Les situacions no són tan diferents tot
i les diferències de tamany entre les nostres respectives illes.
Però també hauríem d'emprendre altres mesures. No es pot
tirar endavant una modificació del Pla director sectorial
sense mesures legislatives que necessàriament s'han
d'emprendre dins aquesta cambra. Fa falta una llei balear de
residus sòlids, fan falta criteris normatius que treguin als
plantejaments que estam debatent aquesta situació
conjuntural, aquesta situació de batalla política més o
menys circumstancial i li donin una perspectiva de futur
com a altres comunitats autònomes ja es fa. Nosaltres
apel•lam a aquest sentit de futur i de responsabilitat per tirar
endavant mesures legislatives, modificacions dels plans
directors i actuacions interadministratives entre el Govern,
els consells i els ajuntaments. Està ben clar que el tema de
reciclatge, senyors diputats del Partit Socialista Obrer
Espanyol, és un tema que va lligat de forma indissoluble a
altres qüestions. No podem parlar de reciclatge sense parlar
de recollida selectiva. Pensar que es pugui arbitrar un
mecanisme de recollida selectiva domiciliària que pugui fer
eficaç una solució recicladora sense un marc normatiu i
sense un gran acord polític, és un tema que a nosaltres ens
pareixeria coix (...) d'aquesta manera. Minimització,
recollida selectiva, reciclatge i compostatge són parts d'una
gestió integrada, necessària, de residus, d'una bona gestió de
residus. Totes les altres coses són anècdotes simpàtiques, els
parcs verds, annexos que poden ajudar a embellir una
determinada proposta no integrada sinó molt parcial tant a
Menorca, com a Eivissa, com a Mallorca. Aquestes mesures
integrades sobretot impliquen un gran suport social.
Efectivament, impliquen campanyes de difusió, de
sensibilització, però també reporten, i altres oradors n'han
fet esment abans que jo, grans guanys socials, en primer
lloc, de creació de llocs de feina. Avui, el tractament de
residus sòlids, el reciclatge i el compostatge, dins les
societats modernes és un dels principals sectors generadors
de llocs de feina, és el cas dels Estats Units d'Amèrica on és
el sector capdavanter quant a generació de llocs de feina,
però també reporten guanys medi ambientals, guanys
econòmics i, fins i tot, d'un model social de futur, de
desenvolupament adequat al context insular turístic i de
medi ambient de les nostres illes. Som a davant un problema
que no hem de tractar com un problema, no és un problema;
l'hem de tractar com una opció de futur d'un model estable,
d'un model viable social, econòmic i mediambiental.
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Per tant donarem suport, i demanam a tots els grups que
donin suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morro. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Juaneda Cabrisas.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que el debat avui no és quins grups polítics que són a aquesta
cambra són favorables a la recollida selectiva i al reciclatge i
quins grups no ho són, sinó que per a nosaltres el debat és si és
necessari, si és convenient o si és oportú procedir o instar a la
modificació dels plans directors de gestió de residus sòlids, i
m'explicaré. Al nostre entendre aquesta proposició no de llei no
suposa fer una passa endavant per avançar d'una forma efectiva
en matèria de recollida selectiva i reciclatge. Els plans directors
de gestió de residus sòlids urbans d'Eivissa i Menorca, que es
varen aprovar en el seu moment d'acord amb els criteris generals
que va aprovar aquest parlament, varen ser en el seu moment
suficientment debatuts, es varen analitzar quins eren els
procediments més adequats per a una correcta gestió de residus,
i es va arribar a una solució i una fórmula de futur oberta al
mateix temps a les millores que poguessin sortir durant la pròpia
gestió.

Els plans a què feim referència, tal com estan configurats, no
impedeixen de cap manera que per part dels consells insulars,
que tenen atribuïda la gestió de residus, s'estableixin mesures per
millorar l'aprofitament de residus mitjançant el reciclatge o la
seva transformació. Als mateixos temps, els plans preveuen que
l'entitat que gestiona aquest servei haurà d'assumir la tasca de
realitzar campanyes de conscienciació ciutadana per tal de
millorar la gestió domèstica de residus, la recollida selectiva, una
recollida selectiva que permeti una major eficàcia en el
tractament, i a la vegada fomentar la separació en origen per
facilitar el reciclatge. Això són imposicions que vénen
establertes al propi pla en aquest sentit.

Per tant, creim que és evident que els plans directors de què
estam parlant incorporen l'opció de la recollida selectiva i el
reciclatge com a objectiu a aconseguir clarament manifestat en
els propis plans. I els fets demostren que els consells insulars i
els ajuntaments de les illes corresponents incorporen d'una
manera efectiva aquest objectiu a les seves actuacions en matèria
de residus a Menorca en concret, on la gestió es du a terme
mitjançant un consorci integrat per tots els ajuntaments de
Menorca i pel Consell Insular, s'apliquen polítiques per fer
efectiva una progressiva recollida selectiva i el reciclatge de
residus, i així ho han acordat en tot moment, i estan absolutament
d'acord tots els membres del consorci, que adopten i analitzen
mesures molt concretes, que crec que ara no és necessari tampoc
enumerar d'una manera exhaustiva.

El Consell Insular d'Eivissa, per la seva part, després d'un
període en què ha estat necessari clarificar una situació
jurídica sobre la ubicació de l'abocador, fa feina d'una
manera efectiva en la redacció del projecte, i s'aniran
implantant les mesures que creguin oportunes tendents a la
recollida selectiva i el reciclatge, en funció de la situació
concreta en aquesta illa en relació també a les actuacions
que desenvolupen els ajuntaments.

Per tant, crec que no és oportú plantejar constantment
modificacions d'un instrument com són els plans directors
de residus, sobretot en el cas que proposen vostès, per tal
com les variacions que hi volen introduir estan perfectament
contemplades, han de ser adoptades i assumides pels
consells insulars corresponents, i han de ser aquests els que
prenguin les iniciatives, des del moment que tenen, com ja
he dit abans, atribuïda la gestió de residus a la seva
respectiva illa. Tot açò fa que nosaltres, el Grup Popular,
considerem convenient no donar suport a aquesta proposta,
i per tant hi votarem en contra. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Vull agrair d'entrada el suport dels grups que s'han
manifestat a favor d'aquesta proposició no de llei; i just vull
fer uns aclariments: Respecte del portaveu dels Verds, vull
dir-li que si no hem parlat de Formentera és perquè a
Formentera està tan enrere la gestió dels residus sòlids, que
no és que no contempli el reciclatge, és que ni tan sols
existeix un pla. Per tant crèiem que no era propi d'aquesta
proposició no de llei, que el que pretén és incorporar el
reciclatge en aquells plans que ja existeixen i que no ho
contemplaven. En qualsevol cas, he de recordar-li que des
d'aquest parlament hem denunciat reiteradament
l'incompliment i el retard del Govern en l'aprovació del Pla
per a la gestió de residus sòlids també a Formentera.
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Quant al que diu el Sr. Grosske, portaveu d'Esquerra per què
Mallorca no entrava dins aquesta proposició no de llei, només
fèiem esment de Menorca i d'Eivissa, simplement perquè
Mallorca va ser objecte d'una iniciativa parlamentària semblant
a l'anterior legislatura i perquè, com vostè sap molt bé, si bé
encara no hi ha cap conclusió definitiva a la comissió de
seguiment de tota aquesta política, com sap molt bé sí que hi ha
un ample consens en torn a incorporar el reciclatge i una gestió
integrada en els residus sòlids a l'illa de Mallorca, i per tant
crèiem que no era objecte que es col•locàs en aquesta proposició
no de llei. En qualsevol cas també he de dir-li, vostè sap ben bé,
que en torn a aquesta política crec que hi ha una situació que és
la correcta, que hi ha obert un debat on es plantegen objectius per
avançar en aquesta política de reciclatge, tot al contrari -que és
el que ens preocupava a nosaltres- que a Menorca i Eivissa s'està
absolutament estancat amb solucions que són més pròpies de
temps passats que no de temps futurs, com hauria de recollir un
pla que planteja solucions a mig i a llarg termini.

Respecte de la postura del Partit Popular: Que vostè digui de
passada per sortir del pas que no és qüestió de plantejar quins
grups són partidaris o no del reciclatge, volent dir que tots els
grups d'aquesta cambra són partidaris, però votarem en contra de
la proposta; jo crec que no és acceptable, entre altres coses
perquè ho ha deixat caure d'entrada, però ja no n'ha parlat més,
de reciclatge. Vol dir que si els grups que som presents en
aquesta cambra creim que el reciclatge és l'objectiu prioritari a
impulsar dins de la gestió dels residus sòlids; i no parlem que
evidentment seran necessàries altres mesures complementàries
al reciclatge, perquè tots som conscients que avui per avui no és
possible reciclar el cent per cent del residus; però si coincidim
que l'objectiu ha de ser impulsar com a primera política el
reciclatge, aquesta proposició no de llei hauria d'haver estat
objecte de suport per tots els grups de la Cambra, i que el Govern
començàs a fer feina en aquesta línia per modificar precisament
aquells plans que impedeixen que es faci reciclatge. Perquè això
que s'ha dit que cada consell si vol ho podrà fer; clar, cada
consell si vol ho podrà fer; cada ajuntament que vol ho fa. Però
en quines condicions ho fa? En primer lloc en unes condicions
il•legals, en segon lloc en unes condicions mínimes
d'infraestructura, i amb una falta de coordinació entre elles, que
tal vegada cal plantejar-se si la solució té més de positiu que no
de negatiu.

Quan s'ha dit que els plans directors varen ser aprovats en un
moment, hi va haver un debat, es varen analitzar i plantejar
aquestes solucions com a fórmules de futur, miri, jo crec que no
va haver-hi ni debat. És més, les al•legacions que es varen fer per
part dels grups de l'oposició no varen ser ni tengudes en compte,
i que un abocador controlat d'alta densitat, com és el cas
d'Eivissa, o millor dit abocar els fems a un munt, com es fa a
Eivissa, és una solució de futur, jo crec que per aquí no podem
passar-hi.

Diu que els consells insulars poden prendre mesures. Sí,
el Consell d'Eivissa té previst gastar-se 10 o 12 milions de
pessetes en un estudi per veure què es pot fer, dos anys
després d'haver aprovat un pla que en teoria havia de
recollir totes les solucions de futur. Per tant, crec que
aquesta no és la fórmula de resoldre el problema de la
política de la gestió dels residus sòlids. En primer lloc
perquè si ho deixam a la iniciativa de cadascú, siguin
ajuntaments o siguin consells insulars, on estaria la gestió
unitària i integrada que exigeixen els criteris que va aprovar
aquest parlament? Qui finançaria, a més, les infraestructures
necessàries per dur endavant aquestes polítiques?, també els
consells insulars? No, jo crec que aquesta és una
competència del Govern de les Illes, que deixa la gestió en
mans dels consells insulars, i que els consells hauran de fer
la gestió integrada de cadascuna de les illes, però no tenen
per què assumir el cost d'aplicar noves polítiques que no
contemplen els plans.

Jo crec que, en definitiva, si no s'accepta aquesta
proposició no de llei i es modifiquen els plans, el que cal
preguntar-se és, aleshores per què hem aprovat uns plans
directors, si queda fora del que recullen aquests plans la
major part de les polítiques de gestió de residus sòlids? Si
els plans, que en cas de Menorca diu una planta compost, en
el cas d'Eivissa un abocador controlat, i llavors tot el que es
vulga fer després es pot fer perquè els plans no ho
impedeixen; aleshores això no és un pla ni és res. Un pla,
evidentment, la mateixa definició ho diu, ha de contemplar
totes les polítiques globals i de futur que afectin una
determinada gestió, en aquest cas la dels residus sòlids. 

Per tant, he de lamentar que una proposició no de llei tan
simple, tan senzilla, jo crec que positiva per al conjunt de
les nostres illes, siga desestimada, especialment amb uns
arguments tan pobres com els que aquí s'han escoltat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té
la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Insistesc que al nostre entendre el
debat que es planteja aquí, des del nostre punt de vista és si
és oportú, si és necessari, si és procedent modificar els plans
directors, i nosaltres hem manifestat que creim que no és
oportú, perquè els plans directors preveuen i no impedeixen
de cap manera actuacions en matèria de recollida selectiva
i reciclatge, i que són els consells insulars no que hagin de
prendre mesures en aquest sentit, sinó que les estan prenent,
estan actuant. El Consell Insular de Menorca en concret, el
cas que jo més conec, actua conjuntament amb els
ajuntaments. Aquesta falta de coordinació que vostè diu que
es produeix no és així; s'actua coordinadament i de manera
conjunta en matèria de residus, i amb una conscienciació
per part de tots, i ja dic, estam dins un consorci on hi ha
ajuntaments de diferents grups polítics, i en aquest tema
estam absolutament d'acord quines són les línies que hem de
seguir, no hi ha cap discrepància, i actuam en conseqüència
en el marc del que estableixen els plans directors. 
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Per tant, insistesc en la nostra postura que no podem estar
constantment instant a modificacions dels plans directors per
transmetre simplement missatges d'ecologisme de determinats
grups, i crec que açò no és correcte ni és oportú. Per tant
mantenim el nostre vot contrari a aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació d'aquesta proposició no
de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 27; en contra, 28. Per tant queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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