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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Ocupin, per favor, els
seus llocs. Començam aquesta sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2121/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de les rebaixes a les Illes Balears.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a
preguntes. La primera és la formulada per la Sra. Diputada
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de les rebaixes a les Illes Balears. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.
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LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Fa unes setmanes, el Grup Popular va
justificar el seu vot en contra d'una proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista per regular les rebaixes dient que
el Govern no ho considerava oportú. Això motiva la següent
pregunta: quan creu el Govern de la Comunitat que serà oportuna
la regulació de les rebaixes de les nostres illes?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada. El Govern (...) ha
cregut oportú des del 14 de març quan la nostra conselleria va
tenir competències de regulació del comerç interior.
Efectivament, dia 2 d'abril vaig subscriure una ordre (...) dos
períodes de rebaixes, un a partir de dia 6 de gener fins a dos
mesos, i l'altra dia 15 de juliol. Aquesta ordre està consensuada
amb les parts implicades, amb tota la patronal i possiblement
demà sortirà al Bocaib (...).

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Si és així, i demà sortirà publicat al
Bocaib, no entenc perquè fa un parell de setmanes el Grup
Popular ho va rebutjar dient que un mes era un termini massa
curt per regular-les. Haguéssim pogut aprovar una proposició no
de llei i a més de regular-les haguessin quedat molt bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

He de dir que fins dia 14 de març no teníem competències i,
per tant, no ho podíem regular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2122/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establiment dels períodes de rebaixes.

Passam a la segona pregunta, formulada per la Sra. Diputada
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a establiment dels períodes de rebaixes. Sra. Diputada, té vostè
la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Moltes gràcies, Sr. President. Donada la resposta de la
primera pregunta, queda retirada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

I.3) Pregunta RGE núm. 1902/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a mitjans pels quals s'anuncià la
convocatòria per cobrir la plaça de cap de magatzem i
projectes de Ficobalsa.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a mitjans pels quals s'anuncià la convocatòria
per cobrir la plaça de cap de magatzem i projectes de
Ficobalsa. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La plaça de cap de magatzem i
projectes de Fires i Congressos de Balears va ser coberta per
un anterior diputat d'aquesta cambra, el Sr. Jaume Peralta,
una persona que a més treballa i residia a Menorca
habitualment. Va sorprendre que fos l'única persona que es
presentàs a aquesta convocatòria. Per aquest motiu
demanam al Govern quins mitjans s'utilitzaren per anunciar
aquesta convocatòria pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Els mitjans pels quals es va fer
pública el borsí de feina dintre del qual hi havia la plaça de
cap de magatzem i projectes varen ser distints diaris locals:
Ultima Hora, El Día del Mundo i Diario de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ara també ens agradaria que ens
diguessin el tamany d'aquests anuncis. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vice-presidenta.

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

 Gràcies, Sr. President. El més important d'un anunci no és el
seu tamany sinó el contingut. Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2011/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a sessions del Comitè d'honor de la
Comissió per a la commemoració dels 100 anys de l'Aplec de les
Rondalles Mallorquines.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a sessions del Comitè d'honor de la
Comissió per a la commemoració dels 100 anys de l'Aplec de les
Rondalles Mallorquines. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Com que l'important no és el tamany
sinó el contingut, i açò pot fer referència a molts aspectes de la
vida de la persona, també ens referim al contingut quant a
aquesta pregunta que adreçam al Govern balear. Enguany se
celebren els 100 anys de les Rondalles Mallorquines, com sabem
no només són mallorquines sinó que tenen un abast interinsular,
balear, moltes d'elles també són populars a Menorca i a altres
illes, i a la seva compilació va intervenir un menorquí universal,
el Sr. Francesc de Borja Moll. El Govern balear aprovà la creació
d'una comissió assessora per a l'organització d'aquests actes
commemoratius, als quals també hi participen representants de
les altres illes.

Ens agradaria saber quines sessions han celebrat d'ençà de la
creació d'aquesta comissió per ala commemoració dels 100 anys
de l'aplec de les rondalles mallorquines, creada per decret dia 16
de gener, segons en sembla.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Portella. El comitè d'honor no s'ha reunit
perquè si s'hagués de reunir..., és honorífic, vull dir que...,
no vull dir que algun dia no es reuneixi però..., hi ha un
comitè executiu que coordina, planifica i posa en marxa
l'any de les rondalles.S'han fet moltes coses, en faran més i
està perfectament coordinat, al meu entendre. El comitè
executiu s'ha reunit dues vegades, perquè el comitè executiu
de l'any de les rondalles és derivat del comitè d'honor. La
veritat és que el comitè d'honor no s'ha reunit perquè és
honorífic, a més si s'haguessin de reunir tots els comitès
honorífics..., cada dia el rei, el president i tota aquesta gent
estarien en dansa, però ho tenim en compte. Ara, sí que li
puc dir que el comitè executiu s'ha reunit dues o tres
vegades, dues vegades consta en acta, i s'està coordinant a
nivell general l'any de les Rondalles Mallorquines. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. He d'entendre que els comitès
d'honor es constitueixen perquè no es reuneixin. En aquest
cas, a una pregunta per escrit d'aquest diputat relativa als
actes que es pensaven fer a l'illa de Menorca li varen
respondre per escrit una llista d'una sèrie d'actes sense
calendari, sense pressupost concret d'aquests actes, sense
concretar aquests actes que s'havien de celebrar a l'illa de
Menorca per celebrar les rondalles. Això sí, deia que dels 14
milions de pressupost al voltant de 2 milions es destinaven
a inversions pels actes a Menorca, però sense cap altra
concreció.

M'agradaria saber, ja sé que és una altra pregunta, en tot
cas ho deix a la seva disponibilitat d'informar, si a aquestes
reunions de la comissió executiva s'ha tengut en compte un
programa concret d'actes per a les altres illes i quina
participació ha tengut el Consell Insular de Menorca en la
concreció d'aquests actes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Ràpidament, vull dir que dins les reunions del
comitè executiu, vostè comprendrà que és efectiu en el
sentit que resolt..., hi ha hagut vàries reunions per concretar
més el calendari. I sense necessitat de cap pregunta, si vostè
vol, li passaré la informació que demanaré immediatament.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 1903/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a requisits exigits en la convocatòria per cobrir la plaça
de cap de magatzem i projectes de Ficobalsa.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a requisits exigits en la convocatòria per cobrir la plaça de cap de
magatzem i projectes de Ficobalsa. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Si l'important no és l'espai sinó el
contingut, altres vegades podrien estalviar bona part de l'espai
dedicat a aquests anuncis, pàgines senceres. En tot cas, la
formulació d'aquesta pregunta respon, una vegada més, a la
sorpresa que ens provocà que a una convocatòria de places
només es presenti una persona quan tots sabem la demanda de
llocs de feina que hi ha avui en dia. Ens fa pensar, ja que la
convocatòria de places s'ha anunciat amb un contingut tan espès,
si tal vegada és que s'exigien uns requisits molt especials per
cobrir la plaça de cap de magatzem i projectes de Fires i
Congressos de Balears. Quins eren aquests requisits que s'exigien
en la convocatòria?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vice-presidenta, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Els requisits que s'exigien surten a les
normes de participació per ocupar aquesta plaça del borsí de
llocs de feina de Fires i Congressos de Balears. Les
característiques d'aquests requisits eren les següents: en primer
lloc, ser funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o de l'Administració local de l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes balears, en actiu o en excedència, en segon
lloc, haver treballat anteriorment a l'empresa com a contractat
laboral, tercer, haver treballat anteriorment com a contractat
laboral a una altra empresa pública o altres organismes públics
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i quart, haver
superat les proves d'aptitud que en cada cas es dictin per l'òrgan
de govern de l'empresa. Repetesc que únicament es tractava d'un
borsí de feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sra. Vice-presidenta, això es diu un vestit fet a mida. És a dir,
funcionari, en actiu o excedència, de l'Administració autonòmica
o corporacions locals, això exclou un 95% o més de les persones,
que hi ha un 3% de funcionaris que compleixen aquestes
condicions? Segon requisit és que tengui experiència, que hagi
treballat en alguna ocasió a alguna empresa pública, aquí queden
100 possibles candidats a aquesta plaça? Només faltava dir el
color dels ulls i posar el nom i els llinatges. Sra. Vice-presidenta,
si això és una convocatòria pública anam ben arreglats.

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. Aquests requisits són els que es
varen estimar oportuns per dur, d'una manera eficaç, el
desenvolupament d'aquesta feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2012/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a risc d'accidentalitat de
la variant de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Alaior.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a risc d'accidentalitat de
la variant de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Alaior. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquest diputat que els parla té
consciència de ser un bon conductor, prudent, assenyat, que
sempre respecta les normes de trànsit, i en 22 anys de
conducció no he merescut encara cap multa per infracció.
Per açò, fa pocs dies, quan vaig estar prop de tenir un
accident greu a la variant de la carretera Maó-Ciutadella-
Alaior, vaig pensar que açò no pot ser mai culpa meva, que
deu ser culpa del Govern balear.

De tota manera, feta la broma, li he de dir que d'ençà que
vàrem formular aquesta pregunta, hem tingut notícia de
molta gent que ens ha dit que també ells havien tengut petits
accidents a aquesta variant, sobretot en els punts de
connexió amb altres carreteres, (...) i accidents que es
donen, entenem nosaltres, per la falta d'il•luminació que hi
ha a aquesta variant de la carretera. Deim açò perquè a una
pregunta per escrit formulada per aquest diputat, el Govern
balear li va contestar que per a l'any 1996 no hi ha
pressupost previst per dotar d'il•luminació als punts més
conflictius d'aquesta variant. Açò ens va semblar..., ens va
regirar una mica, sobretot en aquest temps que arriben
milers de turistes estrangers amb cotxes de lloguer, i ja
sabem que la seguretat a les carreteres de les illes minva
molt. En aquest cas, podria ser una seguretat molt minvada
a un terreny perillós. Per açò, voldríem saber si el Govern
balear té consciència del risc d'accidentalitat que es dona en
la variant de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per
Alaior, i pensa fer alguna cosa al respecte.
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(El Sr. Vice-president segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Vice-presidenta té la paraula per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. (...) està executada segons projecte de
dia 16 d'abril del 1993, modificat posteriorment dia 23 de
novembre del 1995. L'esmentat projecte compleix amb la
normativa vigent, en concret amb les instruccions marcades pel
Ministeri.

Som conscients, un poquet, d'aquest problema que planteja el
Sr. Portella. El departament de carreteres ha reforçat la
senyalització als punts conflictius, temes de delineació de
bifurcacions, també delineacions cilíndriques reflectores,
marques vials. Per una altra banda, quant a la il•luminació, s'han
col•locat canalitzacions davall de la calçada en diversos punts
que permetran realitzar aquestes obres d'il•luminació sense
afectar al paviment de l'obra executada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vice-presidenta, li recoman que
faci una petita enquesta entre els diputats menorquins d'aquest
parlament sobre el risc d'accidentalitat d'aquesta variant, i es
donarà compte de quin és aquest risc. Que vostè em digui que
està previst posar il•luminació en el futur, no és una resposta. No
és una resposta perquè el problema existeix ara. Em sabria molt
de greu que hi hagués un accident greu a aquesta variant i que es
digués que a aquest parlament es va tractar el possible perill
d'accidentalitat i el Govern no havia fet res. Em sabria greu que
un fet consumat (...) rectificar una decisió que avui crec que ens
ha de preocupar a tots en general.

També li he de dir que aquesta pregunta està formulada
perquè per informacions sorgides en el Diari de Menorca, en els
mitjans d'informació de Menorca, sembla ser que la Conselleria
d'Obres Públiques va comunicar al batlle d'Alaior que hi hauria
una petita partida per intentar il•luminar un dels punts de
connexió, n'hi ha nou o deu de punts de connexió que s'haurien
d'il•luminar. Ja sap vostè que Esquerra Unida no és molt
favorable a les grans despeses en energia elèctrica i consum
d'energia elèctrica, però l'estalvi energètic a vegades s'ha de
deixar de banda quan es tracta d'estalviar vides humanes. Ens
jugam un perill, i crec que el Govern hauria de tenir més
consciència d'aquest. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. El Govern té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Prenem nota, nosaltres tenim la
mateixa preocupació. Efectivament, el problema de la
incorporació d'una variant i la seva unió amb l'antigua
carretera és usual que provoqui un cert desconcert dels
conductors habituats a l'antigua carretera, en un període
inicial, quant a la interpretació de la senyalització. Esperam
que tot millori i ser conscients d'aquesta situació. Tenim
com un projecte de futur el tema de la il•luminació, (...) i ho
traslladarem al Conseller d'Obres Públiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2112/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a continguts de la reunió mantinguda entre
el president de la CAIB i el president de la Generalitat
Valenciana.

Pregunta que formula el Sr. Diputat Pere Sampol i Mas,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
continguts de la reunió mantinguda entre el president de la
CAIB i el president de la Generalitat Valenciana. Té la
paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, tenia especial interès...

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

Una qüestió d'ordre..., abans de formular la pregunta vull
demanar al Sr. Diputat, si el Sr. President m'autoritza, el
President té interès en contestar personalment tant la
pregunta relativa a la Generalitat Valenciana com a la
Generalitat de Catalunya. Si el Sr. Diputat no té cap
inconvenient vull demanar ajornament perquè el Sr.
President contestàs personalment.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecta, doncs, passarem a la següent pregunta.
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I.8) Pregunta RGE núm. 2013/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a decisions del Consell Social
assessor en matèria de normalització lingüística.

La següent pregunta la formula l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a decisions del Consell Social assessor en
matèria de normalització lingüística. Sr. Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és clara. El mes d'octubre-
novembre de l'any passat, no record exactament la data, es va
crear el Consell assessor en matèria de normalització lingüística.
És un consell d'ampli contingut i compta amb la presència de
persones destacades a l'àmbit de la normalització i de la llengua.
A nosaltres ens agradaria saber, des de la seva creació fa set o
vuit mesos, quines sessions ha celebrat i quines han estat les
decisions adoptades, les més importants, pel Consell Social
assessor en matèria de normalització lingüística. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Portella. Avui he de fer una petita rectificació, si no li ha de
saber greu. Aquest consell assessor no es va crear fa vuit mesos,
no es va crear, el que es va fer és plantejar que estàvem
dispostos, dins la política lingüística, a crear una direcció general
de política lingüística, una comissió interdepartamental, el
consell assessor, etcètera. I anam fent una cosa darrera l'altra, ho
procuram. El que sí li puc dir..., per tant, no està creat i no ha
tengut encara cap sessió, si no està creat..., però li puc dir que hi
ha el projecte del decret que ho regula, està fet, ja s'han consultat
les personalitats que hi formaran part, a més de les institucions,
s'ha remès al Consell consultor, que és obligatori, vostè sap que
un decret que desenvolupa una llei és necessari que passi pel
Consell consultiu, ja se li ha lliurat. El Consell consultiu ha fet
observacions però no afecten al contingut, per tant, es pot
considerar que el seu dictamen és positiu. A partir d'ara, estam
treballant per poder dur a Consell de govern aquest projecte de
decret. A partir del moment que es creï tendrà les sessions
corresponents. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. A la compareixença
(...) a la Comissió de Cultura que es va celebrar el mes
d'octubre o novembre, vostè ja va informar que el Consell
assessor en matèria de normalització lingüística estava en el
Consell consultiu a l'espera d'informe. Rallam del mes de
novembre, fa cinc o sis mesos, amb una sèrie de
personalitats que configuraven..., i tot açò. S'han pres, a
partir de llavors, una sèrie de decisions en matèria de
normalització lingüística sense participació del Consell
assessor pel que ens acaba de dir. De què serveix un consell
assessor si es prenen decisions sense tenir-lo en compte i
endarrerint la seva creació? Açò és la nostra opinió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Rotger.

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

Gràcies, Sr. President. Només vull fer, ni tan sols una
correcció, sinó una matisació. Jo he dit que no està en el
Consell consultiu, llavors hi estava. Ara ja hi ha l'informe i
el dictamen positiu excepte unes observacions que no afecta
al fons. Per tant, estam dispostos i a punt de poder dur
aquest decret..., perquè hem fet altres coses, i
immediatament que podem el durem al Consell de govern
per a la seva aprovació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 2113/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a continguts de la reunió mantinguda entre
el president de la CAIB i el president de la Generalitat de
Catalunya.

Sra. Estaràs, la pregunta següent és semblant a l'anterior,
per tant, si vostè vol demanar ajornament.

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

La 2014 del Sr. Josep Portella...

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta del Sr. Diputat Pere Sampol i Mas.

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

2113, sí, també demanam l'ajornament. Sí, gràcies.
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I.10) Pregunta RGE núm. 2014/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a convenis signats i en vigor entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Comunitat
Autònoma de Catalunya.

Pregunta RGE núm. 2014/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a convenis signats i en vigor entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Comunitat
Autònoma de Catalunya. Té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. L'article 145.2 de la Constitució
Espanyola permet l'acord entre diverses comunitats autònomes
per establir convenis sobre matèries comunes. Fa pocs dies,
aquestes darreres setmanes, el President d'aquesta comunitat
autònoma amb el President de la Generalitat, Sr. Pujol,  han
tengut reunions sobre temes comuns. A nosaltres ens agradaria
saber, (...) reunions sempre és interessant que es mantenguin,
lògicament, quins convenis en vigor hi ha firmats entre les dues
administracions autonòmiques, a part d'un conveni, un acord, que
es va fer ja fa temps per editar les obres de Ramon Llull, no sé
exactament en quina situació està..., però, és l'única notícia que
tenc. Quins convenis hi ha en matèria econòmica, de transports,
social, cultural? Quins convenis en vigor hi ha entre Catalunya
i Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Vice-presidenta, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. D'aquests convenis, d'acord amb
aquest article, han de passar pel MAP, n'hi ha pocs. El que hi ha
són distints acords en matèries culturals, com l'acord que varen
firmar el Director General de Cultura del Govern balear i el
Director General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya (...) utilitzar criteris homogenis respecte als objectius
i continguts de tot el procés de normalització lingüística. Hi ha
altres convenis i acords, com el de col•laboració entre el Centre
Balears-Europa i el Patronat Català Pro-Europa. Després tenim
el conveni sobre el Patronat Ramon Llull. Però, en definitiva, no
són els convenis que menciona la seva pregunta sinó acords
bàsicament en matèria cultural, en matèria europea i en matèria
de normalització lingüística. En aquests reunions periòdiques,
dos pics a l'any, entre representants de l'administració catalana
i representants, consellers, del Govern balear hi ha una sèrie
d'intercanvis que es plasmen en acords puntuals. A una nova
reunió, que en principi s'ha de tenir la primera setmana de maig,
renovarem el acords, però no són més que acords puntuals que
anam renovant un cop que tenim aquestes reunions però no són
convenis en el sentit de l'article 145.2 de la Constitució. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vostè ha contestat que hi ha pocs
convenis. No sé si pocs vol dir zero o un poc més de zero,
m'agradaria saber-ho. En tot cas, m'agradaria saber, donada
la resposta, si el Govern balear considera que hi ha
qüestions comunes de prou importància, econòmiques i de
tot tipus, que donarien peu a un esforç de les dues
administracions per establir aquests convenis de
col•laboració. La col•laboració entre països de parla
catalana o països pròxims geogràficament, com són
Catalunya i Balears, també es pogués establir d'una manera
més ferma i dins el marc constitucional de l'article 142.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Vice-presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, existeixen molts
vincles amb aquesta comunitat (...), però no existeix la
necessitat de fer convenis d'acord amb aquest article sinó
que es poden plasmar aquestes semblances i aquestes
possibilitats de fer acords en mils tipus d'acords i no,
necessàriament, en aquest tipus de conveni. Li comentava
que existeix el conveni patronat obrer, aquest conveni de
col•laboració entre el Centre Balears-Europa i el Patronat
Català Pro-Europa i un acord entre el Director General de
Cultura i el Director General de Política Lingüística del
departament de cultura de la Generalitat de Catalunya.
Efectivament, anam per la via de tot allò que pugui
significar una millora dels serveis a aquesta comunitat i un
intercanvi amb altres comunitats però no necessàriament via
conveni. No descartam aquesta via però n'hi pot haver
moltes d'altres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1791/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a augment de l'elaboració de
panades a l'illa de Menorca.

Pregunta RGE núm. 1791/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a augment de l'elaboració de panades a l'illa
de Menorca.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Decidits a potenciar les variats
lingüístiques de cada illa, la Conselleria d'Agricultura, mitjançant
un anunci sobre les panades publicat a diferents mitjans de
comunicació, ens ha delectat, fins que la boca ens ha fet aigua,
mentre ens instruïa en el coneixement de les diferents formes que
es coneixen a cada illa els mens, bens, anyells, xots. Suposant
que aquesta era una forma de potenciar, així ho diu l'anunci, que
per a l'elaboració de les panades de Pasqua s'utilitzassin
productes càrnics de les illes, té notícia la Conselleria
d'Agricultura de fins quin punt s'ha incrementat l'elaboració de
les típiques panades fetes a l'illa de Menorca amb carn de be, mè,
xot i xai, arrel de la publicació de l'anuncia, de tal manera que
aquesta actuació hagi contribuït al manteniment del sector
ramader?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Socías.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila. La Conselleria no té cap
coneixement directe que hagi augmentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. He de reconèixer que és ràpid a la
resposta, però, Sr. Conseller, vostè hauria de saber que una
campanya no es fa d'aquesta manera. Quan es fa sense
comprovar després la seva efectivitat, es corre el perill de gastar
per res els doblers públics. Aquest diputat que els parla s'ha
preocupat a Menorca de contactar amb els criadors de bens, i cap
d'ells ha notat cap símptoma de recuperació en les vendes
respecte a la Setmana Santa de l'any passat. A més a més, Sr.
Conseller, els seus assessors l'aconsellen malament. Així resulta
que tot l'esforç per promoure el coneixement de la diversitat pel
que fa als anyells, xots, bens, mens ha quedat neutralitzada pel
petit oblit que a Menorca per Setmana Santa no es fan panades
sinó formatjades. Allà deim formatjades, formatjades amb carn,
i es fan amb carn de bé però també amb carn de porc. Suposam
que els lectors de l'anunci l'entenien però, realment, Sr.
Conseller, pot estar ben segur, es devien sentir poc motivats.
Així, Sr. Conseller, per Menorca ja circula una cançoneta de
fandango que diu: "l'amo Mariano Socías tres assessors
mantenia, un coix, l'altre manxol, (en castellà vol dir manco), i
l'altre menjant s'adormia."

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sr. Socías, si vol contestar, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila. Estic molt agraït com
sempre per les seves intervencions. La Conselleria
continuarà amb aquestes campanyes de promoció dels
productes balears, perquè, a més, si no les féssim vostès
serien els primers a dir, cada dimarts i cada dimecres, que
les féssim. Pens seguir fent les campanyes de promoció de
productes, bé siguin productes càrnics o productes làctics o
derivats perquè pens que precisament el que hem de fer és
una campanya de conscienciació a la gent perquè quan
compri miri la procedència dels productes. Per això, d'aquí
a pocs dies, intentarem treure un decret que obligui a
l'etiquetatge de la carn la seva procedència, per certs
problemes que hi ha hagut en relació a les vaques, i vostè ja
ho coneix i és tan aficionat a dir... En qualsevol cas, com
que veig que vostè té temps lliure, té temps per perdre, si
vol el puc nomenar conseller assessor (...), sense cobrar,
evidentment, perquè faci un estudi per veure si ha
augmentat l'elaboració de panades a Menorca (...). Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2034/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
menorquins en l'Orquestra de Joves Intèrprets de les Illes
Balears.

Passam a la pregunta  RGE núm. 2034/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a menorquins
en l'Orquestra de Joves Intèrprets de les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No sé si aquesta pregunta tendrà
una resposta clara del Conseller de Cultura, en el sentit que
la Fundació de les Illes Balears per la Música és una
fundació amb la participació, de forma efectiva, del Govern
balear, amb una participació econòmica alta. Creim que
també hem de tenir interès per veure quin és el seu
funcionament

Fa uns mesos, es varen fer unes proves de selecció a
joves músics menorquins per entrar a formar part de
l'Orquestra de Joves de les Illes Balears. El resultat és que
quatre o cinc, em sembla que són cinc, músics joves
menorquins varen entrar a formar part de l'Orquestra de
Joves de les Illes Balears. La problemàtica ha sorgit quan
per la distància i el fet interinsular no hi ha previstes
mesures perquè aquests joves músics menorquins puguin
participar en els assaigs, a les actuacions i a la preparació de
la feina de l'Orquestra de Joves de les Illes Balears. Per açò,
feim aquesta pregunta: quines mesures ha adoptat, o pensa
adoptar, el Govern balear per assegurar la participació dels
joves músics menorquins a aquesta orquestra?
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Portella, vostè sap que l'Orquestra de Joves, si no ho sap li diré,
és de la Fundació de la Música, és interinstitucional, està
integrada pel Consell Insular de Mallorca, per l'Ajuntament de
Palma i pel Govern balear. Aprofit l'ocasió per dir-li que
l'Orquestra Jove és un instrument important perquè el que hem
fet és socialitzar, d'una vegada, (no té res a veure amb el
socialisme), les beques individuals. De manera que enlloc de
donar beques individuals hem creat l'Orquestra Jove que permet
als alumnes més avantatjats dels nostres conservatoris realitzar
experiències musicals i pràctiques a l'Orquestra que, per cert, té
un èxit extraordinari.

De totes maneres, encara que l'Orquestra de Joves depèn de
la Fundació, he de dir que d'acord amb la convocatòria publicada
en el Bocaib a instància de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports com a suport als programes musicals, a aquests quatre
alumnes de Menorca s'han atorgat 120 mil pessetes. La
Conselleria de Cultura ha atorgat unes beques de 120 mil
pessetes a cadascun d'aquests alumnes perquè precisament no
tenguin problemes per desplaçar-se, per assajar a l'Orquestra
Jove. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Estic content d'aquesta decisió de
becar alumnes, no sé si suficientment o no, per assistir als assaigs
de l'Orquestra Jove, cosa que anirem comprovant, però jo li he
de llegir, oportunament, una carta que un d'aquests seleccionats
va rebre per part de la Fundació Pública de les Balears per a la
Música.

"Com ja saps, el Reglament és l'eina bàsica que regeix
la nostra activitat, de l'Orquestra, per tant, te recomanam
que el coneguis a fons i per açò te l'adjuntam". Primera
informació, no es va adjuntar cap reglament i encara
l'espera. Esper que aquesta qüestió es resolgui.
"Inevitablement, el fet de la insularitat ens marca, al manco
de moment, un marc d'actuació limitat", segon punt, "el
nostre desig és que a partir d'una activitat basada en
encontres, és a dir, de manera similar a com funcionen altres
joves orquestres com la de Catalunya o València, es pugui
anar incrementant activitats fins els supòsit ideal que seria
de manera continuada setmanalment". O sigui, una carta
adreçada a aquesta alumne fa cinc dies deia açò: que no hi
havia previst cap tipus de manera de fer setmanalment
aquesta presència. "Les nostres gestions estan encaminades
en aquesta direcció, però tu també pots prendre algunes
mesures per tal d'aconseguir ajudes de les teves
institucions". O sigui, li diuen que si vols venir demana
doblers a ca teva perquè te paguin el desplaçament a
Mallorca, després que aquests alumnes de Menorca hagin
estat seleccionats per formar part de l'Orquestra de Joves.
Esper que aquesta decisió d'atorgar beques sigui suficient,
ja dic que la seguirem, i en tot cas que quedi constància
d'aquesta carta que van rebre que no fa altra cosa que llevar
expectatives o crear nerviosisme a uns joves que, amb molta
il•lusió, havien preparat uns exàmens, unes proves per
accedir a l'Orquestra de Joves (...). Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tancar el tema té la paraula (...).

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

Gràcies, Sr. President. Molt ràpidament, miri, vostè m'ha
llegit una carta de la Fundació, supos que del gerent, i el que
diu és el que hi ha. És a dir, a la Fundació hi ha un
pressupost que està pel que està. Com que aquestes beques
individuals s'han transformat en la creació de l'Orquestra de
Joves, jo crec que és una experiència bona, socialitzant, li
contesten el que li contesten. Ara bé, jo li dic que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha tengut em
sembla que la important iniciativa, a part de la Fundació ja
que això no era possible, les nostres pròpies beques de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport han previst
aquests fets i els han atorgat 120 mil pessetes a cadascun
d'aquests alumnes. Ja no sé que és el que li he de dir perquè
estigui satisfet, Sr. Portella. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Acabam el punt de preguntes orals.
Passam a les proposicions no de llei.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1310/96, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a traspàs de competències a
l'Ajuntament de Formentera.

La primera proposició no de llei, RGE núm. 1310/96, del
Grup Parlamentari Mixt, ha estat retirada.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3255/95, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de control de la contaminació
atmosfèrica per ozó.
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Passam a la proposició no de llei RGE núm. 3255/95, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures de control de la contaminació atmosfèrica per ozó. En
nom del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Fa unes setmanes el Parlament aprovava per unanimitat una
proposició no de llei d'Esquerra Unida de denuncia i crítica per
l'incompliment per part d'Espanya de les directives europees i
altres tractats internacionals de mesures tendents a la protecció
de la capa d'ozó. Va ser una decisió lògica i conseqüent amb la
preocupació internacional generada pel coneixement de la
progressiva disminució de la capa d'ozó. Disminució que té
afectes molt negatius per a la salut humana. Ara bé, amb l'ozó es
dóna una circumstància molt particular: en falta a l'alta
atmosfera, destruït per productes químics que alliberem a la
nostra existència quotidiana, i en sobra, en canvi, en ocasions a
l'atmòsfera que respiram. La seva absència a l'alta atmosfera ens
crea problemes i el seu accés a l'atmósfera que respiram pot crear
problemes.

Per aquest motiu, de la mateixa manera que els organismes
internacionals han acordat mesures per evitar una major
destrucció de la capa d'ozó, també han acordat mesures per
vigilar la producció d'ozó a l'atmósfera que respiram. La
directiva 92/72 del Consell de les comunitats europees sobre
contaminació atmosfèrica per ozó obliga als estats membres a
adoptar mesures, a vigilar mitjançant mesuraments periòdics dels
nivells d'ozó existents a l'atmòsfera amb la finalitat d'informar a
la població quan se sobrepassin els límits que s'estimen
tolerables per a la salut humana. Aquestes mesures obliguen als
estats a mesurar, vigilar, controlar els nivells d'ozó atmosfèric.
El resultat d'aquest seguiment permetrà un major coneixement
sobre aquesta forma de contaminació i ajudarà a l'adopció, en el
seu cas, de les mesures regionals i generals adequades per reduir
la formació d'ozó mitjançant la fixació de normes de qualitat de
l'aire o limitadores d'emissions de les substàncies que el
produeixen.

Fa poques setmanes, a aquest parlament, també s'aprovava,
em sembla que per unanimitat, una proposició no de llei relativa
a la necessitat d'establir altres criteris de comptabilitat nacional.
El Producte Interior Brut i altres indicadors econòmics ja no són
indicadors suficients de la qualitat de vida. Estam convençuts
que la qualitat de vida també ha de tenir en compte altres
aspectes. Lògicament, el nivell de contaminació de l'aire que
respiram és una d'aquestes variables que poden indicar quina és
la qualitat de vida que gaudim a Mallorca, a Menorca, a Eivissa
i a Formentera. En aquests moments, els organismes
internacionals mantenen que encara no hi ha un coneixement
suficient sobre la contaminació atmosfèrica causada per l'ozó.
Davant aquest desconeixement, les mesures acordades fomenten
la investigació, el seguiment dels nivells d'ozó atmosfèric i
l'intercanvi d'informacions amb l'objectiu clar de poder establir
futures polítiques concretes per al seu combat. Aquesta actitud

internacional va donar lloc a l'aprovació del decret 1494/95
de dia 8 de setembre, mitjançant el qual el Govern espanyol
disposa d'una sèrie de mesures per desenvolupar la directiva
europea amb l'objecte d'establir un sistema de vigilància i
d'intercanvi d'informacions entre administracions en relació
a la contaminació atmosfèrica causada per l'ozó també amb
la finalitat d'informar a la població quan se superin
determinats mínims de concentració i adquirir els
coneixements precisos sobre aquesta forma de
contaminació. Aquest decret obliga a les comunitats
autònomes a posar en funcionament estacions de
mesurament de la concentració d'ozó a l'aire, estacions de
mesurament addicionals destinades a contribuir a la
determinació i descripció del procés de formació i
desplaçament de l'ozó i de les substàncies que el generen, a
seguir l'evolució de les concentracions d'ozó a les zones
afectades per la contaminació (...) i a determinar les
relacions existents entre els diferents contaminants
relacionats amb l'ozó. Per donar una major utilitat a
aquestes estacions, s'aconsella que també es mesurin els
òxids de nitrogen, els composts orgànics volàtils i els
hidrocarburs. Les estacions de mesurament s'hauran de
situar en emplaçaments que siguin representatius des del
punt de vista geogràfic i climatològic, també a llocs on el
risc d'aproximar-se als límits o superar-los sigui major.
També assenyala que per situar aquestes estacions s'hauran
de realitzar campanyes de mesurament indicatives per
determinar la millor ubicació de les estacions. No assenyala,
no ho fa en cap moment, quin és el camp d'acció d'aquestes
estacions. Per tant, el nombre d'estacions de mesurament és
optatiu i és una decisió del Govern de la Comunitat
Autònoma.

A una pregunta d'aquest diputat, el Conseller de Comerç
i Indústria ens informà que només existeix una estació de
mesurament a totes les Illes Balears. Una estació que es
troba a Palma de Mallorca. De la seva resposta es va
desprendre que no hi havia cap intenció d'ampliar el nombre
d'estacions. Davant aquest fet, entram, naturalment, a la
lògica d'aquesta proposició no de llei. Una proposició que
torna entrar, com tantes, en el fet interinsular. Lògicament,
l'estació de Palma no pot mirar la concentració d'ozó que es
dóna a Eivissa, o la que es dóna a Menorca. En aquests
moments, podria passar que la concentració estàs sota
mínims a Palma però que fos superior a altres punts de les
Illes. Volem dir que la presència d'una xarxa d'estacions de
mesurament ens donaria un major coneixement de la
realitat. En aquests moments, quan la prioritat política
internacional és la d'adquirir informació i coneixement
sobre una forma de contaminació desconeguda fins fa pocs
anys, sembla ser que no s'haurien d'escatimar esforços per
poder-nos dotar de la xarxa més àmplia possible, i dins
d'aquesta possibilitat, és clar, s'haurien de tenir en compte
les illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. La
discontinuïtat geogràfica del nostre territori ens obliga,
hauria d'obligar sistemàticament al Govern d'aquesta
comunitat a mostrar igual sensibilitat i practicar
l'equanimitat en el desplegament de les seves polítiques.
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En aquesta proposició per ampliar l'abast de les estacions de
mesurament i cobrir tot el territori interinsular, també voldria
introduir, encara que fos com a element de discussió, la qüestió
de la informació que s'ha d'emetre als ciutadans. La directiva
europea és clara, el Reial Decret del Govern espanyol també és
clar: quan es sobrepassin els límits de concentració d'ozó
s'informarà a la població i s'adoptaran les mesures de protecció
previstes. Segons el Conseller de Comerç i Indústria mai no s'han
sobrepassat aquests límits i segurament no serà aquesta
contaminació causa de cap desgràcia. Ho celebram, celebram
que sigui així. A algunes estacions de la Comunitat Autònoma de
Catalunya, en determinats moments, s'han superat els límits
recomanables. Per tant, tampoc no és d'estranyar que expressem
una certa preocupació i no tanta tranquil•litat com el Sr.
Conseller. Fa quatre o cinc mesos, aquest diputat va rebre del
Conseller el compromís formal de rebre mensualment informació
dels mesuraments d'ozó de l'estació de Palma, en acabar la sessió
parlamentària va rebre aquest compromís formal de lliurar
aquesta informació.  Han passat quatre o cinc mesos i no ha estat
així, no s'ha fet. Segurament, en aquest parlament ningú ni el
propi conseller sabria dir quina és la concentració d'ozó
atmosfèric que avui respirar, ningú sabria dir si es enfora o a
prop dels límits, ningú sabria explicar quina ha estat la tendència
dels mesuraments dels darrers mesos, si la concentració es manté
estable, si la concentració disminueix, si la concentració puja.
Malgrat que l'obligació d'informar queda estipulada en el supòsit
de perill per la salut, el dret del ciutadà a rebre informació es viu
i s'ha de complir.

De la mateixa manera que tenim mil formes d'estar informats
sobre la temperatura de cada dia, sobre la velocitat del vent,
sobre la quantitat de pluja, sobre el nivell d'humitat o la pressió
atmosfèrica, i sense ser cap d'aquestes informacions qüestió de
vida o mort, moltes vegades ens semblen ja imprescindibles per
fer-nos una idea i una previsió del temps. Per quin motiu no es
transmeten informacions quotidianes sobre la qualitat de l'aire
que respiram? L'ozó és una forma de contaminació, però n'hi ha
d'altres, i seria una iniciativa política positiva poder informar
regularment de quin és l'estat de l'aire que respiram, perquè l'aire,
com la terra, com la mar, és el nostre medi natural, és el nostre
territori, i en una política de defensa medi ambiental, de
desenvolupament sostenible, que tant agrada dir al Govern
balear, hauria de tenir en compte l'estat en que es troben aquests
elements, tant la terra, territori, com la mar, territori, com l'aire,
territori. Ocultar-lo, encara que no hi hagi res a ocultar, no és una
bona pràctica. Per açò, aquesta proposta és d'ampliació de les
estacions de mesurament de la concentració d'ozó i a la mesura
del possible iniciar un debat sobre informació quotidiana de la
contaminació atmosfèrica a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per fixar la posició, intervé el Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Els Verds votarem afirmativament a la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida relativa a l'ampliació de les estacions de mesurament
de la concentració de l'ozó (...), perquè consideram que és
una mesura necessària per millorar els coneixements
científics sobre aquest agent contaminant poc investigat, de
forma que es pugui reduir la seva formació. L'ozó és un
contaminant secundari, format a partir de la reacció amb la
llum solar del diòxid de nitrògen procedent, principalment,
de la combustió de vehicles a motor. Reacció que es veu
afavorida pels hidrocarburs i el monòxid de carboni també
procedents de cotxes i avions. La seva concentració deriva
al llarg del dia i de les estacions, a mesura que ho fa la
insolació, sent superior els migdies i a l'estiu. Es dóna la
paradoxa que el mateix gas que resulta decisiu a les capes
altes de l'atmosfera per protegir-nos de l'accés de radiació
ultraviolada, representa un problema quan s'acumula prop
de la superfície terrestre. Avui en dia, les concentracions
d'ozó prop de la superfície terrestre a l'Europa occidental,
fins i tot a zones rurals, doblen els nivells naturals i abunden
els registres en concentracions deu vegades superiors als
nivells naturals.

L'ozó provoca irritacions oculars i al sistema respiratori,
reduint la resistència a refredats i pneumònies, agreujant
l'asma i la bronquitis. Els grups de població més exposats
als afectes de l'ozó són els nins, la gent gran i les persones
amb problemes respiratoris. L'ozó pot causar greus
problemes respiratoris, fins i tot, a concentracions inferiors
als límits legals. L'ozó també afecta als vegetals reduint la
fotosíntesi i, per tant, el volum de les collites. També ha
estat relacionat, juntament amb altres contaminants, amb la
mort de boscos europeus. A les nostres illes existeix un gran
desconeixement sobre el grau de contaminació per ozó, a
pesar que a la publicació El urbanismo y el medio ambiente
en las Baleares, editada l'any 1982 pel Consell General
Interinsular, s'afirmava que "en el aeropuerto de Son Sant
Joan, en algunos días de verano, se observa el (...) fotoquímico
producido por los vapores nitrosos de los escapes de los
aviones y la luz solar, en forma de una nube rojiza
mezclándose con los penachos de la central de San Juan de
Dios". Les primeres estadístiques públiques sobre
contaminació d'ozó no varen aparèixer fins l'any 1994, a la
publicació de la Conselleria de Comerç i Indústria,
Estadístiques energètiques de les Illes Balears, 1993. En
aquestes estadístiques únicament s'indiquen dades
corresponents als voltants de la central de Sant Joan de Déu.
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Per aquests motius, els Verds no podem sinó donar suport a
aquesta iniciativa d'Esquerra Unida per millorar l'abast de les
estacions de mesurament de concentració d'ozó, tal com
contempla el Reial Decret de 1995 sobre contaminació
atmosfèrica per ozó, el qual incorpora a la legislació espanyola
la Directriu 92/72 de la Comunitat Econòmica Europea. Amb el
que de cap manera poden estar d'acord els Verds és que només
s'informi a la població de les mesures sobre concentració d'ozó
quan se superin els valors fixats, tal com contempla l'esmentat
reial decret. Aquest fet suposa una burla al dret a l'accés a la
informació medi ambiental, a més de no garantir una adequada
protecció de la salut de la població. S'ha de recordar que el
respecte als (...) legals no sempre és sinònim de protecció de la
salut. En el cas de l'ozó, hi ha indicis que causa aguts afectes
sobre la salut a concentracions molt inferiors a les prèviament
considerades perilloses, per tant, els límits legals poden no ser
adequats. Les poques experiències sobre els seus afectes han
estat realitzades amb animals de laboratori, amb tots els
problemes associats a l'extrapolació dels resultats als humans. És
a dir, i per acabar, els Verds volem un major coneixement sobre
el grau de contaminació per ozó però també volem que se'ns
informi periòdicament de les mesures, encara que no sobrepassin
uns límits legals que no són garantia de salut ni de qualitat de
vida per a la població. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per fixar la posició, té la paraula el
representant del Grup PSM, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Portella sap perfectament que a
la meva intervenció seria suficient dir que reiteram la intervenció
que vàrem fer fa dues setmanes, però no serà així. Vull reafirmar
que donarem suport al contingut de la seva proposició no de llei,
perquè consideram que és correcta, que fa un plantejament
necessari, que té en compte un fet que des del Govern de les Illes
Balears es contempla molt poques vegades que és la realitat
pluriinsular i, per tant, de discontinuïtat geogràfica de les Illes
Balears. Si una actuació, en aplicació del contingut del reial
decret que desenvolupa aquesta directiva comunitària, a una altra
comunitat de territori continu podria tenir podria tenir sentit amb
una única estació de mesurament d'aquest element contaminant,
a les Illes Balears la realitat és diversa i no es pot plantejar de la
mateixa manera. Aquesta és la qüestió que recull la seva
proposició no de llei. En aquest sentit, és correcta, és tenir en
compte aquesta realitat pluriinsular i instar el Govern a que
també la tengui en compte.

Només li vull fer una correcció, a la seva intervenció vostè ha
dit que el Conseller ni tan sols coneixia els nivells de
contaminació. Jo diria que la realitat és més trista que açò, el
Conseller, contestant la seva pregunta, es va atrevir a, crec que
d'una manera quasi despectiva, dir-li: "estigui tranquil, Sr.
Portella, no morirà d'açò". A nosaltres ens sembla una actitud
inqualificable, absolutament rebutjable, de menyspreu als
parlamentaris que formulen preguntes des d'una actitud
constructiva, i de desconeixement absolut d'allò que preveu
aquest reial decret que el Govern estava obligat a impulsar i a
posar en pràctica. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. té la paraula la representant del Grup
Socialista, la Sra. Miriam Muñoz.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. La
proposición de Izquierda Unida referente a medidas de
control de la contaminación atmosférica por ozono nos hace
recordar la importancia de cuidar nuestro entorno y de
tomar medidas que limiten la contaminación atmosférica y
sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. El real
decreto, en el que se basa la propuesta de Izquierda Unida,
tiene el fin de informar a la población cuando se superen
determinados umbrales de concentración, informar a la
Comisión Europea y adquirir los conocimientos precisos
sobre esta forma de contaminación que permitan en su caso
la adopción de medidas tendentes a conseguir su reducción.
Asimismo, este decreto, tal y como ha explicado el Sr.
Portella, fija los criterios para elegir el emplazamiento que
debe ser representativo desde el punto de vista geográfico y
climatológico, en donde el riesgo de aproximarse a ciertos
umbrales (...) pero no exige que haya un número
determinado de estaciones en cada comunidad autónoma.

En el caso de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, el lugar elegido ha sido Palma. Teniendo en
cuenta que los principales causantes del exceso de ozono
son la industria y los vehículos, parece lógico pensar que
Ibiza, Menorca y Formentera estarán por debajo de los
límites de Mallorca. Hoy por hoy, parece que se cumplen
tanto los objetivos del real decreto como los objetivos de la
propuesta de Izquierda Unida. En todo caso, antes de
establecer nuevas estaciones de medición, deberían
efectuarse campañas de mediciones indicativas tal y como
establece el real decreto mencionado anteriormente, y a
partir de entonces decidir si son necesarias nuevas
estaciones y donde ubicarlas. El Grupo Socialista siempre
apoyará medidas que conlleven la conservación y mejora de
la calidad del medio ambiente, pero somos conscientes de
que hay otras prioridades medio ambientales en las que
invertir el esfuerzo personal y económico necesario para
crear nuevas estaciones. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula, per fixar la posició, el
representant del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Alexandre Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DE CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. En
principio, y como ya he dicho en otras intervenciones, el Grupo
Parlamentario Popular está muy sensibilizado con nuestro
entorno y el medio ambiente de la Comunidad, y con su
protección. Ante esta premisa, el Govern está actuando.

Respecto a la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de las Islas Baleares, relativa
a la medida de control de la contaminación atmosférica por
ozono, tengo que indicar que el Grupo considera que es una
reiteración ya que ante una pregunta parlamentaria desarrollada
en esta legislatura el pasado 29 de noviembre, es decir, hace
menos de cinco meses, ya se indicó al proponente, y leo
textualmente, "es disposa al centre de Palma d'una estació
automàtica de mesura de contaminants, entre els quals hi ha,
efectivament, l'ozó. Cada 30 minuts es fan unes mitjanes, una sèrie
de valors que es transmeten, efectivament, a la Direcció General de
Política Medi Ambiental que és l'interlocutor vàlid davant la Unió
Europea. Per tant, estam complint la normativa que exigeix el
compliment del reial decret". Es decir, ya dispone de una estación
para la medida del ozono y las redes de vigilancia de las
centrales térmicas. Esto es decir, que en otros lugares de control
también se está (...). Ya están controlados también por la
conselleria y disponen de monitores de ozono.

También tengo que decir que la ampliación de las redes de
vigilancia del medio ambiente atmosférico siempre son
interesantes pero, a la vista de los resultados de las medidas hasta
el día de hoy, no parecen ser de máxima urgencia ya que nunca
han sobrepasado los niveles de alarma, ni mucho menos los
umbrales establecidos en el Real Decreto 1494/95. Ante la
segunda parte de la proposición no de ley, quiero indicarle que
todos los estudios que hacen referencia (...) proposición son de
gran interés, pero su complejidad está fuera del alcance de la
Conselleria de Comercio e Industria, es decir, del Gobierno
balear. De hecho, estos estudios los lleva a cabo la Unión
Europea mediante su laboratorio de referencia, (...), y a nivel
estatal colabora el laboratorio Carlos III perteneciente al
Ministerio de Sanidad y Consumo, el cual, por su parte, cuenta
con la colaboración de las comunidades autónomas, incluso la
nuestra, a través de los grupos de trabajo creados al efecto y (...).
Gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
el diputat del grup proposant, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair el
suport que aquesta proposició no de llei ha rebut per part
dels Verds, no només agrair-los el suport sinó també per
l'explicació que ha ampliat la continguda a l'exposició de
motius a l'hora de defensar la proposició no de llei. També
estic ben d'acord amb la qüestió de la informació quotidiana
que s'hauria d'emetre relativa a la contaminació atmosfèrica,
sense esperar, únicament, el compliment d'una normativa
legal perquè el coneixement i la informació de l'estat de
l'aire que respiram és necessari, ben igual que ho són altres
informacions metereològiques que es donen a la població.

També vull agrair la intervenció del Grup Socialista, que
considera que pot ser hi hagi altres prioritats. Aquesta
proposició per ampliar les estacions de mesurament de l'ozó
no és una prioritat que exclogui altres mesures en temes
medi ambientals. Sense poder-ho afirmar a la portaveu del
Grup Socialista, el cost d'aquestes estacions de mesurament
realment no és molt elevat, fins i tot hi ha exemples o hi
podria haver solucions com l'acord amb Gesa per a
l'implantació d'aquestes estacions a les altres illes. És una
solució ben viable que a través d'una empresa com aquesta
es pugui fer un acord de col•laboració que faria bastant fàcil
l'establiment d'aquestes estacions.

Quant a la intervenció del Grup Popular en contra
d'aquesta proposició no de llei, és clar, a mi em sap un poc
de greu que fa dues setmanes, quan era qüestió d'aprovar
una proposta per denunciar i censurar la poca sensibilitat
mediambiental del Govern de l'Estat en els darrers anys
quant al compliment de la normativa europea, de la
directiva europea per la contaminació de l'ozó atmosfèric,
pels processos de pèrdua d'ozó de l'alta atmosfera, o va tenir
cap problema per donar suport a una iniciativa que era per
censurar el que feia un altre partit polític a una altra
institució, però ara, quan es tracta de fer un petit esforç
inversor en estacions de medició d'ozó a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, que sigui el control que
sigui, jo no dubt que no hagi arribat mai la concentració als
límits permesos, però, com ha dit el diputat Sr. Balanzat, no
importa arribar a aquesta concentració permesa per ja tenir
efectes perjudicials i tampoc no sabem quina és la tendència
que es dóna a les illes en les quals no hi ha estacions
mesuradores, i que, per tant, miri, em sap un poc de greu
que a l'hora de criticar hi siguem tots, però que a l'hora
d'assumir responsabilitat ja no hi siguem i ja no comptem
amb el Partit Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Los pocos que me han
podido oír no dice ni que sí ni que no, porque estaba
reservando un poco el voto para oír al Sr. Diputado del PP,
a ver si nos daban unos datos más que pudieran definirme.
Me quedo con lo que ya respondí en su día, como por
ejemplo que nunca hemos sobrepasado los 360
microgramos por metro cúbico, total, podemos estar
tranquilos. Quiero decir que esta cifra es cuando se debe
alarmar ya la población, cuando ya realmente hay peligro.
Por tanto, nuestro voto será afirmativo. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Muñoz. Sr. Pax, té vostè la paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En principio, tengo que
debatir unos cuantos asuntos, y es que la directiva nacional, el
Real Decreto 1494, en su artículo cinco, indica precisamente la
información a la población, no lo dice el Gobierno balear, lo dice
la directiva, en este caso fue por un equipo que está en Madrid,
que no es nuestro grupo el que está ahí. Me sorprende que una
directiva que aparece en el año 92 el Ministerio de la Presidencia
tarde tres años en publicarla, en transcribirla o trasponerla, que
es la palabra correcta, eso me sorprende.

Después, también tengo que decirle al Grupo Parlamentario
Socialista otra vez que pueden estar tranquilos, los 360 (...) y
cuatro números que tengo aquí presentes son medias desde julio
a diciembre. en julio, estamos en verano, del año 95, había una
media de 54'9, 48 en agosto, 36 en septiembre, son medias, me
refiero, 25 en octubre, 26'7 en noviembre y 24'6 en diciembre,
datos representativos, pueden estar tranquilos, no llegamos a
ningún umbral ni de urgencia ni de peligrosidad.

Y con respecto a lo que había hablado el Partido
Nacionalista-PSM, el conseller cuando quiso decir que podía
estar tranquilo, lo hizo en tono respetuoso y en sentido
metafórico, o sea, que no tiene ninguna gana de agredir a nadie.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Conclòs el debat, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei presentada per Esquerra Unida relativa a mesures de
control de contaminació atmosfèrica per l'ozó, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? 

Vots a favor, 24; en contra, 29; abstencions, no n'hi ha. 

Vull recordar als membres de la cambra que quan és en
procés...

Per favor, Sr. Conseller, ara sabrà per què faig aquesta
intervenció.

He de recordar als membres de Govern i diputats que
quan som en procés de votació, cada un ha d'estar ja en el
seu escó i no passejar-se per dins la sala.

III) Escrit RGE núm. 1531/96, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual sol•licita la
creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre
Sefobasa.

IV) Escrit RGE núm. 1543/96, presentat pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el qual
sol•licita la creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre Sefobasa.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a la creació d'una comissió no permanent
d'investigació. Hi ha dues propostes, una presentada pel
Grup Parlamentari Socialista i una altra, pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. En aquest cas, i establert
l'ordre del dia i per ordenar el debat, aquesta presidència
ordena el debat i dóna en primer lloc la intervenció al Grup
Parlamentari Socialista, que és qui primerament va fer
entrar en el registre aquesta proposta. Sr. Pons, té vostè la
paraula, Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Socías,
estigui tranquil, fins un cert punt. Una vegada més, i van no
sé quantes, moltíssimes, i crec que no serà la darrera,
l'escàndol i la corrupció són els protagonistes en el
Parlament de les Illes Balears. El Parlament no s'inventa res,
constata, parla, debat, intenta investigar, fora que el Sr.
Socías ens posi avui -el Grup Parlamentari Popular- la
barrera per evitar que el tema de Sefobasa s'aclareixi una
mica més del que ja s'ha aclarit, que és bastant.

Voldria recordar que les Illes Balears som la primera
comunitat autònoma en renda per càpita, que aquesta
bandera triomfal és exhibida amb motiu d'orgull i
satisfacció pel Govern balear quan és l'hora de penjar-se les
medalles, però apart del rànquing de renda per càpita,
haurem de fer un altre rànquing, que seria el tema
d'escàndols i corrupcions, i em pareix que també pujaria la
nostra comunitat al pòdium i, tal vegada, ens tocaria la
medalla d'or, perquè la corrupció, l'"amiguisme", el
nepotisme, el sectarisme, la discriminació a favor dels meus
i en contra dels altres ha estat una pràctica constant, han
rebut des de la presidència del Govern balear, no des d'un
racó d'una conselleria, durant tota l'etapa 83-95, durant
l'etapa de l'exMolt Hble. Sr. gabriel Cañellas i Fons, un
impuls efectiu i decisiu, i gràcies a aquesta gran labor de
l'expresident i ex Molt Hble, efectivament, les Illes Balears,
si un dia el Guinness de la corrupció a Espanya s'hi fes, tal
vegada tendríem una bona medalla i participaríem, per tant,
del llibre de rècords d'escàndols i corrupcions.
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El tema de Sefobasa és un fet aïllat, és una experiència
desgraciada, és un fill bord, una ovella negra, una mala gestió
d'un conseller o de tal gerent o de tal capatàs, per favor, aquesta
rondalla la vagin a contar al Sr. Jordi des Racó, si fos viu, però
no la venguin a contar al Parlament balear. El Parlament de les
Illes Balears sap perfectament -ho sabem tots- que Sefobasa -
Servicios Forestales S.A., segons el títol de creació, Sefobasa
para los amigos- és una mostra entre mil que en trobaríem, si hi
féssim dissabte, si espolsàssim bé les estores de l'etapa 83-95,
l'etapa de la presidència del Sr. Cañellas.

Però, senyors del Grup Parlamentari Popular, almenys una
part, estiguin tranquils. Sr. Socías, faci un esforç, prengui alguna
herba d'aquestes mediterrànies, si pot, estigui tranquil, això duu
camí de canviar positivament, i el Grup Parlamentari Socialista
vol contribuir a un canvi positiu dins la mateixa dreta. No som
apocalíptics, no volem que tot faci ull, volem una dreta que
guanyi les eleccions si les ha de guanyar, les perdi si les ha de
perdre, si té una majoria que governi honradament, des d'una
ideologia que no és la nostra, però que respectam, però nosaltres
no respectam ni toleram, ni cooperam amb el nostre silenci que
hi hagi corrupció, que hi hagi hagut corrupció, n'hi ha haguda, i
molta, i que aquesta corrupció continuï, i una manera que
continuï és no voler aclarir les coses, no voler investigar.

Això va començar a canviar, i curiosament va ser el màxim
dirigent del Partit Popular qui va pegar la destralada més grossa
no al pi de Formentor que un llamp ja se'l va endur fa molt de
temps, sinó a la soca, a l'alzina de s'Alqueria d'Avall, al roure
mestre de s'Alqueria d'Avall, quan hi va pegar la destralada, i, en
forma  de Reial Decret 185/1995, de 31 de juliol, aquesta
destralada va tenir un efecte fulminant: "por el que se dispone el
cese a petición propia -ja, ja- de D. Gabriel Cañellas i Fons como
presidente de la Comunidad Autònoma de las Islas Baleares",
firmat: Joan Carles I, rei d'Espanya-Felipe González; l'autor,
però, era el Sr. Aznar, i el mateix dia, a la mateixa pàgina del
butlletí un altre decret nomenava el Sr. Cristòfol Soler i Cladera
president de la Comunitat Autònoma de Balears. I aquí ve la
qüestió: Llevar-nos l'arbre, la soca, el pilar bàsic de la corrupció
va ser un element fonamental -gracias, "Jose Mari" o gràcies, ara
que ja entén el català-, però no és tan fàcil canviar. Quan l'autor
de la corrupció està assegut i té un poder i té unes xarxes, i ben
esteses, i es resisteix a morir, s'hi resisteix, s'aferra a
l'emblanquinat com un moix panxa enlaire, president nou i
política nova, president nou i política vella, un poc de cada cosa.
Tancam un període farcit d'escàndols i corrupcions, el 83-95, o
el continuam? Un poc de cada cosa. Avui entendrem un prova
clara i centrada en el cas Sefobasa.

Senyors del Partit Popular, senyors del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Socías, avui cantaran vots i menten barbes o
mentiran barbes; bé, no en duu, però així diu la frase. Hi
haurà comissió d'investigació o no. Abans d'entrar aquí,
mitjans de comunicació ja m'han fet saber que vostè ja
manifestava que vostè no hi haurà comissió d'investigació,
hi haurà una compareixença, ens contaran quatre rondalles,
que si la paret es va fer d'acord amb el conveni tal, que al
xalet s'hi varen posar pedres no sé com i no sé quan, cosa
que s'haurà d'aclarir, que s'haurà d'aclarir fins i tot les forces
aèries de Sefobasa, després ho detallaré, perquè aquí ja hem
fet operacions quasi quasi tipus Vietnam, però després li'n
donaré els detalls.

La comissió d'investigació que es proposa ha de
respondre també a una cosa molt important i és a les
demandes dels treballadors. Els treballadors de Sefobasa
volen saber què passarà amb aquesta societat, si tendran
feina o no en tendran, si continuarà aquest servei i faran
tàbula rasa i aniran a una altra solució i si seran posats, per
tant en una decisió de dissoldre la societat, en el mateix sac
aquells que han treballat honradament, que són la immensa
majoria, si estaran ficats en el mateix sac de la corrupció de
determinats dirigents. Per tant, la comissió, crec que té un
doble objectiu: què havia de ser, d'acord amb el decret de
creació, Sefobasa i què ha estat realment, qui han estat els
seus dirigents, què han fet, quins treballadors hi ha hagut,
com han funcionat, com ha estat possible que aquests
treballadors hagin anat a fer arreglar un xalet determinat o
unes determinades parets, a fre feines privades, si ha estat
un cas de generositat laboral, de bon veïnatge, jo entenia
que el bon veïnatge, d'aocrd amb la llei i les normatives
laborals, és allò de tu m'exsequelles la figuera, jo t'hi pas el
motocultor, això són els treballs de bona voluntat, no n'h ha
més, però un treball de bona voluntat que consisteix a fer un
xalet és un poquet fort, solen ser molt bon veïns, no hi haurà
cap plet, i segon, i això és molt importat, s'ha de trobar una
sortida en positiu a l'escàndol Sefobasa que permeti el
manteniment d'un servei forestal, només faltaria que per
arreglar una cosa ho espanyàssim tot, que el personal hi ha
de poder treballar, continuar treballant-hi qui vol treballar
honradament, evidentment sense pressions, treballant com
a servei cap al públic i no com a servei d'interessos privats.
Insistesc una vegada més que el tema Sefobasa és una perla
de tantes, una perla d'una corona molt ben decorada, per
cert, d'una corona d'una xarxa de corrupció generalitzada,
impulsada, creada, sostenguda, perfeccionada dia a dia;
quina dedicació!, quantes reunions amb aquells que es
resistien a aquell xa..., dur-los a sopar, aclarir-los les coses,
si això no ho arregla, el teu fill no trobarà feina, aquella
cosa que hem de resoldre no es resoldrà, aquells permisos
no arribaran, etc. Deriva, per tant, aquest escàndol d'un
element clar i contundent, no es practica la corrupció amb
impunitat, no es governa dirigint la corrupció des de la
impunitat i, en definitiva, crec que Sefobasa, com altres
temes que encara aniran arribant és un petard més de la
traca no valenciana, de la traca balear, de la traca Cañellas,
perquè, entre altres coses, jo voldria que m'explicàs si els
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Serveis Forestals de Balears, que es varen crear per fer
precisament això, per atendre les àrees forestals de Balears, si
podien haver estat utilitzats per posar, per exemple, les pancartes
del Partit Popular dins el municipi de Selva durant la campanya
electoral municipal i autonòmica del 95; si havien de servir,
perquè hi varen servir, perquè el batle i regidors de Selva del
Partit Popular viatjassin en l'helicòpter de la societat o que la
societat tenia en aquell moment durant l'estiu passat, el de 1995,
amb la llarga ruta de Caimari  fins al camp de futbol de Selva; si
és correcte que els fons de Sefobasa hagin servit perquè el
capatàs de Sefobasa Cristòfol Barceló realitzi obres de folrar de
pedra, entre d'altres, amb la brigada de Sefobasa del xalet ses
Deveres, situat a l'antic camí entre Caimari i Selva, brigada que,
a dins Sefobasa mateix, els treballadors, Sr. Socías, denominen
com brigada de ses rajoles, vol dir que en posen; si els fons de
Sefobasa havien de servir per millorar precisament les finques
del Sr. Cañellas, del Sr. Marià Socías i Morell, conseller
d'Agricultura i Pesca, de Miquel Ferrer, gerent de Sefobasa, entre
d'altres; si els fons de Sefobasa havien de servir per regar els
jardins, camp de futbol i altres àrees del municipi de Selva i no
d'altres municipis, però, perquè allà hi havia els nostres i, a altres
municipis, els nostres no hi eren.

En definitiva, senyors del Partit Popular que tenen els vots,
recordem que l'objectiu d'aqueta proposició, d'aquesta iniciativa
de reclamar una comissió d'investigació és que aclarim què ha
passat amb Sefobasa, que si ha de continuar, continuï com una
societat que ha de complir amb el seu objectiu: el manteniment
en bon estat de les zones forestals de les Illes Balears, un servei
allà on els treballadors puguin fer feina al servei de la societat,
en espais públics o privats, sense estar obligats, com ha passat,
a fer feines il•legals amb l'amenaça pura i dura, com els senyors
de possessió d'altre temps...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

"...(...) si no fas allò que jo et dic, dissabte acabes".

Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Conseller, si com
proclama des de la portada d'aquesta revista tan cara i tan bel
il•lustrada, que és Solcs i Ones, el contingut de la qual ja és més
flac, si vostè vol un equipo renovat o s'anuncia com a equip
renovat, liquidi, liquidi els residus corruptes i mafiosos que ha
rebut en herència no sé si del tio o del padrino. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La professió
de brigada forestal de prevenció d'incendis requereix d'unes
condicions molt especials, només aquells que han passat
unes proves rigoroses i han demostrat la seva vàlua i
capacitat tenen accés als Serves Forestals de Balears
Societat Anònima; una part d'aquest personal forma un cos
d'elit, de gent escollida, altament qualificada, que ha
adquirit una gran experiència generació rera generació
vetllant per la neteja dels nostres boscos, atacant els
incendis abans que prengui el foc; en unes condicions
terriblement adverses, l'evolució natural ha seleccionat els
més aptes per desenvolupar aquesta audaç missió i al llarg
dels anys dos llinatges, Ferrer i Barceló, són l'orgull de
Sefobasa, sense necessitat d'estudis, concursos ni
oposicions, esposes, cunyats, cosins, germanes, filles,
gendres, nebots, etc., després d'un aprenentatge que es
transmet d'uns als altres, han demostrat que són els millors.
En el transcurs dels anys, han aconseguit èxits
espectaculars, n'hem contarem uns quants: Les oliveres del
Sr. Gabriel Cañellas, per exemple, mai no s'han pegat foc,
i això que per s'Alqueria d'Avall hi passen molts
d'excursionistes que queden meravellats pel ben cuidada que
està aquella finca, tothom cavilAla la mà d'hores de feina que
s'han invertit en aquells formosos paratges; un altre gran
èxit ha estat el revolucionari descobriment patentat pel
gerent de Sefobasa, el tancament de finques per evitar que
hi entri el foc, i el més sorprenent és que funciona, fins ara
només s'han cremat finques que no havien estat tancades
amb aquest procediment, utilitzant aquesta tecnologia, gent
amb visió de futur, visionaris, normalment alts càrrecs del
Partit Popular, s'han salvat del foc fins al dia d'avui. D'altra
banda, el contacte amb la natura ha cultivat l'esperit de
solidaritat entre els treballadors de Sefobasa; fora de la
jornada laboral i d'una manera totalment desinteressada
mostren la seva companyonia construint el galliner i el xalet
del gerent o del cap de les brigades.

El personal de Sefobasa, aquesta part del personal de
Sefobasa que forma aquest cos d'elit, és conegut també per
l'alt esperit de civisme i participació social. En la passada
campanya electoral era freqüent veure les inconfusibles
granotes de feina de Sefobasa penjant pancartes del partit
que més s'ha caracteritzat per la defensa de valors tals com
l'honestedat, la transparència i l'austeritat, i era
particularment emocionant veure sortir de la furgoneta de
Sefobasa petites alzines que, cultivades en les finques del
Govern, eixamplaven el cos dels electors del Partit Popular,
els quals rebien emocionats un obsequi tan carregat de
simbolisme i que els ajudava a reflexionar correctament. I
tal com la gavina de l'anagrama d'aquest partit, l'helicopter
de Sefobasa, efectivament, s'enlairava de Caimari portant la
candidatura del Partit Popular, no sabem si com a celebració
d'una victòria electoral o si anaven a apagar un incendi.
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Però la moral d'una empresa com Sefobasa descansa en una
profunda religiositat. A principi de l'any passat Sefobasa construí
l'àrea recreativa a la caseta de s'Erissal de la beata Francinaina
Cirer de Sencelles; Sefobasa aixecà la caseta, reconstruí les
parets de la finca, la netejà de llenya, la reforestà amb figueres,
per a gran joia del batle de Sencelles, del gerent de l'empresa, del
germà del batle de Sencelles, i de les monges del convent, que
durant tota la campanya electoral, uns i altres, contaren i
cantaven la seva alegria reclamant l'agraïment per als seus
benefactors. I en aquells paratges idil•lics de Sencelles, en el
camí de Jornets, Sefobasa hi va realitzar la pavimentació d'aquest
camí, després de soterra una canal de dos quilòmetres destinada
al transvasament d'aigua de distints pous de la zona. L'atruïsme
de Sefobasa no va reparar que l'empresa concessionària de les
aigües d'aquella zona és una empresa privada -Aguas Marratxí
Sociedad Anónima-, una empresa privada subministradora
d'EMAYA, l'empresa que impulsava aquell fallit projecte de
transvasar les aigües de Sencelles cap al municipi de Palma.

Senyores i senyors diputats, això no són rondalles ni
coverbos, és la pura realitat, però hem pensat que tal vegada
valia més riure que no plorar, perquè què els n'hem de dir? Quina
barra!, ells, saps que en tenen, de barra, però tot és legal, diu el
Sr. Marià, els expedients són correctes, vejam-los, els
expedients, i per què no els mostren? De dia 2 de gener que està
demanada tota aquesta documentació, no és d'ara, no és de quan
ha començat a sortir en els diaris, dia 2 de gener ja li vàrem
demanar el llistat dels beneficiaris, què passava amb el personal,
què passava amb el règim agrari de la seguretat social. Ni una
resposta. Si tot és legal, per què no responen?, per què no
contesten al Parlament? Qui va signar aquests convenis? Qui són
els beneficiaris del conveni amb Sefobasa? Els treballs que se
signaven en els convenis varen respondre als que se signaven
realment? És veritat que s'han utilitzat incorrectament fons
europeus? És possible que no hi hagi doblers per als programes
de l'objectiu 5B o per al projecte Leader, frustrant totes les
expectatives dels ajuntaments i d'empresaris i particulars que han
presentat projectes, i llavors no hi ha doblers? I és possible que
s'hagin gastat amb aquestes mangarrufes..., quants  de milions hi
han destinat, a aquestes mangarrufes? Com han contractat el
personal? S'ha utilitzat irregularment el règim agrari de la
seguretat social? Quants de milions s'han gastat incorrectament?
I quins tècnics redactaven habitualment els projectes?, també els
ho demanarem, i es pot preparar, Sr. Marià, a la compareixença
de la setmana que ve, hi dugui el llistat de tècnics que
normalment han redactat els projectes de Sefobasa.

Senyores i senyors diputats, especialment senyores i senyors
diputats del Partit Popular, aquest no és un tema d'interès per a
l'oposició, aquest és un tema d'interès especialment per a vostès,
vostès són els primers obligats a investigar aquestes
irregularitats, no se'n poden rentar les mans, vostès tenen
l'obligació d'exigir responsabilitat política, vostès tenen
l'obligació de determinar què és el que s'ha gastat irregularment
i vostès tenen l'obligació -escoltin-ho bé- d'exigir la devolució de
tots els doblers públics que s'han estafat amb aquests
procediments; esperam la seva resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que hi vulguin
intervenir? per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Antoni Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina, després de les manifestacions fetes tant pel Sr.
Pons com pel Sr. Sampol i per tot el que ha aparegut en els
mitjans de comunicació, creu que és necessària la creació
d'aquesta comissió d'investigació. per tant, donarem suport
a les propostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, Sra.
Margalida Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Esquerra Unida també s'afegeix a la petició d'una
comissió no permanent d'investigació sobre el funcionament
irregular de Sefobasa, i volem recordar que el mateix dia 13
de març, dia en què va sortir la primera notícia a un mitjà de
comunicació detectant irregularitats, aquest mateix dia 13
de març Esquerra Unida va demanar una compareixença del
conseller d'Agricultura i Pesca davant la  omissió
parlamentària d'economia precisament per, immediatament,
retre-hi compte o poder-hi explicar totes aquestes
irregularitats detectades sobre el treball de les brigades
forestals, treballs que, com ja s'ha dit aquí per part dels dos
proposants, dels dos grups parlamentaris que proposen la
comissió d'investigació, van des de la utilització de les
brigades per a la realització o per ajudar a fer una casa del
capatàs en cap, Sr. Cristòfol Barceló, i altres, com la neteja
de finques, etc.

El Sr. Conseller també va donar a conèixer als mitjans
de comunicació que ell havia demanat comparèixer en la
Comissió d'Economia. No sabem en quina data ho va
demanar, però pensam que si ja s'hagués donada abans
d'avui aquesta compareixença, potser el Sr. Conseller hauria
pogut aclarir molts d'aspectes que ja coneixem a través dels
mitjans de comunicació. De fet, aspectes o irregularitats que
els mateixos protagonistes, almanco el Sr. Barceló, no han
desmentit, sinó que senzillament ell ha explicat amb bastant
discussió sobre aquesta explicació. S'ha demanat igualment
per part d'Esquerra unida la documentació a la conselleria
sobre les activitats, veig que el Sr. Sampol també la hi havia
demanada, i continuam sense tenir resposta escrita per part
de la Conselleria d'Agricultura.
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Pensam que la situació que s'ha creada d'escàndol, com han
dit altres parlamentaris en aquest debat, mereix realment una
comissió d'invèstigació, perquè és l'eina parlamentària més
adient per arribar al fons de com s'ha arribat a aquesta situació.
El Sr. Barceló, el senyor capatàs en cap de le brigades, deia que
s'havien fet aquestes feines com a amics i, per tant, considerava
que no eren il•legals, però a la vegada no explicava per què
s'havien fetes en hores de feina i signant papers com si haguessin
estat a la comuna de Caimari, ell cercava la raó dient que és gent
que em vol mal, que em vol denunciar perquè m'he presentat a
regidor, però, ja s'ha dit aquí també, aquest regidor, justament del
Partit Popular, d'un ajuntament que utilitza aigua per regar
jardins, quan estam patint un dels estius més secs de les Illes.
També fonts de la mateixa conselleria dubten del valor forestal
de moltes finques netejades, sembla que amb doblers europeus,
per prevenir incendis, no en parlem de la finca S'Alqueria de
Bunyola o de treballs a una finca de la fundació Illes Balears a
Sant Elm, a Andratx.

El Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, a través del consell
d'administració de Sefobasa, ha destituït el gerent, Sr. Ferrer; no
sabem si aquest Sr. Ferrer està reservat o es pensa ja en donar-lo
a un altre lloc, a una altra empresa pública, també hi ha rumors
en aquest sentit. Però sobretot allò que volem destacar és que el
Sr. Conseller ha anunciat a nivell dels mitjans de comunicació
que ha obert una investigació per aclarir tots aquests aspectes
denunciats, per tant, amb més raó, si ha començat aquesta
investigació interna, pensam que seria bo que el Grup
Parlamentari Popular donà suport a la comissió parlamentària
d'investigació per poder presentar els resultats d'aquesta recercar
interna del Sr. Conseller i poder donar a l'abast de tots els grups
parlamentaris els expedients, les raons, les irregularitats, com pot
ser la que també s'ha denunciat de la venda de llenya de la finca
del Sr. Ferrer a Sefobasa o qualsevol altra de les que han sortit en
els mitjans de comunicació.

És ben necessària, per tant, aquesta comissió, aquesta
investigació, i demanam al Sr. Conseller que si fins ara ha dit
que totes aquestes irregularitats detectades o denunciades són
dels anys anteriors a la seva presa de possessió, també és cert que
la responsabilitat política del càrrec no es desfà en acabar un...,
no s'atura, sinó que és precisament per l'ostentació d'aquest
càrrec. Per tant, li demanam fins on pensa arribar dins la recerca,
dins la demanada responsabilitat i fins on pensa ell assumir
aquesta responsabilitat política, que no només hauria de ser amb
vista a qui ocupa el càrrec, sinó també cap aquells beneficiaris
que se sap que utilitzen doblers públics per a finalitats personals.

Sembla que també ens ho han dit els mitjans de
comunicació, que el Grup Parlamentari Popular finalment
dirà que o a la comissió d'investigació, sembla que
finalment es respondrà a la petició d'Esquerra Unida i hi
haurà la compareixença, però allò que volem dir també és
que una de les coses que ha dit el Sr. Conseller a través dels
mitjans de comunicació és que hi ha més propietaris de
finques forestals que voten el Partit Popular que d'aquells
que voten Esquerra Unida, no sabem si ho va dir amb
aquestes paraules, però així va sortir a un mitjà de
comunicació. Sr. Socías, nosaltres no ho sabem, perquè
pensam que el vot és secret, però sí que sabem que el
problema no és si voten o no voten, és si els beneficiaris
d'aquestes neteges de finques són familiars, són amics, son
militants del Partit Popular. Els amics d'Esquerra Unida, és
cert que en general solen ser més de capes socials diferents
i no propietaris de finques, però allò que nosaltres sí pensam
és que els nostres amics, la gent en general, creu que els
polítics han de gestionar els doblers públics per revertir-los
en el bé comú, no per facilitar, amb aquests doblers públics,
als seus amics o parents feines que es podrien pagar per ells
mateixos, i també pensam que els votants de tots els partits,
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes volen
transparència, volen bona gestió i sobretot transparència
amb els doblers públics, per tant, el primer interessat a
aclarir totes aquestes irregularitats hauria de ser el mateix
Grup Parlamentari Popular.

Els representants dels treballadors de Sefobasa ho han
dit, que sembla que es vol embolicar aquesta empresa
pública en una cel•lofana negra perquè no es pugui veure
que hi ha dins. Pensam que seria un error que se'n
mantingués aquesta imatge. Demanin responsabilitats també
als seus funcionaris,als seus empleats de l'empresa pública,
però sobretot assumeixin les seves responsabilitats com a
gestors dels doblers públics i aclareixin totes aquestes
irregularitats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Cañellas?

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Sr. President, per al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula per un temps màxim de tres minuts
per fer referència única i exclusiva a l'al•lusió personal.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Moltes gràcies, Sr. President. S'han fet, crec, al•lusions
de caràcter general a qui ocupava un càrrec, les passaré per
alt, ja hi estic molt avesat, i s'han fet al•lusions de caràcter
personal i directe, errònies, sobre una persona en concret per
part de tots els que han intervengut fins ara. en primer lloc,
al•lusions clares a les finques del Sr. Cañellas, som
propietari tan sols de tres quarterades d'ametllerar, no hi ha
cap olivera, no hi ha més que una alzina i no  hi ha entrat
mai Sefobasa; punt primer. S'ha fet referència per part d'un
altre grup a les oliveres del Sr. Cañellas, només en tenc una,
no la tallada mai Sefobasa ni la exsequellada mai. Tercera,
s'ha dit, i això podria ser, a la millor en referència a
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propietari en tant que de s'Alqueria d'Avall, d'on és propietària
la meva dona, supòs que això també em dóna dret a una certa
al•lusió de caràcter personal, a pesar que en el Codi civil que
regeix en aquesta comunitat, el que és de la dona és de la dona
i, en ser fet constitudinari, s'hi diu que el que és de l'home també
és de la dona o, si no, el matrimoni no va bé, idò, en aquesta
finca sí que s'hi han fetes podes d'olivera, de l'únic que no s'ha
recordat ningú és de dir que aquestes podes d'olivera, fent honor
a l'expressió d'Esquerra Unida, qui les pot pagar que les pagui,
han estat pagades rigorosament amb tres talons, un de 500.000,
un de 500.000 i un de 770.000 pessetes, expressament per part de
la propietat d'aquesta finca perquè havia encomanat un treball
particular que no era en cap manera subvencionable i, per tant,
va ser abonat en el seu moment rigorosament i religiosament.
Tercera al•lusió totalment i absolutament falsa, s'Alqueria
d'Avall, Sr. Sampol, sí que es va pegar foc, l'any 83, llàstima,
afortunadament la tenim suficientment ben cuidada i l'any 83
aquest servidor de vostès encara no era president quan va passar,
el foc el vaig poder aturar just abans de les oliveres perquè em
cuid de tenir-la prou neta perquè és la meva il•lusió i el meu
gust. I quarta, també per errònia, mai les brigades de Sefobasa no
han entrat en cap finca de la fundació Illes Balears d'Andratx ni
de cap altra banda, mai no hi han entrat a fer net, a cap finca de
la fundació Illes Balears i molt manco a la d'Andrtx, on va entrar
una empresa particular, religiosament pagada, i no era Sefobasa,
per la fundació Illes Balears.

He ajudat a aclarir-los un poc aquest clima de corrupció en el
qual diu el Sr. Damià Pons que he viscut tota la vida. Serà tan
ver que he arribat al súmmum del Guinness, efectivament ja hi
som, en el súmmum del Guinness. En el Cinco dias, quan hi
parlen de jo, em diuen socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Una
vegada més ens trobam que el PSM i el PSOE ens demanen la
creació d'una comissió d'investigació. S'ha publicat fa poc a un
mitjà de comunicació la notícia que s'havien produïdes
determinades actuacions per part de Sefobasa que no eren del tot
correctes, aquest mitjà de comunicació està evidentment en
llibertat per publicar el que consideri uns determinats fets que es
puguin haver produït, però nosaltres creim que només amb
aqueixa informació determinats grups de l'oposició ja demanin
una comissió d'investigació no és del tot rigorós, ja que s'hi veu
massa evident que hi ha poc interès per esbrinar què és el que ha
passat realment, què és el que realment ha fet Sefobasa, si és més
o manco cert el que s'ha comentat aquí, en aqueixa tribuna, i ja
han aconseguit el que volien, volien un debat aquí, en el plenari,
per crear una expectació (...) malament que el govern i en concret
Sefobasa ha fet les coses, i poc els importa si això és ver o no és
ver, el que és important és dir-ho aquí i que demà surti publicat
en els distints mitjans de comunicació.

Jo crec que quan es demana una comissió d'investigació,
que és una cosa seriosa, s'ha de demanar amb
responsabilitat, amb documentació, amb papers, amb una
base sòlida, per poder dir que s'han produït determinades
irregularitats. Jo intentaré contar un poquet com és que ens
trobam en aquest plenari discutint aqueixa creació d'una
comissió d'investigació.

Dia 13 i dia 14 es publica aqueixa informació a un mitjà
de comunicació. Dia 14 al matí, en el registre del Parlament,
s'hi produeixen tota una sèrie d'entrades de documentació.
Esquerra Unida demana que comparegui el conseller davant
la Comissió d'Economia per explicar tota aquesta
informació i, a la vegada, demana una sèrie de
documentació. A mi em pareix una actitud correcta, aquesta,
primerament vejam què en diu el conseller, primerament
vejam quina documentació ens dóna i després veurem si és
necessari o no crear una comissió d'investigació. Què fa el
PSOE? Demana directament una comissió d'investigació i
fa una sèrie de preguntes directament en el plenari, no
pareix que tengui moltes ganes de discutir sobre papers i
sobre els fets reals, sinó que més aviat ja vol a so de bombo
i platerets el que deia el Sr. Pons: corrupció i corrupció,
però papers, realment poquets. I el PSM, què fa? El Sr.
Orfila, prudent com Esquerra Unida, demana una sèrie de
documentació i fa cinc o sis preguntes davant la Comissió
d'Economia perquè el conseller expliqui què és el que ha
passat amb Sefobasa, però, és clar, el portaveu del Grup del
PSM, quan veu que el PSOE s'hi avança, que demana una
comissió d'investigació, també -el Sr. Sampol- demana que
es creï una comissió d'investigació. Actitud del Govern
davant d'aquests fets? El conseller demana ràpidament la
compareixença davant la Comissió d'Economia per explicar
tot això, per explicar tot el que surt als mitjans de
comunicació i per donar total transparència a les actitud
dutes a terme per part de Sefobasa i els seus responsables
durant tota una sèrie d'anys, a la vegada també pren l'actitud
de cessar qui havia estat durant una sèrie d'anys el gerent,
Sr. Miquel Ferrer, i a la vegada ordena les oportunes
investigacions sobre el que ha passat, sobre el que s'ha
publicat, sobre el que diu l'oposició de les actuacions dutes
a terme per Sefobasa. Jo crec que en aquest moment el que
hem de fer o el que em pareixeria més lògic que es fes,
abans de demanar una comissió d'investigació, és esperar
que la setmana que ve, si no ho tenc mal entès, em pareix
que és dimecres, el Sr. Conseller d'Agricultura ha de
comparèixer davant la Comissió d'Economia, hi donarà
totes les explicacions a tothom, hi donarà, supòs, també
alguna documentació i serà després, amb els papers i amb
les explicacions donades, quan vostès, els de l'oposició,
podran jutjar o podran esbrinar si és necessari o no crear
aquesta comissió d'investigació, perquè creguin-me que els
primers interessats que surti a la llum que l'actuació duta a
terme per Sefobasa ha estat correcta, que les actuacions
dutes a terme per Sefobasa s'han fetes sempre des de
l'objectivitat i complint amb la legalitat, som el Grup
Parlamentari Popular, el Govern balear i el mateix conseller
d'Agricutura. Jo crec que en aquest moment convé esperar
a això i després, si vostès consideren que s'ha de fer aquesta
comissió d'investigació, que sigui quan hàgim de venir a
aquest plenari a discutir-ho.
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Entraré un poquet en matèria i faré un poquet d'història sobre
per què es crea Sefobasa, d'on surt Sefobasa, quin era la intenció
quan es va construir o quan es va fer aquesta empresa. La nostra
comunitat autònoma va rebre les transferències en matèria de
conservació de la naturalesa l'any 1984, i aquest traspàs incloïa
la lluita contra l'erossió, la prevenció i l'extinció dels incendis
forestals, i l'any 95 es crea Sefobasa amb aquest objectiu. Però
l'actuació de Sefobasa ha estat clara i transparent des del principi
perquè es va publicar en el butlletí d'aquesta comunitat la
constitució de l'empresa i a la vegada es van publicar també els
estatuts d'aqueta societat anònima Serves Forestals de Balears
(Sefobasa), i s'ha preocupat, algú de vostès, de llegir el que diuen
aquests estatuts? No hi ha hagut cap grup d'aquesta cambra, que
jo sàpiga, que hagi impugnat aquests estatuts, que hagi impugnat
aqueix objecte social o que hagi dit que està en contra del que
diu l'objecte social de l'empresa pública Sefobasa. Jo els llegiré
quina és la finalitat d'aquesta empresa.

L'article segon dels estatuts diu: "Objecte social: Constitueix
l'objecte social la realització dins l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels fins següents: 1r)
Realització de tot tipus de treballs forestals per a qualsevol
administració pública o particular, sigui directament, sigui
mitjançant subcontractació; 2n) Amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu s'han de considerar treballs forestals els següents: a) els
consistents en la millora de la infraestructura de defensa contra
incendis, entre els quals s'han de comptar la realització de
tallafocs, franges auxiliars d'eixermada i camins, i b) els
consistents en la millora productiva forestal, entre els quals es
compta la realització de repoblacions, eixermades, tancaments i
construcció de murs", és a dir que totes aqueixes actuacions que
diu l'objecte social en els estatuts de Sefobasa és el que ha fet
fins ara aquesta empresa pública dins l'àmbit de la nostra
comunitat autònoma, i s'hi afegeix un apartat b), que diu: "La
societat pot realitzar tots els actes tendents a la consecució
d'aquest fi social, i entre aquests, els següents: la realització de
convenis, convenis amb els organismes competents que hi han de
coadjuvar, entre ells administracions públiques i particulars", és
a dir que de tot el que han dit aquí, coses són falses i coses que
han dit són veritat, perquè l'objectiu i l'objecte social d'aquesta
empresa pública és precisament aquest, i fins ara no hi ha hagut
cap grup que s'hagi oposat a aquest objecte social d'aquesta
empresa pública.

Però jo hi vull afegir una dada que crec que és molt
significativa i molt important, és una xifra, és que del total
de la massa forestal de Balears, allà on el Govern balear té
competències en tema de reforestació i de lluita contra
incendis, el 95%, d'aquesta massa forestal, és en mans
privades i tan sols un 5% és en mans públiques, això vol dir
que qualsevol actuació que dugui a terme el Govern balear
en matèria de reforestació s'ha de dur a terme en terrenys
privats, en terrenys de particulars, això vol dir que
l'Administració, el govern balear a través de Sefobasa, ha de
col•laborar amb la propietat privada, i aquesta fórmula dels
convenis és una fórmula utilitzada per l'Administració tant
de l'Estat com l'autonòmica per actuar dins aquestes finques
privades. Aquest instrument jurídic del conveni forestal va
ser iniciat no per aquest govern, va ser iniciat per l'Estat i
després traslladat a la Comunitat Autònoma quan es varen
produir les transferències, i la idea bàsica d'aquest conveni
que se signa entre l'Administració o entre aquesta empresa
i els particulars té uns objectius clars: el propietari aporta
uns terrenys, al Govern li suposa fer una inversió i realitzar
una sèrie de feines i per a tots dos suposa la gestió forestal
de la finca. Efectivament, després, Sefobasa ha continuat
amb aquests convenis perquè ha cregut que era la millor
manera de poder fer feina a les finques de Balears, tant a les
públiques com a les privades.

Hi hem d'afegir una altra dada important, que a totes,
absolutament a totes les finques que han demanat, tant les
públiques com les privades, signar un conveni amb
l'Administració autonòmica se'ls ha dit que sí, sigui quin
sigui el seu propietari, no s'ha mirat això, a tothom que ha
demanat per signar un conveni amb el Govern balear, a
tothom, s'ha dit que si, i, a més, també hem de tenir en
compte que Sefobasa ha fet treballs en finques que no tenen
conveni, perquè així també ho diu l'objecte social, i quan no
hi ha hagut conveni i Sefobasa ha estat contractada per dur
a terme unes determinades actuacions, s'ha signat un
contracte, s'han lliurat unes factures i aquestes factures per
la feina realitzada han estat pagades pels particulars. Per
tant, si hi ha un objecte social, si tota la gent, particulars o
públics, s'han volgut sumar a aquests convenis, no poden dir
vostès que hi ha hagut subjectivitat per part d'un o per part
de l'altre i que no s'hi ha aplicat el criteri de l'objectivitat, a
tothom, no trobarà ningú, ni cap particular ni cap tros de
terreny públic, que hagi demanat conveni amb el Govern per
intentar arreglar la massa forestal a qui s'hagi dit que no. I
hem de dir que aquests convenis, any rera any, s'han anat
incrementant d'una manera important i que el Govern, a més
ha intentat fomentar que aquests convenis anassin endavant,
cada any hi ha un major nombre d'hectàrees amb conveni i
s'han fet sense mirar-ne el nom, perquè el que és clar és que
la política de lluita contra l'erossió, així com la prevenció i
l'extinció dels incendis, està per damunt dels propietaris de
les finques.
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Si vostès el que tenen és que estan en contra d'aqueixa
empresa pública, de Sefobasa, i de les actuacions que duu a
terme, diguin-ho, diguin que volen que se suprimeixi Sefobasa,
i com podem dur a terme les actuacions a la massa forestal de
Balears, tan pública com privada? Diguin que estan en contra
d'aquest objecte social. Aqueixa empresa es va constituir l'any 85
i durant deu anys vostès aquí,en el Parlament, han discutit un
caramull de vegades amb l'anterior conseller d'Agricultura, tant
amb el Sr. Morey com amb el Sr. Simarro, han demanat cada any
un caramull de documentació sobre aquesta empresa, tenen les
auditories d'aquesta empresa i mai no n'havien dit res, és que fins
ara tot s'hi feia bé i ara, de sobte, al cap de deu anys tot s'hi ha fet
malament?, o és que durant deu anys no han fet vostès oposició?
No acab d'entendre que ara, de sobte, tot s'hi hagi fet malament,
no em cap gaire bé dins els meus esquemes.

I entraré, perquè se m'encén el llumet groc, en una sèrie de
punts concrets que són coses totalment falses, que s'han dites
aquí.

En primer lloc, el Sr. Pons ha parlat molt de generalitats i cap
paper ni un. M'han dit, he sentit, he sentit, m'han comentat, sí, ha
bugadejat un poquet sobre temes que li han comentat, a ell.

Bé, el xalet del Sr. Cristòfol Barceló. Vostès diuen que les
brigades de Sefobasa han fet feina en aquest xalet, idò, a mi
m'han fet arribar un escrit signat per totes les persones que han
anat allà a hores, quan a ells els ha interessat, quan ells ho han
volgut, mai en hores de feina de Sefobasa, en hores lliures, fins
i tot en cap de setmana, dient que han volgut anar allà perquè els
donava la gana, perquè a la millor viuen a una zona que és a prop
i en cap cas aqueixes hores de feina s'han imputades a Sefobasa,
a més, fins i tot s'han aconseguit factures de les empreses
constructores d'aquests xalets, i aquí hi ha còpies de les empreses
de construcció que han fet el xalet del Sr. Barceló, per la qual
cosa, no em venguin a contar aquí mentides que el xalet s'ha fet
amb càrrec a doblers de Sefobasa, amb càrrec a doblers dels
ciutadans de la nostra comunitat, això no és cert, això és
mentida, el xalet del Sr. Barceló l'ha pagat el Sr. Barceló a unes
determinades empreses que li han fet aquestes obres, però mai
hores de feina de Sefobasa hi han estat imputades o s'han
emprades per fer feines en finques particulars d'aquesta
determinada persona.

Vostès han dit aquí que Sefobasa ha fet feines en la fundació
Illes Balears, a Sant Elm, mai Sefobasa no ha fet feines en la
fundació Illes Balears de sant Elm, no consta enlloc això. A
Sefobasa no li consta en cap tipus de documentació que s'hagin
fet feines a Sant Elm.

Després ens diuen que el regidor de Selva, utilitzant ell
la influència que tenia sobre Sefobasa, ha emprat aigua pre
regar uns determinats jardins i que això només s'ha fet a
Selva. Idò, segons m'han contat a mi i segons papers, resulta
que quan es fa la campanya contra incendis, es procedeix a
la comprovació de l'estat de les mangues i de les boques de
reg, i per tal de no tirar aquest recurs escàs, aquesta aigua,
quan es fan aquestes proves, l'aigua procedent d'aquesta
comprovació es recull i s'aprofita per a finalitats diverses,
per regar distints arbres, distintes zones que necessiten
aigua, en comptes de tirar-la i tudar-la, s'aprofita. Han dit
que això només es feia justament en el municipi de Selva,
idò jo li diré que a un municipi com és el d'Artà, que durant
tots aquests anys no era del nostre grup, també s'hi han dut
a terme actuacions d'aquest tipus quan s'han fetes les
comprovacions de les mangues i de les boques de reg; s'han
produït també actuacions d'aquest tipus a un altre municipi,
el d'Escorca, per omplir el dipòsit de determinades àrees
recreatives, així com per regar les repoblacions. Per la qual
cosa, no hi ha més mentida, moltes vegades, que una veritat
a mitges, vostès en diuen una part, que si s'han regades
determinades zones del municipi de Selva, quan s'han fet
comprovacions d'aqueixes boques de reg, però és una
actuació que s'ha feta per no tudar l'aigua, per no tirar-la, i
a al marge que l'ajuntament, ara justament l'Ajuntament de
Selva, ara és del Partit Popular; s'ha fet també, com li dic, a
l'Ajuntament de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vagi acabant, per favor, que duu esgotat el
temps.

LA SRA. SALOM I COLL:

Acab, Sr. President. Només per desmentir aquí una
barbaritat, una barbaritat que ha dit el Sr. Sampol, que és
que Sefobasa s'ha dedicat a fer tancament de finques perquè
no es produís foc en aqueixes finques i s'ha com rigut quan
ha dit: "Es clar, i com que s'hi han fet aquests tancaments,
no s'hi produïen focs", això és una barbaritat. S'han fet
tancaments perquè hi havia determinades finques on s'havia
fet una repoblació forestal i n'han fet el tancament perquè
les cabres que hi ha per la muntanya no es mengin aqueixes
repoblacions forestals, però mai perquè el foc no entri dins
la finca, perquè això és una espècie de doi.

El nostre grup, Sr. President, no donarà suport a
aqueixes dues comissions d'investigació que ens demanen
el PSOE i el PSM perquè creim que és millor en aquest
moment que comparegui el conseller, que doni papers i
explicacions i que després, si els grups de l'oposiicó tenen
dubtes, després sí que plantegin aquesta comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, Sr. Pons, té vostè la
paraula.
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EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Ara
resultarà que el varen obligar a dimitir perquè era del Reial
Madrid, aquest senyor d'aquí (...), deixem-ho córrer, que és més
clar que l'aigua, el que no és tan clar o massa clar és allò de
Sefobasa. Que no coneixem els estatuts i les actes fundacionals
i tot allò altre de Sefobasa? I ho tenim tot aquí, el problema és
que això és un país meravellós, aquí es fan unes lleis
meravelloses, s'hi protegeix tot, s'hi fan societats amb finalitats
filantròpiques, amb finalitats, en aquest cas, de protegir les àrees
forestals, etc. i després que facin ells les lleis, que faci el
Parlament les lleis, que facem nosaltres els decrets, però, la
realitat, quina és?, què hi ha darrera Sefobasa? Allò que diu el
butlletí del 85, quan es va crear? No, és el que s'ha exposat aquí,
hi ha una part de funcionament correcte, només faltaria que una
empresa que té un pressupost de més de 500 milions de pessetes
per al 96 funcionàs totalment malament, però dins aquest
funcionament hi ha hagut aquests elements que s'han denunciat
aquí i altres que no s'han denunciat i que, per tant, és
absolutament necessari que s'aclareixin. Mirin, els fundadors de
Sefobasa, aquells que varen signar el decret, són dos senyors, el
Sr. Simarro, condemnat per la Justícia, i el Sr. Cañellas, obligat
a dimitir voluntàriament, això és l'acta fundacional, és així.

Que tot hi és clar? Home, sí, claríssim, jo aquí tenc un paper
meravellós d'una empresa fins i tot amb nom britànic -o
anglosaxó-: Ernst&Young. És una auditoria del 94 que,
entregada dia 10 d'abril del 95, quan ja el bullit era a tots els
diaris, diu: "En nuestra opinión, Serveis Forestals de Balears S.A.
cumple adecuadamente con la legislación más importante que le es
de aplicación, relativa a la administración y control de los fondos
públicos". Després d'això, no és una mica còmica aquesta
auditoria, després del que s'ha exposat aquí?, en Young aquest
convé que vagi a l'oculista perquè això és de pinyol vermell. Si
resulta que en Young considera que anar en un helicòpter, que
penjar pancartes, que anar a un xalet..., Sra. Salom, ens agradarà
molt conèixer aquesta relació de persones que vostè ens ha dit,
perquè el voluntariat de les Illes Balears necessita de persones
així, necessita persones, per exemple, que apart de fer un xalet,
ens venguin a fer obres dins les àrees socials del Consell de
Mallorca, per començar, on necessitam molta feina, ja que estan
tan a disposició, supòs que estaran no al servei del seu capatàs,
sinó al servei de la gent més desfavorida de Balears, o és que el
capatàs tenia una relació especial amb aquests treballadors? És
aquí, i per què la tenia i funcionava i no passava res?, i per què
penjaven pancartes?, i per que regaven?, i per què anaven en
helicòpter? Per  què han descobert les virtuts de volar? No, tot
això formava part del mateix, és allò que els he dit des del
principi, Zeus y Torcal, Sefobasa, Bon Sossec, túnel de Sóller,
"Calviagate", fundació, canvis de batles a Felanitx, Cala
Mondragó, Salines d'Eivissa.

Per al•lusions, per al•lusions. Fa dues vegades que surt i cada
vegada és en assumptes foscos, l'atre vegada va sortir per ses
Salines, avui per Sefobasa. Escolti, si el volem fer sortir al mig
de la plaça, ja sabem què hem de fer. Escolti, hi haurà de sortir
cada dia. Faci el que vulgui.

El tema de Sefobasa, jo crec que necessita, com he dit,
d'un aclariment. Hi ha fets greus que s'han exposat en els
mitjans de comunicació, que s'han dut aquí, uns es poden
matisar, que no desmentir, que és molt diferent, i altres, si
hi anàssim a fons, encara les espècies es carregarien molt,
perquè això és la utilització per part de persones que tenen
responsabilitat i poder sobre treballadors que estan en
precari per fer-los treballar per a ells mateixos; això és un
sistema de caire feudal, de caire mafiós, amb l'amenaça que
si no vens, és clar, renovacions de contractes, en precari, la
gent ha de viure, perquè vivim a la comunitat amb més
nivell de tot Espanya, però hi ha molta gent que ho passa
malament i que si es quedàs sense feina no arribaria a final
de mes i, a sobre, han treballat. Per tant, política vella o
política nova? Constatam que la xarxa mafiosa creada
durant la passada presidència és molt poderosa, i el Sr.
Marià Socías, conseller d'Agricultura i Pesca, compareixerà
en aquest parlament i dirà que farà tota una sèrie
d'investigacions, que les està fent, ens dirà una cosa tan
divertida com que ha destituït un gerent perquè no era de la
seva confiança, gerent que ha estat acusat d'actuacions
bastant irregulars, vol dir que si arriba a ser de la confiança
del Sr. Socías, hi continua? Home!, i la desconfiança, quan
va néixer, quan es varen descobrir certes coses o abans?,
perquè vostè és conseller des de fa tota una sèrie de mesos,
i la desconfiança, quan és que li va néixer?, quan li varen
destapar el pastís o abans? De què anam? Amb això, Sr.
Socías, crec que vostè ho te realment difícil, perquè vostè és
presoner d'aquesta xarxa, la xarxa l'estreny, vostè sap que si
intenta fer certs actuacions, pot deixar de ser conseller, que
si s'intenten certes investigacions, hi pot haver una escissió
dins el grup, fill meu, i ens jugam moltes coses! Aquesta és
la realitat pura i dura, la que, quan surten els temes com
Sefobasa, es posa damunt la taula.

Volem que Sefobasa continuï, és el meu punt de vista,
que continuï tal com es fa fundar el 85, no com ha
funcionat, no com una finca feudal on...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Ara mateix acabaré, Sr. President.

...on capatassos i gents treuen beneficis, utilitzen els
treballadors, etc., i per tant, volem una comissió
d'investigació, crec que el que s'ha exposat aquí hi demostra
de sobra, i nosaltres no volem  ser còmplices absolutament
de res. Un ha dit: "M'acusen de socialista", home, seria
socialista com en Roldan, entesos? Jo no estaré mai
empegueït de ser socialista, estaré empegueït en tot cas que
alguns hagin passat per dins el Partit Socialista, però vostès,
senyors del Partit Popular, quant als "roldans" que hi puguin
tenir, expresidents i càrrecs que hi pugui haver, dins el seu
partit, tenen obligació, almenys en aquesta àrea de Sefobasa
que avui es planteja aquí, de fer net amb el passat. Si volen
ser de dretes i honrats, comissió d'investigació; si volen
continuar tapant o sent esclaus de la xarxa mafiosa que han
heretat, hi diguin que no, hi votin que no, i impedeixin que
les coses s'aclareixin. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del PSM, té la paraula el seu
portaveu, el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Vejam, una comissió d'investigació,
què ha de fer perquè estigui tan proscrita dins aquest parlament?
No ha de fer de l'altre món, ha de demanar documentació al
Govern; els diputats de la comissió l'han d'analitzar; ha de citar
a declarar determinades persones; davant un conflicte entre la
paraula d'un diputat d'aquest parlament i davant la paraula de
personal de l'empresa que han acusat del tractament de favor,
citar les dues parts i confrontar les dues opinions. Per què no han
de citar a declarar les persones que acusen el Sr. Gabriel
Cañellas d'utilitzar Sefobasa per a un tractament de favor? Tenen
por que s'investigui? No tenen la consciència tranquil•la? Si
tenen la consciència tranquil•la, investiguem tranquil•lament
dins una comissió. No hi ha hagut "amiguisme", no s'ha utilitzat
Sefobasa en benefici propi? No s'ha fet un tracte de favor als
ajuntaments de Sencelles i de Selva? Tots els ajuntaments tenen
les mateixes oportunitats per utilitzar Sefobasa? Han fet
convocatòries públiques als ajuntaments perquè les brigades de
Sefobasa puguin anar a fer determinades obres en aquests
ajuntaments? Cosa hi deu passar, perquè l'oposició, l'actual
oposició del municipi de Selva va presentar una pregunta en
plenari sobre si existia algun conveni de col•laboració entre
Sefobasa i l'Ajuntament de Selva perquè cada dia hi havia la
furgoneta i la brigada fent feina pel poble, i a partir d'aquesta
pregunta va desaparèixer la furgoneta i varen desaparèixer les
brigades. No deu estar tan net. Volen que comprovem les
acusacions que s'han publicat i que nosaltres hem fet aquí sobre
la utilització de Sefobasa en campanya electoral del Partit
Popular? Podem envair a demanar els testimonis que hi ha per
Caimari, que hi ha per Selva, els centenars de persones que han
vist descarregar les alzinetes -que les fan a Menut, aquestes
alzinetes?- i que les han repartides els candidats dels Partit
Popular entre la població, centenars de testimonis, és això allò
que els preocupa i que els impedeix votar a favor de la creació de
comissió d'investigació?, que aquí podríem dur centenars de
persones que dirien que varen veure el personal de Sefobasa
penjant pancartes i repartint alzinetes entre els seus
simpatitzants? Vostès imaginin ara per un moment que aquestes
notícies, aquestes pàgines, que ara les he deixades a l'escó,
s'haguessin publicat abans de les eleccions referides a un altre
govern que no fos el seu, quin hauria estat el comportament del
seu grup parlamentari?, quines declaracions hauria fet el Sr. José
María Aznar als mitjans de comunicació?, no hauria demanat la
creació d'una comissió d'investigació? I el Sr. Aznar no té
promès que permetrà que les minories puguin crear comissions
d'investigació en el Congrés de Diputats?, és que són dos partits
diferents, no són del mateix partit?, per què no apliquen el
programa del Sr. Aznar aquí?, de què tenen por? Aquesta és la
pregunta, de què tenen por?

Sra. Salom, per què el Grup Nacionalista-PSM ha
sol•licitat la creació d'una comissió d'investigació? Ens hi
hem precipitat, hem anat a remolc d'un altre grup? Sra.
Salom, crec que sempre els hem donat l'oportuntiat
d'explicar-se abans d'adoptar la mesura més dràstica que ens
permet el reglament de control del Govern, sempre abans de
sol•licitar la creació d'una comissió d'investigació hem fet
sol•licitud de documentació, hem registrat preguntes, hem
sol•licitat la compareixença del conseller responsable o fins
i tot del president. Dia 2 de gener de 1996, abans que
esclatàs tot el tema en els mitjans de comunicació,
registràrem la sol•licitud de compareixença del conseller
d'Agricultura acompanyat del gerent de Sefobasa, dia 2 de
gener de 1996; el mateix dia demanàrem quants de
contractes no s'han renovat, per quins motius no s'han
produïdes les renovacions, quins criteris s'han aplicat per
seleccionar els pocs treballadors que s'han contractat com a
fixos, quins criteris regeixen la confecció de les borses de
treball, etc., sobre el tema de la seguretat social agrària, la
inclusió dels treballadors en el règim agrari de la seguretat
social, sobre treballs fets per l'empresa Sefobasa a finques
de membres del Govern, alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma o de la pròpia empresa. Dia 2 de gener els
demanàvem quins eren els treballs fets durant els anys 92 a
95 a finques propietat privada d'alts càrrecs o d'alts
funcionaris de la Comunitat Autònoma o de la pròpia
empresa, quin havia estat el seu cost, com i quan s'havia
produït el cobrament, i la relació de llocs de feina, què en
fa, quatre mesos? No ha contestat, i què vol que facem, que
ens xuclem el dit? Els proposam aquí la creació d'una
comissió d'investigació i els feim passar per la vergonya que
passen avui, perquè avui passen una vertadera vergonya,
perquè és de vergonya el que vostès han d'aguantar avui.

El que han fet és incomplir l'article 160 del reglament,
que els dóna 20 dies per contestar o deu dies més si tenen
una causa justificada, i, en tot cas, si no és possible
respondre, ho han de comunicar a la Mesa del Parlament, i
vostès no ho han fet, vostès han amagat la documentació
que els hem sol•lcitada incomplint el Reglament del
Parlament. Vostès, el Reglament del Parlament, aquest
parlament, se'l posen por montera, com diuen els castizos
que ara governaran.
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Vostès ho fan tot legalment. Han contractat legalment el Sr.
Peralta, ho hem sentit avui al matí, l'han contractat legalment, és
molt fàcil: fan el vestit, només se n'hi presenta un, aquell que
m'interessa, i ja queda dins. I segurament han contractat
legalment les 13 o 14 persones parents directes del Sr. Ferrer i
del Sr. Barceló. Igualment, deuen ser legals tots els convenis que
han signat, segurament; segurament només hi han accedit aquells
que tenen una informació privilegiada o, si no, serà ver allò que
va dir el Sr. Socías en un atac de sinceritat, que pensa que tots els
grans propietaris són del Partit Popular, no pot ser d'altra manera,
és que hi pot haver un propietari de terra que no sigui del Partit
Popular a Mallorca? No els entra dins el cap, no els entra dins el
cap que un propietari avui pugui ser d'un altre partit, idò sí, Sr.
Socías, n'hi comença a haver, afortunadament, i molts de
propietaris de terra que veuen les mangarrufes que des del Partit
Popular s'stan fent es comencen a desenganar de vostès, i si
continuen amb aquesta marxa, si continuen amb aquest ritme,
aviat els perdran tots, bé, tots, tots...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller i Sr. Diputat, no mantenguin diàleg. Li dic, Sr.
Sampol, que ja s'ha excedit en prop de tres minuts del temps
reglamentat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Acabaré, m'acomiadaré, Sr. President. Mirin, acceptin aquest
consell: creïn la comissió d'investigació, acceptin la creació de
la comissió d'investigació i elevin al plenari les seves
conclusions, i aquest dia, si és ver allò que ha dit el Sr. Socías o
la Sra. Salom, ens deixaran en ridícul, haurem fet el ridícul, si
vostès hi tenen raó, sinó, avui vostès queden com un autèntic
pedaç brut.

Finalment, només dos petits apunts: Si no hi ha cap
irregularitat, per què han cessat el gerent? Aquest pobre home,
a més a més de sortir en els diaris, a més a més del que ha passat,
per què el cessen. I finalment, Sra. Salom, a Sencelles, tots
aquests tancats, es parla de 10 quilòmetres de tancat, no me'ls
puc imaginar, potser hi hagi garriga, de fet, em consta que hi ha
garriga, però a Sencelles no hi ha cabres, Sra. Salom, que es
mengin la reforestació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, Sra. Salom te vostè la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquí el
Sr. Pons ha dit una cosa molt greu sobre els treballadors, que si
hi havia pressions o no pressions pels contractes, a mi això  no
em consta en absolut, a mi em consta que els treballadors, i hi ha
papers signats, allà on diuen que ho han fet d'una manera
voluntària, i que si això no és així, vostè n'està convençut, crec
que és un tema prou greu com per anar al jutjat dient que el
Govern fa pressions sobre aquests treballadors, a mi em consta
i hi ha papers de tot el contrari, que aqueixa gent, gratuïtament,
i això és molt normal a la pagesia que els caps de setmana algú
vagi...

(Rialles)

...se'n poden riure, però hi ha moltíssima gent que els
caps de setmana va a la finca d'un amic seu a ajudar-lo a dur
a terme determinades actuacions, se'n poden riure, els pot
agradar o no els pot agradar, però això és així.

Parlen de personal del Partit Popular que fa feina a
Sefobasa. A nosaltres mai no ens ha agradat entrar en llistats
de noms, però aquí també hi ha papers, com a mínim...

EL SR. PRESIDENT:

Deman, per favor, silenci.

LA SRA. SALOM I COLL:

...que, com a mínim, una dotzena de persones, i els ne
puc llegir el nom,estan directament vinculades al PSOE. al
PSM o a Esquerra Unida, i també els puc llegir el nom
d'aqueixa gent. A mi no em pareix seriós, això. Crec que no
s'ha de jugar amb el nom de les persones que fan feina a una
determinada empresa només per entrar en aquest joc polític
aquí, en el Parlament. Jo he dit, i ho repetesc, que de la
finca, del solar, del xalet que vostès diuen que han fet
determinats treballadors, aquí hi ha còpia de la factura, hi ha
còpia de les empreses constructores que han construït aquest
xalet. Molts mentides s'han dit aquí des d'aqueta tribuna. Hi
ha finques amb conveni, he explicat per què tenen conveni,
perquè un 95% del sòl, de la massa forestal de Balears, és
en mans de privats, que actuacions en aquestes finques s'hi
han fet en base a projectes d'actuació a finques privades
amb conveni amb la Comunitat, hi ha hagut uns projectes
d'actuació, aquests projectes els ha fet Secona i s'han
aprovat per part de la conselleria, i els ha executat Sefobasa.

A 31 de desembre de l'any 95 hi ha unes 192 finques
amb conveni, això són unes 16.000 hectàrees més o manco,
i d'aqueixe finques amb conveni en un 96% -escoltin-me bé-
, en un 96% d'aquestes finques s'hi ha fet feina i a la resta on
no s'ha fet feina és perquè aquestes varen fer el conveni a
finals del 95 i no hi ha hagut temps. Ja els he dit abans,
senyores i senyors diputats, que a tot individu, a tot
propietari que ha volgut signar un conveni s'ha dit que sí, a
tothom; cerquin-me una persona que ha volgut signar un
conveni amb el Govern balear i a la qual s'hagi dit que no,
in'hi ha hagut 192 que han volgut voluntàriament anar al
Govern i signar aquest conveni, i d'aquests que hi han anat,
un 96% han fet feines a ca seva. I volen que entrem en
noms de qui té finques amb conveni?, perquè vostès diuen
les feines que s'han fet a fiques de particulars vinculats al
Partit Popular, i és clar, una veritat a mitges, una mentida
molts de pics, esbiaixar la realitat. Hi ha finques, com la del
sr. Baltasar Porcel on s'han fet feines, hi ha finques com La
Trapa, que és del GOB, on s'han gastat més de 30 milions
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de pessetes, és això fer clientelisme?, és això la màfia que diu el
Sr. Pons?, perquè pareix que ha vist moltes pel•lícules del
padrino i que està obsessionat amb la màfia. És màfia que a la
finca del Sr. Tomàs Fortuny, vinculat o simpatitzant de qualque
partit nacionalista, s'hi hagin fet feines? A nosaltres ens pareix
bé, si hi ha un senyor que és del PSM o vinculat al PSOE que
tengui una finca, per a la qual faci un conveni amb el Govern i
que el Govern hi faci feina, és que és el correcte, perquè és
polític, perquè té un càrrec o una militància en un partit, no se
l'ha d'ajudar? Això no és democràcia. Hi ha empreses
municipals, com pugui ser GESA o EMAYA que també tenen
convenis signats amb la Comunitat Autònoma i els han fet
feines; el bisbat també té convenis signats per arreglar, i
col•laborar en les seves finques, la massa forestal perquè n s'hi
produeixin incendis; la comunitat dels pares dominics, també
aquests senyors han signat un conveni amb la Comunitat; la Sra.
Carme Delgado també, senyores i senyors, té una finca i ha fet
un conveni perquè Sefobasa hi pugui dur a terme determinades
actuacions; una altra persona, també vinculada a un determinat
partit polític, com és el Sr. Miquel Contestí, té una finca i també
va anar al Govern balear per fer un conveni per a la finca i també
se l'hi va dir que sí; a tothom que hi ha volgut anar. Hem de
mirar a veure qui són els propietaris de les finques per no tenir-
les en conveni perquè estam utilitzant uns doblers públics, i si
aquests doblers públics es gasten en una finca d'un senyor que és
d'un partit, és una irregularitat? o una finca que pertany a un fill
de qui va ser secretari del PSOE de la junta local d'Inca, que
també té un conveni fet?, o el Sr. Alfonso i Villanueva, exdiputat
seu, que també té un conveni signat amb el Govern balear perquè
li arreglin la seva finca?, perquè això ho permet la llei, perquè
aquest és l'objecte social i no hem de mirar de qui són les
finques. hem de mirar a veure si el projecte que es duu a terme
està contemplat per part de la conselleria dins les actuacions que
duu a terme per millorar la massa forestal de Balears, i si això és
així, no s'ha de mirar en cap cas en quin partit milita, a quin
partit pertany, perquè això no seria just, això seria fer parts i
quarts només pel fet de pertànyer a un partit polític.

També hi ha actuacions com la que han dit, a la finca del Sr.
Cañellas, que Sefobasa fa feines per a particulars que no tenguin
en conveni la finca. Li encarregues unes feines, Sefobasa les fa,
presenta una factura i es paga, i així hi ha hagut molta de gent.
Hi ha la finca des Coll, per exemple, del duc de Gutemberg, allà
on s'han fet feines, s'ha presentat una factura i s'ha pagat. Hi ha
finques com la del Sr. Miquel Luxà o la de Alberto Cusac o el
mateix Marivent allà on s'han fet feines per part de Sefobasa, les
quals han estat pagades religiosament per part del propietari
d'aquesta propietat.

Jo crec que aquí s'intenta crear, s'hi vol crear, una
comissió d'investigació plantejant aquí uns fets que no
s'ajusten del tot a la realitat, que és una mitja veritat, s'han
fet feines en determinades finques de determinades persones
vinculades al partit nostre, al seu, al seu i al de tots els
d'aquí, perquè Sefobasa ha fet conveni amb totes ls persones
propietàries de finques que han volgut fer el conveni per dur
a terme unes determinades actuacions per millorar la massa
forestal de Balears, perquè no hi hagi incendis, per fer
camins, per fer tallafocs, per fer repoblacions. Per tot això,
el nostre grup no donarà suport a aqueixa comissió
d'investigació que vostès demanen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Conclòs el debat, passam a la votació conjunta de les
dues propostes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre
Sefobasa, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra?  Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 26; en contra, 29; no hi ha abstencions.
Queden, per tant, rebutjades les dues propostes.

En aquest moment, comunic als portaveus que, si no
tenen inconvenient, immediatament faríem la reunió de la
Junta de Portaveus, amb la qual cosa avançaríem temps.

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