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EL SR. PRESIDENT:

Deman a les senyores i als senyors diputats que, per favor,
ocupin els seus escons. Bon dia, senyores i senyors diputats,
començam aquesta sessió plenària.

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.
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El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes. La
pregunta és la formulada per l'Hble. Sr. Diputat Francesc 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. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Si avui m'hagués dit Jordi ho hagués
entès, ara, Francesc, no. Així i tot, seguirem endavant.

Aquestes setmanes passades, concretament dia 1 d'abril i dia
9 d'abril, el Molt Hble. Sr. President de les Illes Balears va
mantenir dues importants reunions de treball amb els presidents
de la Generalitat Valenciana i de la Generalitat de Catalunya.
Són dues preguntes distintes. Voldríem saber quins continguts i
quins resultats se'n varen extreure d'aquestes dues reunions. La
primera pregunta fa referència a la reunió mantinguda amb el
President de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat Pere Sampol i Mas. Sr. President.
Té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, Evidentment, en aquest
tipus de reunions es tracten les qüestions que, en principi, poden
afectar d'una manera més directa a les dues comunitats
autònomes, en aquest cas són la Comunitat de València, la
Generalitat de València, i el Govern de les Illes Balears, també
en funció dels temes que es posen damunt la taula. La reunió
amb el Sr. Zaplana es va desenvolupar al voltant de dues
qüestions: la del finançament autonòmic, vàrem estudiar les
possibilitats entre les dues comunitats autònomes, fer un
plantejament bastant comú sobre la qüestió del finançament
autonòmic, per altra part, una de les qüestions que parlàrem és
revitalitzar les regions de l'arc mediterrani. En aquest sentit, des
del nostre punt de vista, parlam de la Comunitat Autònoma de
Múrcia, el País Valencià, el Principat de Catalunya i Balears,
mirar amb quins temes podem mantenir postures comunes. Hi va
haver una voluntat en aquest sentit. No hi va haver amb la
Generalitat Valenciana un debat sobre..., tampoc és un debat
aquest tipus de reunions, com pot imaginar vostè, però no hi va
haver plantejaments relacionats amb el que podríem anomenar
política lingüística, simplement hi va haver un compromís per
ambdues parts de reafirmar-nos en el conveni subscrit, firmat des
de fa una sèrie d'anys entre la Generalitat valenciana, la
Generalitat catalana i Balears per tal de dur endavant l'edició de
les obres de Ramon Llull. Hi ha un patronat constituït i el
President de la Generalitat valenciana va expressar la seva
voluntat de continuar per aquesta via amb l'edició conjunta de les
obres de Ramon Llull mitjançant el patronat constituït per aquest
propòsit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. En nom del nostre grup
parlamentari volem saludar aquestes reunions i animar a que
tenguin una periodicitat perquè han passat massa anys que
aquestes tres comunitats que compartim llengua, cultura,
història i a altre temps, fins i tot, autogovern hem viscut
d'esquena. Avui en dia, hi torna a haver una coincidència
d'interessos no només culturals sinó també econòmics, seria
molt necessari que aquests contactes prest es plasmessin en
convenis de col•laboració i en iniciatives comunes per
defensar aquests interessos coincidents.

Vull lamentar, així mateix, que no s'hagin produït més
acords en matèria de col•laboració en temes lingüístics.
Coneixem la problemàtica del País Valencià però seria molt
útil que comencéssim a tenir intercanvis culturals sobretot
perquè els nostres joves, i gent no tan jove, es donarien
compte que al marge dels distints noms que els estatuts
d'autonomia donen a la nostra llengua comuna, veurien,
comprovarien que ens entenem i parlam el mateix idioma.
Això seria la principal eina per acostar interessos comuns.
De totes maneres, enhorabona per aquests intercanvis.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputats. Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):

Gràcies, Sr. Sampol. En principi entenc que en aquest
cas..., (...) mediterrani hi pot haver una sèrie d'intessos
comuns, no només en qüestions culturals sinó també en
posicionaments..., perquè crec que aquest sentiment d'un
major autogovern a la Comunitat Valenciana és bastant
semblant al que hi ha aquí a Balears. En aquest cas, dins
aquest arc mediterrani, hi poden participar perfectament la
Comunitat de Múrcia, la Comunitat Valenciana, Catalunya,
nosaltres anirem una mica en aquesta línia.

També li he de dir que a la roda de premsa posterior vaig
aplicar el decret 100 en totes les conseqüència, a la meva
intervenció. En aquests moments, a una primera reunió amb
la Comunitat valenciana, sabent com és la situació de
València, la situació dins el País Valencià és
substancialment distinta en aquest aspecte a la de Balears,
no aniré a ficar el dit dins l'ull a la gent amb un tema
d'aquest calat. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

Pregunta RGE núm. 2113/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol, 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.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Pere
Sampol, 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. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Per estalviar temps i donar més temps a la resposta, queda
formulada la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol. En aquest cas, hi havia, en
primer lloc, un aspecte que ja l'havíem parlat des de feia temps,
com vostè sap, periòdicament, no ara sinó des de fa una sèrie
d'anys, semestralment per ser més concrets, hi havia una sèrie de
trobades entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el
Govern de Balears. Es tractava, com és lògic, dins el darrer
semestre de l'any, amb eleccions a Catalunya, i a dins el primer
trimestre d'enguany amb eleccions a nivell de l'Estat espanyol,
no ha estat possible per ambdues parts poder mantenir aquestes
trobades entre els dos governs. 

En principi, hi ha prevista una primer trobada que podria ser
els dies 16 o 17 de maig, amb la previsió que tenim aquests
moments no li sé concretar la data exacta però serà més o manco
per aquestes dates. Es tracta de reprendre les conversacions sobre
tota una sèrie de temes que es parlaven amb la Generalitat de
Catalunya, siguin qüestions culturals, siguin qüestions de
finançament autonòmic, de medi ambient. Això és el
plantejament. També, com és lògic, vàrem parlar de finançament
autonòmic, també vàrem parlar de processos de normalització
lingüística. En definitiva, destacaria aquests temes com els més
importants a una reunió bastant llarga. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Sampol? (...)

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. És evident que en el cas de la
Generalitat de Catalunya amb les relacions amb el Govern
de les Illes Balears s'ha avançat una miqueta més que en el
cas de la Generalitat valenciana. Nosaltres creim que
podríem estar en una fase de formalitzar algun tipus de
conveni que estan prevists en el nostre estatut d'autonomia.
També pensam que en el pròxim període de sessions, és un
suggeriment que li feim, hauria de presentar, Molt Hble.
President, una comunicació al Parlament per debatre i
prendre unes propostes de resolució, nosaltres pensam que
podrien comptar amb l'aval de tot el Parlament, per instar
aquest tipus de convenis de col•laboració amb la Generalitat
de Catalunya i la Generalitat valenciana. Hi ha molts de
camps en els quals poder treballar conjuntament, creim que
seria important que aquestes qüestions es debatessin en el
Parlament. No sé si a l'actual situació política aquest tipus
de proposta tendria més suport des d'aquests bancs que no
des del seu però en tot cas, el coregem a que si recuperem
l'estabilitat propiciïn aquest debat sense complexos perquè
crec que molts de tabús que hi havia anteriorment, la nostra
societat, les comença a tenir superats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Molt Hble. Sr.
President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):

Gràcies. Vull agrair al Sr. Sampol la preocupació per
l'estabilitat, a pesar que no sigui, en aquests moments, la
qüestió de la que parlam.

Jo pens que ara és molt prest per aventurar aquesta
possibilitat, precisament per mor d'això, hi haurà una reunió
dels dos governs en el mes de maig. En primer lloc, haurem
de veure el que dóna de si una reunió. No anem, en aquests
moments, a plantejar directament el tema..., (...) l'objectiu
és reprendre aquestes reunions que es feien abans. Com és
lògic, la previsió per a la propera reunió serà revisar tota
una sèrie de convenis o acords que ja hi havia establerts,
bàsicament acords, d'anteriors legislatures i veure a quins
punts es poden plantejar noves qüestions. També veurem si
un procés com aquest dóna per plantejar debat o no
plantejar debat dins el proper període de sessions. Jo crec
que en aquests moments encara és prest, màxim quan ho hi
ha hagut aquesta primera reunió dels dos governs per
aventurar en aquesta línia, sense cap dubte. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

I.1) Pregunta RGE núm. 2161/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avals concedits a ajuntaments per al finançament
d'obres de depuradores d'aigua.

Passam a la següent pregunta que és la RGE núm. 2161/96,
formulada per l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avals concedits a
ajuntaments per al finançament d'obres de depuradores d'aigua.
Té la paraula, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Dels
distints ajuntaments, i també als mitjans de comunicació,
sorgeixen informacions que ens parlen que s'estableixen
convenis amb ajuntaments perquè el finançament de la
construcció i millora de les depuradores existents es faci per un
sistema, distint del seguit fins ara, que és que sigui l'ajuntament
qui prengui la tasca d'endeutement de les quantitats necessàries
per emprendre les obres i el Govern de la Comunitat Autònoma
avala aquest deute i, en definitiva, amb el compromís de pagar
finalment les instal•lacions de les depuradores. Aquestes notícies
ens estranyen, ens inquieta, i per tenir una idea de l'abast
d'aquesta nova política demanam al Govern quins avals ha
concedit als ajuntaments per finançament d'obres de depuradores
d'aigua. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Té la paraula el Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No
consta cap aval d'aquestes característiques, Sr. Quetglas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Quetglas? Té la paraula, Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Idò, li vull demanar explicacions
concretes sobre una informació (...) mitjans de comunicació
i contrastada per l'activitat municipal d'aquest ajuntament,e
n concret l'Ajuntament de Manacor, ampliació i millora de
la depuradora existent, pressupost 300 milions de pessetes,
ha estat l'ajuntament qui ha aprovat, ja ho ha fet, el crèdit
corresponent, suposadament amb l'aval, si més no amb el
compromís, del Govern de la Comunitat Autònoma de
procedir al pagament. Això ens preocupa. És a dir, el cànon
d'aigua estableix un sistema que fa que sigui el Govern de
la Comunitat Autònoma, a través de l'Institut Balear de
Sanejament, Ibasan, qui té el monopoli de la construcció,
explotació i, fins i tot, estableix un mecanisme d'expropiació
de les depuradores existents. Sembla que una vegada
esgotada la capacitat d'endeutament financer per part de
l'Ibasan, sobrepassat, fins i tot el Tribunal de Comptes ha
posat en dubte que la quantia del cànon de l'aigua sigui
suficient per garantir l'enorme esforç financer al que ha de
fer front l'Ibasan en aquest moment, estam parlant d'un
endeutament superior als 20.000 milions de pessetes,
aleshores, sembla que el Govern de la Comunitat Autònoma
s'inventa un nou mecanisme, una vegada que tenim (...) la
capacitat d'endeutement de l'Institut Balear de Sanejament
ara seran els ajuntaments qui s'hauran d'endeutar i,
suposadament perquè és la seva obligació, perquè així està
determinat a la pròpia llei del cànon d'aigua, el Govern de
la Comunitat Autònoma serà qui pagarà. Què estan fent amb
això? Estam jugant, una vegada més, a transferir deute a
unes altres administracions, a ocultar la pròpia deute i fer
d'aquest deute i del dèficit públic que es genera de l'activitat
del Govern una política d'encubriment que ens permeti...,
que permet al Conseller d'Economia sortir aquí i dir que
aquesta és una comunitat autònoma sense deute però que
obligar a endeutar-se a altres administracions per fer front
a les seves obligacions. Això és una pràctica senzillament
que com a oposició ens preocupa, sabem que s'estén a altres
àmbits, la pràctica habitual d'un altre institut, l'Ibagua,
mitjançant els consorcis i sembla que hi ha notícies que
també comença a ser una pràctica habitual a la Conselleria
de Sanitat, també finanÇArà d'aquesta manera als centres
sanitaris,. al manco així han sortit notícies en relació a
Pollença. És una pràctica preocupant que distorsiona no
només el volum de deute de la comunitat sinó el control que
aquest parlament ha d'exercir sobre el volum de deute de la
Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Té la paraula el Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President. Em sap molt de greu, Sr. Quetglas, que
vostè hagi de muntar una pel•lícula d'aquestes característiques
per intentar justificar un plantejament que li ha sortit malament.
Vostè ha demanat quins són els avals i la seva pregunta li ha
sortit malament perquè la contestació és la mateixa, Sr. Quetglas,
no hi ha cap aval d'aquestes característiques. Vostè diu que això
és preocupant, jo crec que el que és preocupant és que vostè
segueixi justificant postures sobre elucubracions i suposats
plantejaments que no persegueixen res més que intentar
justificar, m'imagin, que una decepció davant la contestació
negativa a la seva pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas.

I.2) Pregunta RGE núm. 2163/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recaptació en concepte de sancions del subprograma
"ordenació del turisme" durant l'any 1995. 

Passam a la següent pregunta que formula l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari socialista,
relativa a recaptació en concepte de sancions del subprograma
"ordenació del turisme" durant l'any 1995. Té la paraula el Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta informativa i queda
formulada amb els seus propis termes. Quina ha estat la
recaptació líquida, és a dir, doblers comptats i sonants, en
concepte de sancions del subprograma "ordenació del turisme"
durant l'anyt 1995 incloent-hi, si el Conseller té la dada, les
recaptacions líquides de l'any 95 provinents d'exercicis anteriors.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Té la paraula, Sr. Matas.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas. (...) líquid
previsible perquè parlam de la liquidació del 95, no es preocupi
que li diré el que vostè vol saber, però crec que (...) i pel sentir
de la seva pregunta, he de donar a conèixer totes les dades, el
contret líquid és de 98 milions de pessetes. Vostè sap per quins
criteris es regeixen els principis de la comptabilitat pública que
s'utilitza a aquest país, amb una legislació feta pel seu propi
partit, per tant, aquest contret de l'any 95 ha tengut un líquid de
l'exercici de 16.483 milions més 38.685 milions  d'exercicis
anteriors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas. Vol fer ús de la paraula, Sr. Quetglas? (...)

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La mateixa pregunta referida a les
taxes d'aquest mateix subprograma..., perdó, no estic replicant,
estic formulant la pregunta següent si el Sr. President em
concedeix...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

I.3) Pregunta RGE núm. 2165/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recaptació en concepte de taxes del
subprograma "ordenació del turisme" durant l'any 1995.

Passam a la següent pregunta, la 2165/96, que formula
el  Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recaptació en concepte de
taxes del subprograma "ordenació del turisme" durant l'any
1995. Té la paraula, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

La pregunta queda formulada amb els seus propis
termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Matas.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquí
és distint perquè les taxes, com vostè sap, Sr. Quetglas,
funcionen amb uns altres criteris de comptabilitat. El criteri
d'aquesta liquidació provisional seria de 49.821.194 milions.
Quan parlam de taxes funciona el contret per recaptar, pel
que fa a les sancions ha de tenir en compte, comprenc que
es pot produir un desfasament monetari d'un exercici a
l'altre degut al procés de recursos que l'administrat té dret a
interposar i a penyoraments que l'administració ha d'imposar
en els casos que es realitzin un impagat. El que passa és que
en aquest moment no existeix, des del meu punt de vista,
una altra forma d'aplicar la legalitat que aplicar el criteri del
contret perquè és el que Madrid aplica, el que ha aplicat a
totes les seves transferències i el que els textos legals diuen
que s'ha d'aplicar perquè dóna fruit a la liquidació. És a dir,
el que dóna fruit a la liquidació, com vostè sap perfectament
és el criteri de rèdit que s'aplica en comptabilitat pública i
dóna dret a l'administració. Jo comprenc que aquest procés
després pot donar lloc a uns problemes si hi ha premis i hi
ha (...), per ventura un desfasament d'un any, dos exercicis,
del cobrament. Però realment, cregui'm, no crec que en
aquest moment tenguem possibilitat d'aplicar un altre criteri
perquè, insistesc, és el criteri establert per a l'administració
central i per la legislació vigent. Gràcies.

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



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 34 / 23 d'abril del 1996 1215

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Precisament per això, per evitar aquest
problema, és el motiu pel qual nosaltres hem formulat aquesta
pregunta. Demanava que incorporessin la recaptació líquida
provinent d'exercicis exteriors, més que res per tenir una visió
més estadística que comptable de quina era la recaptació líquida
anual real per aquest concepte. En total no arriba a 100 milions
de pessetes perquè si descomptam de la suma de les dues
quantitats, taxes i sancions, l'efecte que vostè ha dit, segur que no
arriba a 100 milions de pessetes. Això és preocupant perquè
aquesta quantitat, que no arriba a 100 milions de pessetes, el total
de recaptació per taxes i sancions d'ordenació turística a les Illes
Balears..., en canvi s'imputin com a ingressos als consells
insulars al projecte de llei recentment aprovat per la Comissió
mixta de transferències, uns ingressos afectats totals superiors als
154 milions de pessetes. És a dir, en aquests moments s'imputen
als consells insulars una capacitat recaptatòria superior en un
50% a la recaptació que fa en aquests moments la Comunitat
Autònoma. Les xifres són coherents amb les dels darrers tres
anys, per tant, al voltant dels 100 milions de pessetes que és el
que s'ha recaptat per aquests dos conceptes cada anys i exercicis
vençuts cobrats en aquest període. Per tant, aquí hi ha un error o
no s'estranyi, Sr. Matas, si algun dels consells insulars rebutja
aquest projecte de llei per insuficiència de finançament, per
imputació dels ingressos, sense comptar altres tipus de qüestions
relatives a la imputació correcta del cost (...). Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer
lloc, la xifra segons indiquen els textos legals, insistesc una
vegada més que estam (...) la legislació que ha aprovat el Partit
Socialista, és a dir, si hi ha una altra legislació jo encantat
rectificaré i m'adaptaré als criteris que els tècnics ens puguin
aportar. El problema és que estam parlant..., bé, lògicament
aquesta recaptació, de 150 a 154 milions, aquests quatre o dos
milions o el que es pugui produir és una cosa que durant la
tramitació del projecte s'haurà de rectificar perquè la llei ens diu
que hem de posar la liquidació definitiva del darrer any, ha de
tenir en compte que si tot funciona així com esperam, la
liquidació definitiva del darrer anys serà la del 95, (...) haurem
d'adaptar les xifres del cost efectiu al que digui el certificat de la
Intervenció General. D'acord amb això, perfecta.

Quan a la resta, jo li demanaria amb humilitat que vostè
em presentàs un informe de l'assessoria jurídica dels
consells insulars o del assessor jurídic que vostè vulgui i
digui que l'aplicació del cost efectiu, segons la Llei de
consells insulars, insistesc que és una metodologia
elaborada pel govern socialista, no ha de contemplar el
contret. Simplement, si vostè em demostra que la llei no diu
que ha de contemplar el contret jo estaré encantat de no
contemplar el contret. Nosaltres l'únic que farem serà el que
diu la llei que hem de fer. Insistesc, si vostè em sap més o
és capaç de trobar una argúcia a la llei que nosaltres no hem
estat capaços de trobar, jo estaré encantat, no es preocupi,
rectificaré i m'adaptaré a l'aplicació del text legal. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1792/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a objectiu i cost de la publicitat
de la Conselleria d'Agricultura sobre les panades.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat
Sr.Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a objectiu i cost de la publicitat
de la Conselleria d'Agricultura sobre les panades. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Amb l'amabilitat que li és
característica, l'Hble. Conseller d'Agricultura m'oferí la
setmana passada, en el decurs de la sessió plenària del
Parlament, nomenar-me assessor de la seva conselleria,
evidentment sense remuneració, atès el meu interès per les
qüestions referides a les panades, formatjades, bens, mens,
anyells i xots de les Illes Balears. Com que l'oferta em va
agradar, m'he posat tot d'una a fer feina, a estudiar els temes
que l'afecten. Amb l'únic objectiu d'obtenir les dades sobre
les actuacions de la seva conselleria li demanam quin és
l'objectiu i el cost d'aquesta campanya d'anuncis que va fer
la conselleria el temps de Pasqua. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Orfila. Crec
que aquesta pregunta vostè la va formular amb distintes
paraules la setmana passada, pràcticament és el mateix.
Com va dir una vegada el conseller Cabrer, per alguna raó
vostè em fa la mateixa pregunta dues vegades. De totes
maneres jo li intentaré contestar el que és obvi, és a dir, que
l'objectiu d'aquesta campanya és, evidentment, fomentar el
consum d'anyell, bé, mè o xot de les Illes Balears, en
definitiva (...). El cost de la campanya va ser de 941.827
pessetes. Moltes gràcies (...).



1216 DIARI DE SESSIONS / Núm. 34 / 23 d'abril del 1996

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. 941.000 pessetes, és una manera com
una altra de tirar els doblers em va comentar un criador de bens
quan li vaig demanar sobre l'efectivitat de l'anunci i, segurament,
tenia raó. Són massa doblers per tan poca efectivitat i ho dic, Sr.
Conseller, amb tota la sinceritat del món. Jo li aconsellaria, com
assessor àuric que vostè m'ha anomenat, que abans d'encarregar
noves campanyes publicitàries s'informi millor i consulti als
possibles interessats sobre el tema. Com que he pogut
comprovat, Sr. Conseller, que les glosses que li he anat fent no
li agraden massa, aprofitant que avui és el dia del llibre n'hi he
volgut regalar un. I no és que el seu contingut tengui que veure
massa amb la seva àrea de gestió, però he pensat que tal vegada
la forma del seu títol...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, açò surt totalment de la pregunta, per tant...

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, estic perfectament dins la pregunta, si em
permet seran...

EL SR. PRESIDENT:

(...) no sols surt de la pregunta. Sr. Conseller.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, li prec 30 segons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula (...).

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

Gràcies, Sr. President. Em sap greu, Sr. Orfila, però la
presidència ha dit això. En qualsevol cas, Sr. Orfila, jo li puc dir
que crec que això no és tirar els doblers. Li puc dir, a més, que
els interessats, part important dels interessats, concretament
l'Associació Balear de bestiar oví ha agraït a la Conselleria
aquest tipus de campanyes. El que li puc assegurar és que
nosaltres continuarem amb la campanya de promoció d'aquests
productes fent arribar a la gent que no és el mateix intentar
comprar carn d'un lloc o comprar carn d'un altre lloc. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2035/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a sessions de la Comissió
Executiva de la Comissió per a la commemoració dels 100
anys de l'Aplec de Rondalles Mallorquines, creada pel
Decret 1796, de 16 de gener.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a sessions de la Comissió
Executiva de la Comissió per a la commemoració dels 100
anys de l'Aplec de Rondalles Mallorquines, creada pel
Decret 1796, de 16 de gener. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Conseller de Cultura podrà
dir, amb tota la raó, que estam reiterant una pregunta, que la
setmana passada ja es va iniciar un debat sobre aquesta
qüestió de com s'organitzen els actes del centenari de les
rondalles mallorquines. Jo li he de dir que no feim l'ordre
del dia i que per qüestions d'assignació de preguntes en els
plenaris no vàrem poder passar totes aquestes preguntes a
una mateixa sessió i ens veim obligats avui a tornar incidir
en un tema, per tant, la pregunta queda formulada amb els
seus propis termes així com ha pronunciat el Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Portella, amb molt de gust li respondré a
aquesta pregunta, a més crec que és una variant, perquè li
vaig dir que la Comissió d'honor no s'havia reunida però sí
la Comissió executiva. Hi ha hagut exactament sis sessions
de treball i una reunió de la Comissió, una, amb data 19 de
febrer on s'aprovà, d'acord amb l'article 5 del Decret de 16
de gener, el calendari d'activitats i actes commemoratius del
centenari i, a més, hi ha hagut sis reunions de treball. Per
tant, això és el que s'ha fet. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La setmana passada havien estat dues
reunions de la Comissió executiva, no es tracta de si eren dues o
era una. No és açò el debat. En tot cas, jo supos que no tendrà
inconvenient en passar l'acta d'aquesta reunió quan s'aprovà el
calendari d'actes per a celebrar els 100 anys de les rondalles
mallorquines, perquè a la resposta escrita a una pregunta
formulada per aquest diputat es va enviar la relació d'actes que
s'havien de celebrar a l'illa de Menorca amb commemoració dels
100 anys, sense calendari, sense concretar quins actes eren. Jo li
he de dir que passen els mesos i la gran quantitat d'actes que
preveuen fer a l'illa de Menorca, si no es donen pressa, no
tendran prou dies per realitzar-los. En tot cas, m'agradaria rebre
còpia de l'acta d'aquesta reunió a la qual es va aprovar un
calendari ja que el calendari no hi era a la resposta per escrit.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar.

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

Sí, un moment per donar la raó al Sr. Portella, perquè havia
dit dues reunions formals i només és una reunió. Efectivament,
té raó, el que passa és que després hi ha hagut sis comissions de
treball, però no és el mateix perquè no s'ha reunit formalment.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2188/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a rampa d'accés a sa Llotja per a minusvàlids.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a rampa d'accés a sa Llotja per a minusvàlids. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Quina solució pensa adoptar la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per resoldre la
problemàtica acústica, durant els vespres, creada pels materials
en que ha estat construïda la rampa d'accés a la Llotja per a
minusvàlids, i denunciat reiteradament pels veïns de la zona?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, efectivament, és evident que nosaltres vàrem voler
donar la millor solució per facilitar l'accessibilitat i rompre
les barreres arquitectòniques, naturalment, als minusvàlids.
Vull dir que es va fer això en comptes de complir
exactament la Llei 3/93 de 4 de maig, però també és ver...,
i això va ser agraït fins i tot per les associacions dels
minusvàlids, de fet darrerament hi ha hagut protestes, fins
i tot una carta del President de l'Associació de Veïns del
Puig de Sant Pere que deia que aquesta plataforma produïa
molts de renous. Hem tengut molts de contactes amb els
veïns i amb el president, i ens hem posat a fer feina per
veure si hi havia una solució, per veure si es pot complir la
finalitat de facilitar l'accés als minusvàlids sense donar
problemes als veïns. Es varen fer una sèrie de gestions amb
l'empresa que ens havia fet això, fins i tot vàrem proposar
posar moqueta però tot això era difícil perquè hagués
amortit molt poc el renou. Això és el que ens varen
aconsellar, per tant, no era una solució definitiva. Fer-ho
com abans, amb fusta, era un problema perquè amb el
temps, amb el sol, amb la pluja es deteriorava ràpidament i
a més relliscava...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, gràcies. Acabarà l'explicació tècnica en el
segon torn. 

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

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí. Seguim sense saber quina és la solució i, per tant,
agrairia que..., en qualsevol cas vull dir-li que segones les
darreres notícies que he tengut sembla que s'ha fet alguna
cosa com és, per exemple, una d'aquestes rampes fer-la
mòbil, però resulta que si aquesta rampa mòbil els vespres
no es guarda, la solució no serveix per res i la meva
informació és que, per exemple, aquesta nit passada no s'ha
retirat i, per tant, els renous segueixen sent exactament
iguals que abans. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, acabaré aquesta
qüestió. La solució que hem trobat és posar només una rampa, la
perpendicular a la façana, un sol portal i els comptes són posar-la
en el moment de l'obertura, retirar-la a les dues, tornar-la posar
a l'hora de l'entrada i retirar-la el vespre. Això són els comptes
perquè sinó no es resol el problema. Això és el que intentarem
fer: retirar-la el vespre. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2242/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació dels decrets d'aplicació de la LEN en
matèria d'alzinars.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació dels decrets d'aplicació de la LEN en matèria
d'alzinars. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El decret 86/92 modificat pel 124/93
que determinen en aplicació de la LEN les àrees d'alzinars que
queden protegides amb el màxim nivell de protecció, resulten
insatisfactoris perquè no s'ajusten a la realitat. De fet els gestors
(...) unes altres institucions tenim responsabilitats en la gestió
d'urbanisme, ens trobam molt sovint amb certificats de la pròpia
conselleria d'Agricultura que diuen que la delimitació del decret,
fins i tot del decret corregit, no s'ajusta a la realitat física dels
alzinars. Això proporciona, evidentment, moltes distorsions. La
primera de les quals és, evidentment, una desprotecció de les
zones no incloses com alzinars dins la delimitació i una
sobreprotecció de zones que no sent alzinars impedeixen
determinats usos que, d'altra manera, haurien d'estar permesos
amb els consegüents perjudicis per als ciutadans. Naturalment,
el Sr. Conseller sap perfectament, perquè la seva formació
jurídica així li fa entendre ràpidament, que un simple certificat
tot i que estigui firmat pel conseller que digui que la delimitació
del decret està malament no pot ser mai suficient perquè les
comissions insulars d'urbanisme apliquin aquesta nova
delimitació. Per tant, és urgent i necessària una nova redacció del
decret de delimitació i impal•lits per la urgència demanam al
conseller quan pensa treure una legislació, una normativa
definitiva amb una delimitació correcta i si és possible a millor
escala que l'actual sobre la delimitació d'alzinars protegits per la
Llei d'espais naturals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas. (...) modificar el
decret de delimitació dels alzinars perquè és ver que hem
detectat una sèrie de casos sobretot per part d'ajuntaments
i de particulars en els quals la delimitació del decret no
coincideix amb la realitat. El problema és que la tramitació
és molt lenta, tenim dues opcions que és modificar només
els errors que s'han detectat i fer-los a distinta escala o
intentar fer una nova delimitació, una nova escala de tots els
plànols que es contemplen en els annexes del decret, cosa
que ens duria molt de temps. En principi, la Conselleria ha
optat per intentar fer una modificació dels errors que s'han
detectat i modificar només els plànols d'aquests errors
detectats i fer-los a distinta escala. En qualsevol cas, (...) la
redacció d'aquests plànols i després s'ha de passar al Consell
consultiu per l'informe preceptiu que exigeix la legislació
vigent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies. Només vull fer una pregunta i un comentari.
Quan calcula el Sr. Conseller que podem tenir en el butlletí
oficial, encara que sigui una estimació, aquesta correcció?
I un comentari, tal vegada en un to un poc irònic, si em
permet Sr. President, jo record que quan es feia aquí la Llei
d'espais naturals ens acusaven que el Parlament no havíem
de fer plànols i mapes perquè no era propi de diputats i ens
equivocàvem molt. Vull recordar que l'única zona que va
quedar sense delimitar en aquest parlament va ser els
alzinars que s'encarregà al Govern que fes la delimitació.
Idò bé, aquesta delimitació, l'encarregada al govern, és la
que està absolutament carregada d'uns errors que la Llei
d'espais naturals, correctament delimitada per aquest
parlament, no té. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

No li puc donar una data concreta, la meva intenció és que
aquesta modificació del decret ja estigués aprovada. Cregui que
hauran de passar bastant de mesos per estar feta perquè, entre
altres coses, després de la redacció dels nous plànols s'haurà
d'enviar al Consell consultiu. En qualsevol cas, li puc dir que la
delimitació continguda en el decret d'alzinars em diuen que és
bastant millor que la continguda a la Llei d'espais naturals, Sr.
Quetglas. Cosa que no vol dir que no hi hagi errades perquè a la
delimitació de la Llei d'espais naturals 300 i 400 metres no se sap
si estan inclosos o no estan inclosos amb la delimitació a ploma
gruixuda que es va fer aquí al Parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 2243/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alta fiscal de les empreses públiques.

Passam a la següent pregunta que formula la Sra. Carme
García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alta fiscal de
les empreses públiques. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Disposen totes les empreses públiques
de la Comunitat d'alta fiscal de l'impost d'activitats econòmiques
per actuar a tot el territori de les Illes Balears? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Diputada, les empreses públiques, com no podia ser d'altra
forma, procuren complir la legalitat de forma absolutament
escrupolosa. Malgrat això li vull recordar que aquesta pregunta
parlamentària va ser contestada per escrit en data de dia 20 de
febrer del 96. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Precisament per la meravellosa
resposta que ens va oferir el Sr. Matas per escrit és el motiu
pel qual ara hem fet la pregunta oral, per dos motius. El
primer és perquè la resposta de la conselleria i del Sr. Matas
es limitava a passar-nos un informe jurídic relatiu a
justificacions per les quals no ens podien donar còpia de les
altes fiscals de les empreses públiques. Totes les
justificacions que exposen estan basades en que
l'administració tributària de l'estat no pot fer públics
determinats informes, determinats documents que té a no ser
que es tracti d'una inspecció. D'acord, nosaltres no hem
demanat res a l'Administració de l'estat, res. Hem demanat
al Govern de la Comunitat Autònoma que ens passi còpia de
documents que estan en el seu poder o en el poder de les
empreses públiques. Això ho hem fet en base a l'article 14
del Reglament d'aquesta cambra que ens permet, entre altres
coses, als diputats i als grups a tenir la facultat de recaptar
els documents que obrin en poder dels organismes públics.
Això no es tracta de dades fiscals que no es puguin
conèixer. Sota el meu punt de vista, es tracta de documents
que obren en poder del Govern de la Comunitat Autònoma
i d'empreses públiques que no se'ns han facilitat. La
pregunta també tenia una doble motivació. Com a mínim,
una de les empreses públiques, Fires i Congressos de
Balears S.A., està sotmesa a quota municipal. Això vol dir
que ha d'estar donada d'alta a tots els municipis on actua.
Permeti'm que ho dubti. De totes maneres si és així i està
donada d'alta a tots els municipis on actua no farem res més,
si no és així seguirem aquest tema de forma parlamentària.
Li he de dir que procurar complir no és una obligació, que
és el que vostè m'ha dit, és una obligació ser el primer en
demostrar, per part de l'Administració pública, que està
sotmesa igual que tothom a la fiscalitat i és la primera que
ho ha de demostrar. L'impost d'actitivitats econòmiques,
entre altres coses, com vostè sap, és una font important de
finançament dels municipis i, per tant, també en aquest
sentit hauríem de tenir més cura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Em sap molt de greu que la Sra. Diputada tengui
en baixa estima l'autonomia tributària de les comunitats
autònomes, en aquest cas, de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. En primer lloc, apel•lant al seu profund
desconeixement de les lleis estatals li diré que
l'administració tributària, la de la Comunitat Autònoma, és
tan respectable o més que qualsevol altra administració
tributària. Per tant, les dades de les administracions
tributàries a les quals fan referència les lleis estatals afecten
a totes les administracions tributàries, inclosa
l'administració d'aquesta comunitat autònoma. (...) que
aquesta legislació que impedeix donar aquest tipus de
documentació fiscal és una legislació que ha estat utilitzada
pel govern socialista, pel seu govern socialista a Madrid, i
modificada, li record, a causa del cas del governador del
Banc d'Espany, el Sr. Mariano Rubio, vostè es deu recordar,
es va haver de modificar aquesta legislació pel suposat frau
que havia fet el Governador del Banc d'Espanya i l'única
modificació que el seu govern socialista va introduir a
aquestes dades va ser l'autorització no baix inspecció, per
tant, li prec que rectifiqui quan s'equivoca i sinó que s'ho
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miri, no baix inspecció en cap concepte sinó baix comissió
d'investigació feta expressament per recaptar aquestes dades
fiscals. Per tant, si vostè és capaç de fer un judici de valor
d'aquesta importància (...) alguna empresa pública, insistesc, li
record i li dic que les empreses públiques compleixen de forma
escrupolosa la legalitat, si vostè creu i té constància que hi ha
alguna empresa pública que no hagi complit la legalitat, jo la
convid a demostrar-ho i a posar, lògicament, els òrgans
d'inspecció perquè aquestes empreses, igual que tots els altres
contribuents, de forma preferent facin front a les seves
obligacions tributàries i fiscals com no podria ser d'una altra
manera. Simplement, que quedi constància que l'aplicació
d'aquesta llei que guarda aquest tipus de dades fiscals és una
legislació de nivell estatal, feta pel Partit Socialista i, en aquests
moments, vigent a tot l'Estat espanyol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 2245/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cost total de les inversions a les finques de ses Garrigues
d'Amunt de Sencelles.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost total de les inversions a les finques de ses Garrigues
d'Amunt de Sencelles. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, voldríem saber quin ha
estat el cost total de les inversions i despeses realitzades pel
Govern de la Comunitat fins ara a la finca de ses Garrigues
d'Amunt del terme de Sencelles. I quan deim cost total ens
agradaria que la resposta inclogués, efectivament, el cost total
integral. És a dir, si es va comprar la finca el preu que va costar,
si es varen fer camins o parets també, l'edificació de les cases, si
hi va haver uns estudis previs, etcètera. És a dir, tenir una xifra
que englobàs la totalitat de les despeses efectuades en el tema de
les Garrigues d'Amunt que s'havia de destinar a centre de
rehabilitació o centre de tractament de drogodependents.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Sanitat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. La xifra total, el cost total ha estat de 158.488.840,
inclou, evidentment la compra del solar, 3.500.000 pessetes,
el tancament del solar, 1.300.000 pessetes, la captació de
l'aigua, 671.776 pessetes, la llicència d'obres 1.975.978
pessetes, projectes d'obres 120.698.750 pessetes, el projecte
de seguretat i higiene 3.585.072 pessetes, els honoraris que
es distribueixen de la següent forma: redacció, 4.795.281,
direcció 4.795.281, projecte de seguretat, 134.967,
liquidació d'obres 12.319.260, i això fa una quantitat de
146.328.061 pessetes. Ara bé, a això hi ha que afegir-hi un
projecte de depuradora d'aigues residuals i obra civil
d'estació transformadora d'alta i baixa tensió per un import
de 4.712.475 pessetes, i amb això es fa el total,. esmentat
anteriorment, de 18.488.840 pessetes. Em pareix que vostè
tenia dubtes que contestéssim adequadament i més
detalladament hauríem d'anar a partida per partida, que
també les podríem donar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Senzillament, no és que dubtéssim sinó que volíem que
quan ens donessin les xifres, podien donar una xifra pura i
escarida, saber clarament que dins aquesta xifra hi havia tots
els elements que vostè, Sr. Conseller, ens ha donat. Per tant,
ara sabem detalladament fins la darrera pesseta que les
Garrigues d'Amunt, supos que amb tota la bona intenció del
món, han estat un error de planificació que val més de 158
milions de pessetes. La pregunta següent seria: i ara què?
Ara què hem de fer amb una edificació que no serveix per
a la finalitat a la qual, teòricament, s'havia de destinar? Però
aquesta pregunta li faré després dins aquest mateix plenari.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

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

Crec que hi ha fins a quatre preguntes relatives a aquest
tema, per tant, ja les anirem contestant. De totes maneres,
no fa les deduccions lògiques, 158 milions de pessetes hi ha
una construcció i aquesta construcció serveix per als usos
pels quals es va fer. El que passa és que nosaltres l'hem
reconvertida perquè creim que servirà millor per altres usos.
Simplement és això. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.10) Pregunta RGE núm. 2042/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a supressió de l'empresa pública Seamasa.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Ramon
Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a supressió de l'empresa pública Seamasa. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, si
alguna empresa pública de les que ha anat creant el Govern és
perfectament prescindible, inútil, és Seamasa. A propòsit, ja al
principi de la present legislatura, el President del Govern i el
propi conseller varen anunciar la seva desaparició però passen
els mesos i, sense cap explicació, l'empresa segueix viva i
generant despeses, cosa que encara és pitjor. Per quin motiu
encara no l'han eliminada a pesar de la voluntat expressada en
aquest sentit?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, el Govern va manifestar la
seva voluntat de suprimir Seamasa dins l'any 96. Aquesta
voluntat es va plasmar a una disposició addicional de la Llei de
pressupostos generals de la Comunitat Autònoma per a l'any
1996 que autoritza, precisament, al Govern per dissoldre (...)
Seamasa durant l'exercici del 1996. Aquest exercici, Sr. Orfila,
no ha acabat encara. No es preocupi, es dissoldrà i liquidarà dins
l'any 96. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo ho entenc, és lògic que a qualsevol
li costi eliminar, fer desaparèixer les pròpies creacions, allò que
un mateix ha creat. En aquest cas, estam davant la crònica d'una
mort anunciada que mai no s'arriba a produir. Però des de
l'oposició pesen manco les qüestions sentimentals, no tenim més
remei que demanar-li que compleixi d'una vegada per totes les
seves promeses. Res, (...) justifica el manteniment d'aquesta
empresa que avui no té cap utilitat i que en canvi costa doblers
públics. Esper que aquesta vegada el President no m'impedeixi
regalar-li un llibre. No, no li regal la Crònica d'una mort
anunciada com segur que tots imaginaven, li regalaré El llarg
adéu de Raymond Chandler esperant que l'adéu a aquesta
empresa no sigui massa més llarg, i que de cap manera s'apliqui,
a l'adéu a Seamasa, allò de "no és un adéu per sempre aquest sols
adéu per un instant". Ho dic perquè ja circulem rumors de la
possibilitat de crear una empresa nova semblant a aquesta que
renaixeria com l'au fènix de les seves cendres. Li adverteix, Sr.
Conseller, que si fos així em reserv el dret de reclamar que em
torni el llibre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Com sempre, Sr. Orfila, estic
molt agraït pel seu llibre. Li vull dir i reiterar que el Govern
va manifestar la seva voluntat, aquesta voluntat està
plasmada jurídicament a un document, aquí no hi ha res de
sentiments ni de pròpies creacions, jo no vaig crear Seamasa
i, per tant, no tenc cap interès en mantenir-la o deixar de
mantenir-la. Precisament, va ser una decisió d'aquest
conseller que se suprimís Seamasa durant aquest any i li puc
dir que no hi haurà cap nova empresa que substitueixi
Seamasa.

Per altre costat, l'he d'informar que ja s'han iniciat els
tràmits de liquidació. S'ha demanat un informe per saber
quins són els tràmits concrets que hem de fer i l'únic que
voldríem es poder o fer o iniciar els tràmits d'adjudicació
del laboratori que ha de dur tota la matèria de biologia
marina que és l'únic que estam esperant, es a dir, tenir
l'autorització per fer el laboratori. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2036/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a decisions
preses pel Comitè d'honor de la Comissió per a la
commemoració dels 100 anys de l'Aplec de Rondalles
Mallorquines.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a decisions preses pel
Comitè d'honor de la Comissió per a la commemoració dels
100 anys de l'Aplec de Rondalles Mallorquines. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ja tornam ser en el mateix tema sobre
la celebració dels 100 anys de l'Aplec de Rondalles
Mallorquines. Així com diu el Reglament hem de fer preguntes
escarides i concretes, per aquest motiu hem de fer per separat
preguntes que podrien ser perfectament realitzades d'una forma
conjunta. La pregunta és aquesta: quines són les decisions que ha
pres el comitè d'honor creat per a la celebració dels 100 anys de
les Rondalles Mallorquines?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Em remet a la resposta que vaig
donar anteriorment a la mateixa pregunta, és a dir, no s'ha reunit
la Comissió d'honor, es reunirà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, he de confessar que no
ho entenc. M'agrada cada dilluns veure Expediente X on es
presenten molts de fenòmens paranormals, estranys, que passen
pel món i no dubt que pel món passen coses estranyes, però no
entenc que una comissió creada per no reunir-se com pot ser que
ja a mitjan curs pugui complir amb l'article 4 del decret que la
crea, on diu:"correspondrà a la comissió d'honor la realització del
programa d'actes commemoratius del centenari i l'establiment de
les directrius d'actuació de la comissió". Com és possible que la
comissió executiva ja ho tengui tot aclarit, com ha dit abans, i
que la Comissió d'honor, creada per no reunir-se, de quina
forma? Per telepatia, per quin fenomen paranormal pot actuar en
aquesta realitat?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Només d'una manera molt breu, li vaig
dir el mateix i ho repetesc. La comissió executiva s'ha reunit, ha
fet el calendari de les activitats, (...) a la comissió d'honor (...)
faci els honors, però que la feina la faci la comissió executiva,
això es fa per tot. Per tant, no hi ha fenòmens paranormals.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2246/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cost de la transformació de les instal•lacions de
ses Garrigues d'Amunt de Sencelles.

Passam a la darrera pregunta que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cost de la transformació de les instal•lacions de
ses Garrigues d'Amunt de Sencelles. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller. Quan he sentit la xifra de més de 158 milions de
pessetes, no s'enfadi, he pensat que "el conseller no té amics
entre els sefobasos", perquè si no fos així aquesta obra
hauria sortit una miqueta més Crec que vostè la feta legal
però es va equivocar perquè anar a adquirir una finca a
Sencelles i acabar amb una factura de més de 158 milions
de pessetes, sense poder destinar aquest alt cost generat a
l'atenció dels drogaaddictes, efectivament, hi ha un error
molt important de previsió. Ara hem de fer el llarg camí de
retorn cap a casa i hem de rectificar. La pregunta es relativa
a aquest sentit, què ens costarà rectificar aquest error
milionari de ses Garrigues d'Amunt? Ens interessaria saber
quants milions de pessetes més pujarà la factura una vegada
que això s'hagi transformat, com s'ha anunciat des de la
Conselleria, en un centre destinat a minusvàlids.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Damià Pons, idò molt poc, realment les transformacions
necessàries per al tema han estat molt poques. No és veritat
el que diu vostè, que hi hagués una falta de previsió.
Aquesta previsió es va fer quan jo no era conseller, es va fer
anteriorment, com sap molt bé vostè. En aquells moments
ningú podria preveure ni predir quines serien les necessitats
pels drogaaddictes que hi pogués haver en aquesta
comunitat autònoma. Donats els bons resultats de Ses
Sitjoles, es va preveure fer una mena de construcció similar
a Ses Sitjoles, aquesta va ser l'explicació del motiu de tirar-
ho endavant. Malgrat això, després, gràcies a Déu, i com
que les coses han anat funcionant, es va veure que no
s'ompliria i no tenia tanta indicació construir aquesta
edificació pel tema que s'indicava en aquell moment que era
la drogaaddicció, i es va modificar cap als discapacitats
psíquics, cosa que a mi em pareix molt més important
perquè cada dia (...), com sap molt bé vostè, tenim Son
Tugores ple i aquestes coses són coses que poden afavorir
a aquesta comunitat autònoma.
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Però contestaré, Sr. President, exactament allò que m'he
demanen. 1.628.983 ha suposat haver d'adaptar una habitació per
a disminuïts físics, amb cadires de rodes, i una altra, a les quatre
dependències per fer sessions terapeùtics s'ha convertir en
l'habitatge d'un futur hostaler per tal de vigilar i per donar cabuda
a totes les necessitats d'aquests deficients físics o psíquics
tendran quan utilitzen aquests recurs que aportarà la comunitat
autònoma, que a mi em sembla molt bé i per això ho vàrem tirar
endavant d'aquesta manera. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Permeti'm, Sr. Conseller, que li digui que crec que si la primera
xifra és absolutament exacta fins a la darrera pesseta, perquè és
despesa feta, la xifra final de la transformació de ses Garrigues
d'Amunt del terme de Sencelles en un centre per minusvàlids
psíquics no serà aquesta petita quantitat que vostè diu. És a dir,
no es tracta del que s'hagi fet o s'hagi contret sinó que, al final
del procés, estic absolutament convençut que la factura serà,
evidentment no seran els 150 milions que va costar construir
l'edifici i totes les despeses, una xifra molt superior. Perquè hem
de recordar una cosa, aquest centre no està ubicat a un lloc adient
per als disminuïts psíquics perquè s'han trobat amb un error, amb
un cost de 158 milions de pessetes, situat a un lloc i s'han vist
obligats a reconvertir. Per això ho han destinat a l'atenció dels
disminuïts psíquics, però no està situat a un lloc que si avui, Sr.
Conseller, vostè hagués de planificar aquest centre no el duria,
estic absolutament segur i vostè també, precisament a ses
Garrigues d'Amunt de Sencelles. De totes maneres, farem el
seguiment i anirem veient com no s'acompleix aquesta xifra tan
petita que vostè ha dit, costarà bastant més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No veig el motiu perquè ha de costar més. Aquestes són
les dades que tenim en aquest moment i si hi ha alguna
restauració o reparació que fer l'explicarem en el seu
moment sense cap mena d'amagatall ni cap mena de
necessitat d'encobrir res. Ara bé, no sé si l'hagués feta aquí
o no l'hagués feta aquí. No ho sé, no ho sé. El que és evident
és que els disminuïts físics i psíquics necessiten un lloc pla,
allà ho és, necessiten un lloc que tengui pocs perills, no al
costat de la mar ni al  costat d'altres llocs perillosos, allà és
un lloc tranquil i sense perills. Vull dir, no sé si seria
exactament aquest, per ventura, en el seu homenatge el
faríem a Campanet o (...) però és Sencelles i és Sencelles,
Campanet... ens haguéssim posat d'acord més aviat. Ara bé,
vull dir, que no veig cap mecanisme per no fer-ho en aquest
lloc, cap explicació lògica per no fer-ho allà. No dic si ho
faríem però tampoc no puc dir si no ho faríem. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 1371/96, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de prevenció i inspecció de la sinistralitat
laboral a les Illes Balears, un cop transferides les
competències.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a interpel•lacions. La primera és la registrada amb el
número 1371/96, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a mesures de
prevenció i inspecció de la sinistralitat laboral a les Illes
Balears, un cop transferides les competències. Per fer-ne la
defensa, té la paraula la portaveu Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Hauran vist avui a la premsa la importància i la
coincidència d'aquesta interpel•lació quan ahir començà a
Madrid el XIV Congrés de Seguretat i Salut en el Treball i
la premsa d'avui parla que els accidents laborals costen un
bilió -amb b- de pessetes a l'Estat.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida a les Illes
Balears va demanar documentació a la conselleria
d'Economia sobre la sinistralitat laboral a la nostra
comunitat autònoma durant l'any passaat, durant l'any 95; de
la resposta, veim amb preocupació les dades estadístiques
aportades, ja que hi hva haver 116.506 accidnts lleus, 472
de greus i 23 morts. D'aquestes xigres, és precoupant veure
que 4.901 accidents lleus són a la construcció, 93 de greus
i 4 morts o 3.371 accidents lleus a hoteleria, 67 de greus i 1
mort, i al sector del transport turístic, 2 morts. Només per
comentar evidentment els sectors que són majoritaris a la
nostra economia. També convé fixar-se enuna altra dada, la
major sinistralitat laboral en accidents lleus i greus es dóna
en quatre activitats econòmiques: construcció, hoteleria,
comerç i indústries alimentàries i begudes, que són
precisament les activitats econòmiques on tenim més
eventualitat en la contractació.
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A la resposta 745/96, del conseller Sr. Matas, sobre les
mesures a prendre a partir d'aquestes dades, ens hi respon d'una
manera genèrica i atemporal, sense cap concreció de totes les
mesures que anuncia; ens hi informa que es dotarà d'equipament
informàtic, accés a base de dades actualitzades i connexió
telemàtica amb altres centres especialitzats del Govern balear i/o
adquisició i posada al dia d'equipaments mèdics existents, que
sembla que són un neurògraf, un cromatògraf de gasos i un
etcètera bastant inconcret, sense concretar en absolut quan ni
com ni quina dotació pressupostària hi destinarà perquè tot això
es posi en funcionament; a la tercera mesura anunciada,
intensificació de les visites realitzades pels tècnics als centres de
treball amb la finalitat d'avaluar les condicions de treball i
eventual millora, hi especifica que fins ara les visites, sobretot
les que s'havien de realitzar a Menorca i a Eivissa, estaven
restringides per manca de disponibilitat pressupostària, tampoc
no ens hi concreta si aquesta intensificació significa major
dotació de recursos humans, si ja hi ha estudis d'una
disponibilitat pressupostària adient, etc., totes les mesures
esmentades a continuació sobre planificació, programació i
formació són igualment paraules genèriques, sense conèixer si hi
ha un calendari concret a dur a terme sobre els contactes amb les
organitzacions sindicals i patronals sobre el disseny de la
macrocampanya de prevenció o si ja estan elaborats mòduls
formatius relatius a salut laboral o els contactes ja establerts amb
altres entitats que imparteixen cursos formatius, i aquí també
volem recordar aquest XIV Congrés Mundial de Seguretat i Salut
en el Treball, que s'stà celebrant a Madrid, perquè a la premsa
d'avui igualment reitera el ministre d'Educació en funcions la
necessitat de la prevenció, sobretot en el caire formatiu i, per
tant, en la necessitat de coordinació entre el Ministeri de Treball
i el Ministeri d'Educació. Igualment, respecte de la mesura sobre
divulgació legislativa de la nova llei de prevenció de riscs
laborals de 8 de novembre, no sabem tampoc com es concretarà
ni coneixem si ja està concretat o nomenat el seu representant i
la participació d'aquest en la Comissió Nacional de Seguretat i
Salut en el Treball i la fundació que es demana.

Les transferències de la Comunitat Autònoma i l'entrada en
vigor de l'esmentada llei, la Llei de prevenció de riscs laborals,
que comença a entrar en vigor dia 11 de febrer del 95,
compromet l'Administració autonòmica a dotar-se d'una sèrie
d'instruments, objectius de política en matèria de prevenció de
riscs, segons l'article 5è, que es concreta en actuacions
administratives com relacions de cooperació i assistència
Comunitat Autònoma-corporacions locals, participació dels
sindicats i les organitzacions empresarials, formació en matèria
preventiva, millora de les condicions de salut i seguretat laboral
i reducció de l'ús dels riscs laborals. Segons l'¡article 7+e de
l'esmentada llei l'Administració ha de desenvolupar funcions de
promoció de la prevenció, d'assessorament tècnic, de vigilància
del compliment de la normativa sobre prevenció de riscs així
com sancionar les infraccions a aquesta normativa, per la qual
cosa es requereix promoció de prevenció, plans de prevenció
assessorament de serveis de salut laboral -suposam que es crearà
el servei balear-, plans formatius d'investigació en matèria
preventiva, plans de seguiment de les actuacions preventives,
vigilància del compliment de la normativa, programes específics
i un llarg etcètera; igualment, sembla que hi ha d'haver recursos
humans en col•laboració..., la inspecció pròpia de la Comunitat
Autònoma amb la inspecció de treball i seguretat social.

Bé, idò si fins ara tot això era recordar allò que marca la
nova llei de prevenció de riscs laborals, volem parlar en
concret, a la nostra comunitat autònoma, de l'especial
atenció que ha de tenir la protecció dels treballadors i
treballadores, sobretot d'aquells sotmesos a especial risc,
segons l'article 25, derivats de les característiques personals,
de discapacitat física, psíquica o sensorial dels treballadors
o treballadores; volem també fer menció a l'especial
protecció o atenció a la protecció de treballadores en
situació d'embaràs i a menors, treballs amb productes tòxics
amb efectes sobre la salut, sobre la fertilitat i sobretot per
prevenir casos com la malaltia anomenada síndrome
d'Ardistil, recentment viscuda a Alacant amb conseqüències
mortals i que a les Illes podria trobar-se amb treballadores
i treballadors en contacte amb productes tòxics com es en el
sector de les perles o d'altres sectors, com els derivats de les
pells adobades, el sector de la pell o de qualsevol altre on es
treballa amb materials tòxics forts, com pot ser el tractament
de la fusta, els treballs a les drassanes, etc.

Coneixem la nostra realitat de monocultiu turístic, amb
els alts índexs de precarietat en l'ocupació que es pateixen
i, com dèiem al principi, proposam aquesta especia
protecció als contractats temporals, que, segons l'article 28,
han de tenir el mateix nivell de protecció en matèria de
seguretat i salut que la resta de treballadors i treballadores
fixos. En aquest sentit, l'obligació d'un compliment de la
legalitat ha de tenir una especial atenció a sectors com
hoteleria, construcció, comerç, transports discrecionals,
alimentació, i, per tant, insistim en la necessitat de la
informació prèvia a l'inici de l'activitat temporal dels riscos
als quals puguin estar exposats i de l'ús dels mitjans de
protecció, formació, les condicions dels llocs de treball, etc.
Per tant, dret també a la vigilància periòdica del seu estat de
salut per personal sanitari especialitzat. Així com suposam
que el Govern balear serà el primer interessat a donar
exemple a altres administracions públiques en l'aplicació de
la Llei de prevenció de riscs laborals amb el seu propi
personal, tant laboral com funcionari i del depenent de les
empreses públiques creades, suposam també que ja hi haurà
contacte entre conselleries pertinents per dur a terme
programes d'actuació conjunta, igualment negociats amb
representants d'organitzacions sindicals pertinents.

Finalment, insistim a la Conselleria d'Economia que
concreti, temporalitzi i doti de mitjans econòmics i humans
necessaris per a una bona aplicació de la Llei de prevenció
de riscs laborals i per tal d'evitar les xifres d'accidents i
sinistralitat laboral que es donen a les nostres illes,
especialment acusades per l'alta eventualitat i precarietat en
la contractació.
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Volem acabar també desmentit les paraules que han sortit
avui als mitjans de comunicació del secretari d'Ocupació, Sr.
Marcos Peña, en el XIV Congrés, quan parla que no té relació
l'eventualitat amb la sinistralitat laboral, precisament perquè per
justificar aquesta afirmació parla del perfil de l'accident laboral
i parla que sol donar-se en els primers sis mesos entre gent més
jove, entre gent menys qualificada i normalment els dilluns o els
dimarts. Pensam que això són definicions o el perfil coincideix
totalment amb gent que té contracte eventual, contracte
d'aprenentatge i que, al contrari del que pretén, sí que es dona
major sinistralitat a major eventualitat i precarietat en la
contractació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Govern, té la paraula el
conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Jaume Matas.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Reial
Decret 98/96, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis
de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma en
matèria de treball i execució de legislació laboral, assenyala
d'una forma específica allò que es transfereix amb aquest decret,
que és la fiscalització a través de la inspecció de treball i
seguretat social de la prevenció d'accidents i de seguretat i
higiene en el treball i la recepció dels informes d'accidents i
malalties professionals; després, el Decret 100, efectivament,
transfereix els gabinets tècnics provincials de l'Institut Nacional
de Seguretat i Higiene en el Treball. Els dos reials decrets
esmentats són allò que constitueix aquest mecanisme
d'adscripció d'aquestes competències, per tant, la base legal en
què ens movem, per adscriure aquests elements tècnics
necessaris per desenvolupar aquesta política el més eficaçment
possible en la prevenció de la sinistralitat. Per tant, permeti'm
reiterar aquesta paraula -prevenció- perquè és la base on es mou
l'ordenament legal espanyol en aquest moment.

Per una altra part, la Llei 31/95, que vostè ha esmentat, de 8
de novembre, de prevenció de riscs laborals, efectivament exposa
aquest idea de la prevenció, més que posar-hi remei, fins i tot
sancionar. Per tant, li deman, Sra. Diputada, que tengui a bé
donar-nos el benefici del dubte i que tengui a bé permetre'ns que
exposem quin és el nostre programa d'actuació i quina és en
aquest moment la tasca que pensam desenvolupar dins aquesta
legislatura en aquesta matèria, després podrem valorar-ne
conjuntament els resultats i, lògicament, introduir-hi totes les
aportacions que venguin de la seva part o de qualsevol altra que
siguin aportacions interessants i que puguin millora la nostra
política.

Per tant, conjugant aquests òrgans tècnics i aquest
ordenament jurídic, el Govern sap que ha de posar mitjans
a l'abast de la prevenció, el govern sap que ha de posar
mitjans humans, mitjans materials, per poder reconduir
aquesta situació i poder reduir aquesta taxa de sinistralitat,
la qual, efectivament, en el primer trimestre del 96 ha
augmentat, com vostè ha dit de les nostres dades que hi
havíem aportat, respecte de l'any anterior, de 3.146 a 3.701
accidents, en nombre absolut, un increment del 18% en
termes relatius, que és un índex superior al 7% que en
aquest mateix període s'ha incrementat el que era l'ocupació.
S'han de destacar, malgrat això, dos elements nous que
poden ser més esperançadors, que seria l'increment que s'hi
ha produït el mes de març, on el nombre relatiu d'accidents
ha disminuït, només s'hi ha produït un increment del 9%
respecte del mateix mes de l'any anterior i un 4% sobre el
mes anterior, quan l'incrment de l'any passat va ser, amb la
mateixa circumstància, d'un 16%, i d'una altra part,
lògicament, ens alegram que a aquestes altures de la'ny 96
només s'hagi produït una baixa mortal, cosa que no va
passar en el trimestre anterior, en el qual s'havien produïdes
cinc baixes malauradament irremeiables.

El Govern, a través de la Direcció General de Treball, té
previst posar en marxa tota una sèrie de mesures concretes
que poden aconseguir aquest objectiu que li estic plantejant
amb grans termes. Estam parlant, no s'ha d'oblidar, de vides
humanes; estam parlant de perill de vides humanes, amb tot
el que això pot tenir intrínsecament dins el seu contingut,
per tant, estam parlant duna cosa molt preocupant, estam
parlant probablement d'un dels reptes més importants que en
aquest moment té assolir aquesta competència i millorat la
situació actual. Per això, nosaltres hem previst dins la
política d'aplicació política, la qual li record que hem
exposat no sols als sindicats i als agents socials i econòmics,
sinó també l'hem exposada públicament als propis consells
insulars i als propis mitjans de comunicació i als interessats
en la matèria; quan vàrem assolir aquesta competència, en
vàrem fer la presentació. Aquestes cinc grans mesures són:
en primer lloc, la millora de la situació interna a la Direcció
General de Treball; en segon lloc, les accions que podríem
dir de continuïtat, allò que seria la tasca desenvolupada fins
ara; després, les accions puntuals, que són molt importants,
del desenvolupament de la llei aquesta a què hem fet
referència de risc, de prevenció laboral; allò que serien totes
les polítiques innovadores i innovacions, els canvis que
suposen l'atracament del que és aquest servei a la
descentralització autonòmica i el seu canvi en l'aplicació, i
en darrer lloc, allò que seria la inspecció de treball. Esperam
que pugui tenir temps per exposar-li totes aquestes mesures.
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Li diré que en primer lloc allò que és la millora de la situació
interna a la Direcció General de Treball és una millora que no és
en aquest moment necessari tecnificar, perquè és una mesura que
és la més urgent, perquè sense aquesta no es pot intentar fer res
més, és a dir, es tracta de dotar dels mitjans tècnics, tecnològics,
a més d'humans, lògicament, però sobretot en aquest moment
tecnològics i directament a la inspecció de treball, de la qual
tenen una dependència funcional de la Comunitat Autònoma i
també d'allò que seria l'àrea específica en matèria de treball i
l'àrea de medicina, de la seguretat, de la formació i de la higiene,
concretament; també el que seria la millora de la formació dels
equips humans per poder assolir aquests nivells d'aplicació
tecnològica, que ens pareixen imprescindibles per poder assolir
qualsevol altre estadi. En segon lloc, allò que serien les accions
de continuïtat, que vendrien més o manco per aquestes accions
que s'han desenvolupat fins fa poques setmanes, quan no teníem
la competència, per l'antiga Direcció Provincial i que eren
bàsicament continuar amb la investigació programada i
sistemàtica, en aquest moment la podrem perfeccionar gràcies a
la nova tecnologia que hi podrem aplicar, els accidents de treball
i les malalties que han ocorregut; després, continuar amb els
programes d'actuació preventiva en els sectors de major índex de
sinistralitat, tant índex absolut com relatiu, i introduir d'una
forma específica allò que són aquelles grans àrees de risc que
tenen una consonància més real amb les Illes Balears
(construcció, hostaleria, restauració, calçat, pell i marroquineria),
lògicament dins la tasca desenvolupada pels tècnics de la
direcció; desenvolupar el programa formatiu que en el seu dia es
va marcar per l'Institu Nacional, continuant amb el que són els
programes nacionals, tant el de treball amb risc d'amiant, el de
prevenció i protecció dels treballadors exposats al plom
metàl•lic, com podrien ser també els components iònics i també
dirigits a aquests nous sectors específics més nostres, de
bijuteria, fusta i tallers, i la utilització també dels plaguicides en
el que són les explotacions agràries; actuar de forma coordinada
amb les accions generals de l'institut, amb aquelles activitats que
ja duim en el centre nacional de Barakaldo, que és la verificació
de la maquinària, i el que són les condicions de treball, a
Barcelona, les noves tecnologies de (...) o els mitjans de
protecció, a Sevilla, i lògicament continuar col•laborant amb
aquells ajuntaments, amb aquelles institucions que han vengut
desenvolupant convenis amb els agents socials i econòmics en
aquesta direcció per poder assolir convenis de prevenció de la
sinistralitat. En tercer lloc, les accions puntuals del
desenvolupament d'aquesta llei, que és una llei, hi insistesc, que
marca profundament el canvi en el risc de prevenció laboral i que
ens marcarà el programa d'actuació -tengui en compte que hi ha
25 reglaments que han de sortir, fins que no surtin aquests
reglaments, lògicament difícilment, com el mateix que li
explicaré, aquell que vostè deia de la fundació, qui hi participa
en la fundació, miri, fins que no surti el reglament, és totalment
impossible saber qui hem de posar a la fundació, el que és clar és
que hem de prendre tota una sèrie de mesures per desenvolupar
aquesta llei, mesures per part del departament de salut laboral,
quant al que serien cursos dirigits als delegats de prevenció, als
empresaris, a les mútues, i lògicament tot aquest camp d'acció
concertat amb els sindicats i associacions empresarials-; difondre
entre els professionals i els sectors interessats, a mesura que
vagin sortint tots aquests reglaments que tanta implicació tendran
en la previsió d'aquesta sinistralitat, tots els aspectes que la llei
ens marqui; establir un catàleg de mesures concretes i
coordinades, una vegada que entri aquesta Comissió Nacional de
Seguretat i salut en el Treball i la fundació que ha de derivar
d'aquesta comissió; coordinar l'activitat pròpia de l'àrea, com
també molt bé vostè ha exposat, que s'ha de desenvolupar en
altres àmbits de la Comunitat Autònoma, més concretament, a la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, en allò que seria
epidemiologia i col•laboració en malalties professionals, i
després a Comerç i Indústria, en allò que seria seguretat en
màquines, recipients a pressió, elevadors, i a Agricultura i Pesca
i Turisme, en allò que podria ser seguretat a bord, plaguicides,
etc., i en el camp d'àmbit turístic.

Em resta explicar-li allò que són les accions
d'innovacions i les accions en l'àmbit de la inspecció de
treball, que, amb el seu permís i vist que se m'ha acabat el
temps, hauré d'intentar explicar-li en el torn de rèplica que
em pertany, perquè no tenc més temps; li deman disculpes
per això. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas. Grups que hi vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part del Grup Mixt, té la paraula
el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. La millor forma d'evitar el gran nivell de
sinistralitat que es produeix a les nostres illes, sobretot en el
sector de la construcció, és realitzant una bona labor
preventiva per part de les empreses, sense escatimar els
mitjans de seguretat en el treball i, per altra part, una
rigorosa labor inspectora i sancionadora per part de
l'Administració, que ha de vetllar perquè es compleixin les
normatives de seguretat en matèria laboral. Pensam que
caldria plantejar-se en primer lloc la reforma de la
normativa en matèria de seguretat, actualitzar-la, i
incorporar-hi nous mitjans i els avanços tècnics existents; en
segon lloc, la reestructuració del gabinet de seguretat, per
tal que la inspecció no només tengui el nom, sinó que sigui
realment operativa i efectiva a l'hora de fer complir la
normativa, subvencionar, si cal, el material necessari per a
la seguretat dels treballadors, especialment a les empreses
petites, que difícilment utilitzen les mesures adequades, atès
el seu cost.

Des del Grup Mixt pensam que la matèria que ens ocupa
és prou important, simplement he de recordar que, a nivell
estatal, l'any passat es varen produir 1.356 morts i que el
Govern no hauria de posar-se a la defensiva, com és
habitual, i plantejar-se quina és la millor forma d'afrontar
aquesta problemàtica, ja que els resultats de determinades
polítiques es tradueixen en accidents que tenen per resultats
greus incapacitats i, en alguns casos, fins i tot la mort.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que hem de felicitar la
presentació d'aquesta interpel•lació, el seu contingut, i la posició
del Govern creim que pot donar lloc a una moció, que si es
planteja amb els termes que ja es preveuen en la intervenció de
l'intepel•lant, segurament tendrà el suport del nostre grup. No
creim que sigui un debat prematur, creim que és un debat útil i
que el Parlament ja pot marcar unes pautes d'actuació al Govern,
que creim que no ha de desestimar.

La segona qüestió que voldríem tractar és que pensam que
l'autonomia, és a dir, la gestió des del Govern balear d'aquesta
competència tan important, pot millorar moltíssim el tractament
de tota aquesta qüestió. Creim que podrem incidir més
directament en una casuística molt especial condicionada per la
nostra estructura econòmica. Efectivament, hi ha d'haver
polítiques distintes a casuístiques distintes, i el nostre model
econòmic fa que les estadístiques siguin sensiblement distintes
a la mitjana de l'Estat espanyol; estadístiques distintes o
casuístiques distintes requereixen unes polítiques molt especials.

Hem de veure, per tant, amb preocupació aquest tema. Hem
de determinar..., es coneixen, però hem d'especiifcar molt més
les causes dels accidents, no només definir les professions de
risc, d'alt risc, sinó les eines de risc i els productes de risc per
combatre'l millor i intensificar les mesures.

Compartim un poc el criteri, les pautes d'actuació que ja s'han
marcat. Són importants l'educació, la prevenció, la inspecció, la
sanció, la dotació de mitjans de curació i rehabilitació i millorar
el nivell d'indemnitzacions als accidentats.

Finalment, s'hauria de tenir molt en compte la relació entre
sinistres i la temporalitat o el treball eventual. Pensam que s'ha
de seguir, per part del Govern, de molt a prop la casuística per
determinar si efectivament és en el treball temporal on es
produeixen més accidents.

Per tant, reiter la felicitació a la interpel•lant; esperam la
moció, no dubtam que serà útil i que tendrà el suport del nostre
grup. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Davant del
text de la interpel•lació presentada per Esquerra Unida em
va sorgir el dubte sobre la pertinença o no de la seva
presentació. Per una banda, la interpel•lació fa referència a
unes dates d'un període anterior al traspàs de competències,
on es parla de 23 persones mortes, s'ha de dir que no són
ben bé 23, sinó que en varen ser 15 perquè 8 es consideren
itinerants, i no són en puritat accidents laborals, i per altra
banda, s'interpel•la el Govern sobre les mesures de
prevenció i inspecció un cop transferides les competències,
unes competències, tot s'ha de dir, molt recents, l'acord de
la comissió mixta de transferències és de data de 19 de
desembre del 95, el reial decret que aprova l'acord i, per
tant, transfereix les competències és de data de 26 de gener
del 96 i el decret del Govern balear, com a requisit
indispensable d'assumpció de les competències transferides,
es va prendre en el Consell de Govern de 7 de març passat.
Aquesta proximitat en el temps fa que la interpel•lació com
a mecanisme parlamentari de control de l'activitat del
Govern quedi reduïda no a l'actuació concreta sinó a un
debat sobre actuacions futures o iniciatives, les quals
evidentment podem discutir si són adequades o no.

Evidentment, si aquesta interpel•lació se substancia, com
supòs que es farà en una futura moció, després sí que ja
tendrem una perspectiva d'actuació per analitzar la gestió i
el resultat.

En definitiva, parlar d'una matèria com aquesta, que és
prou important, jo crec que té cabuda dins un debat
parlamentari. Actualment, jo crec que tothom coincideix
amb la importància de la salut laboral i la prevenció de risc.
Ha passat l'època, no gaire llunyana en el temps, en la qual
imperava la idea que els treballadors, quan acceptaven una
ocupació, acceptaven així mateix el risc que suposava;
actualment els conceptes de protecció de la salut laboral i
prevenció comencen a ser assumits pels treballadors i
empresaris i, en definitiva, per tota la societat. Dins aquest
marc ha sorgit la Llei 31/95, que si bé és de data de 8 de
novembre, no ha entrat en vigor fins dia 10 de febrer.
Aquesta llei important és el resultat també d'una influència
positiva europea, el Tractat de Roma ja va fer una referència
a aquesta matèria i requeria una estreta col•laboració
d'estats membres.

L'Acta Única de l'any 86 va addicionar al tractat la
necessitat de promoure a través de directives la millora del
medi de treball per protegir la seguretat i al salut dels
treballadors. La directiva marc de tota aquesta matèria ha
estat la directiva 89391, que és l'autèntica inspiradora de la
llei espanyola. La llei espanyola, com ha dit el conseller,
exigirà un desenvolupament a través de multitud de
reglaments i constitueix dret mínim necessari indisponible;
a través de la negociació col•lectiva, es podrà precisar i
ampliar. S'ha de dir també que tant la llei com les normes
reglamentàries tenen caràcter de legislació laboral i, per
tant, competència exclusiva de l'Estat, sense perjudici de
l'execució per part de les comunitats autònomes.
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La llei té una finalitat fonamentalment pedagògica i
preventiva i, al final, punitiva. No es tracta de reparar danys, sinó
de desenvolupar una tasca d'informació i educació per evitar el
mal. La finalitat pedagògica es posa en concordança amb la
necessitat d'augmentar dins les empreses la importància
d'aquestes matèries. Correspon als responsables polítics cercar
fórmules imaginatives per fer prou atractives les iniciatives en
matèria de formació, formació que només ha d'estar subjecta al
límit de l'empresa. L'Organització Internacional del Treball ha
advertit que el concepte de salut laboral i prevenció de risc i la
consciència d'autoprotecció s'han d'iniciar en els col•legis i a les
edats més primerenques per tal de tenir més efectivitat. Per una
banda, formació; per una altra banda, es fa necessari també dur
a terme l'elaboració, en el seu cas l'actualització permanent, dels
mapes de risc. Només amb aquest instrument importantíssim es
podrà localitzar el risc laboral, les condicions de treball en els
diferents seccions o dependències de l'empresa, conèixer els
factors de risc existents i la seva situació, conèixer la repercussió
d'aquests riscs o els riscs que aquests poden tenir sobre grups de
treballadors, valorar l'exposició a contaminants ambientals i
conèixer les mesures de control.

Exemples de coses de què parlam: pensin vostès que en la
majoria d'hotels, per exemple, hi ha una escassa difusió -i estam
parlant d'un sector, l'hosteleria, sector productiu més important
de Balears- del pla d'emergència d'incendis; a penes s'han
realitzat simulacres d'evacuació; existeix un risc -també s'ha
publicat- d'impotència sexual en els treballadors que realitzen
funcions en les cuines per la proximitat a fonts elevades de calor;
la cuina és un element de risc de la salut laboral, s'han detectat
problemes d'alcoholisme, la forta calor que fa dins la cuina
provoca normalment que s'hi produeixi un consum exagerat de
cervesa i s'ha produït també tabaquisme en tot el que són
relacions públiques i gent que fa feina dins discoteques.

Es fa necessari dur a terme una col•laboració
interadministrativa per tal d'afavorir l'intercanvi d'informació i
col•laboració en tasques de formació. S'han de fer enquestes de
salut laboral de forma permanent, sistematitzar la informació per
tal d'obtenir un bon instrument de prevenció i necessàriament
s'ha de disposar d'un bon sistema informàtic, s'han d'editar i
difondre guies de prevenció sectorial dirigides que la prevenció
sigui un objectiu estratègic de l'empresa, s'ha de col•laborar en
la formació dels delegats de prevenció i dels empresaris
mitjançant acords tant amb sindicats com amb associacions
empresarials, s'ha de fomentar que a cada centre de treball
existeixi un pla de prevenció de risc, s'ha de donar un tractament
especial al que fa referència a vigilància i control de les mesures
de prevenció dins les petites i mitjanes empreses, s'ha dotar la
inspecció de tots els mitjans necessaris per dur a terme la seva
funció de vigilància i control, però no només aquesta funció, ha
de fer una funció d'assessorament i d'informació a l'empresa i als
treballadors sobre la manera de complir amb la llei, és necessari
que la funció formativa, preventiva i sancionadora de la
inspecció es dirigeixi cap als sectors on s'ha produït més
sinistralitat laboral. Així ho fa el Pla estatal de programació i
planificació d'objectius per a l'any 96 en els sectors que s'han
citat aquí (construcció hostaleria i comerç).

En definitiva, en aquest cas, com en d'altres, les
estadístiques marcaran el resultat de la gestió, i cregui'm, Sr.
Conseller, que li desitj el major èxit en aquestes tasques,
això voldrà dir que no haurem de lamentar pèrdua de vides
humanes i que s'hauran reduït considerablement els
accidents laborals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Andreu Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Hemos escuchado atentamente los planes de actuación de la
conselleria en materia de sinistralidad laboral, competencia
que, como todos ustedes saben, ha sido transferida a nuestra
comunidad hace apenas unas semanas por el Gobierno en
funciones, del PSOE. Hay que reconocer que se trata de una
visión realista del problema, que existe esa sinistralidad
laboral, pero que sin ser de una gravedad extrema, es
preocupante porque, como bien dijo el conseller, registra
incrementos más altos de los que serían deseables.

Es sabido que el Govern tuvo que entrar en el edificio
cedido con los albañiles por delante, pues su situación y me
atrevería a calificarla de edificio multiuso, ¿y por qué digo
multiuso? Pues sencillamente por que las goteras nada
envidiaban al mejor sistema de riego por goteo en verano y,
por falta de aire acondicionado, reunía las mejores
condiciones como cámara incubadora por la temperatura
que alcanzaba, y en invierno, a causa del mal
funcionamiento de la calefacción, reunía las mejores
condiciones como cámara frigorífica. De lo hecho, justifico
estos símiles empleados, amén de que los funcionarios
estaban distribuidos por los pasillos y la informatización
brillaba por su ausencia. ¿Se imaginan ustedes, señoras y
señores diputados, lo que representa el tener que procesar
miles de partes mensuales de accidente de forma artesanal?,
y cuando digo artesanal quiero decir manual.

En fin, la solución de esta competencia nos ha supuesto
descubrir un mundo de bastante abandono y una total falta
de sensibilidad por parte de quien debería haberlo
subsanado. A partir de esa realidad de abandono, de falta de
campañas intensas de seguridad en el puesto de trabajo, a
partir de ese panorama, el Govern nos acaba de exponer un
plan de actuación que tiene muchas virtudes pero que, a mi
juicio, lo más interesante es que se ajusta íntegramente a las
condiciones del programa de la fundación europea para la
mejora de las condiciones de trabajo, la comisión de esta
fundación europea ha elaborado un programa de actuación
para la mejora de la calidad del puesto de trabajo, que se
ajusta en grandes líneas a la exposición del Gobierno.
Europa defiende la coordinación, la información, la
investigación y la prevención de accidentes para después
actuar a posteriori, siempre conscientes que a posteriori
siempre llegamos tarde.
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Yo quiero hacerle un ruego al conseller: si la competencia de
trabajo, y más concretamente la prevención en materia de
accidentes estaba en la situación descrita con anterioridad,
imagínese cómo se encontraban las islas menores, en Ibiza,
Formentera y Menorca, prácticamente no existía ninguna
actuación en este sentido, a pesar de que Europea está
propiciando y cofinanciando restas actuaciones. Por eso, en mi
ruego al conseller, quiero añadirle no sólo la necesidad de actuar
en materia de seguridad, sino de que tenga presente, como no
podía ser de otra manera, a las islas menores.

Haciendo honor a la verdad, también tengo que decir que en
este sentido se han cursado visitas a las dos islas para iniciar las
actuaciones y sé que se está trabajando, pero aún queda mucho
por hacer.

Así pues, el Grupo Popular da su apoyo al Gobierno en este
tema, lógicamente no por lo hecho, que ha sido, poco, sino por
sus planes, que encontramos serios y coherentes.

Y no quiero terminar mi intervención sin hacer una reflexión
en voz alta: Nadie, prácticamente nadie, ha criticado la situación
en que se encontraba la prevención de accidentes laborales en
Baleares antes de la transferencia de la competencia a nuestra
comunidad, y ese hecho tiene un responsable fácil de identificar,
bajo mi punto de vista, el de mi grupo, el Gobierno central. Y en
nuestras islas, componentes de ese mismo grupo, de ese mismo
partido político que ha sustentado al Gobierno central, ha
observado, al menos que nosotros sepamos, el "mutis por el
foro". Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco. Per part del torn de rèplica, té la
paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
és evident que la proximitat de les dates de les transferències, de
la publicació, l'entrada en vigor de la llei de prevenció de riscs en
matèria laboral, etc. feia que sobre aquesta interpel•lació es
pogués opinar per part de segons quins grups que era massa
precipitada o massa propera en el temps.

Nosaltres precisament hi vàrem insistir, o no la retiràrem,
pensàvem que era interessant mantenir-la precisament
perquè per a nosaltres és un tema de màxim interès i perquè
dins el món laboral, tant sigui des del punt de vista dels
treballadors i les treballadores com des del punt de vista
empresarial, la llei de prevenció de risc laboral s'ha torbat
molt a sortir i finalment entre en vigor el febrer. Per tant,
hem de tenir especial atenció en el seguiment de
l'obligatorietat de complimentar la llei. Evidentment, es pot
demanar el benefici del dubte perquè fa molt poc temps i es
demana que després es valoraran els resultats, nosaltres
pensam que es pot donar aquest benefici del dubte, però
sobretot allò que motivava la interpel•lació era aquesta
inconcreció, aquesta manca de calendari, de temporalitat,
d'explicació pressupostària o de destinació pressupostària a
l'hora d'envestir l'aplicació de la llei. Per tant, en aquest
sentit pensam que continuarem amb aquesta actitud de
vigilar l'actuació del Govern i, evidentment, presentarem
una moció, a la qual cosa dóna peu el reglament de la
cambra, i a la vegada convidarem que la Comissió
d'Economia pugui convidar a una compareixença el Sr.
Matas perquè, passat un temps prudencial, pugui realment
mostrar els resultats de totes aquestes mesures. Si per una
banda de les accions que ens anuncia hi ha una part que
evidentment és ineludible, com és la urgència de la situació
interna de l'edifici o totes aquestes accions que ens ha
anunciat, n'hi ha d'altres on pensam que ha demostrat
voluntat política per destinar els mitjans econòmics i els
mitjans humans necessaris per dur-los a terme; en aquest
sentit, serà on nosaltres més insistirem en la correcta
aplicació d'aquesta llei. També insistim que hi hagi bona
política informativa als grups parlamentaris i, per això,
també insistirem en aquest aspecte per conèixer totes les
passes prèvies que es vagin fent a l'hora de negociar,
d'arribar a acords amb els delegats o amb els representats
d'organitzacions sindicals i empresarials i a mesura que
vagin sortit els 25 reglaments pendents, evidentment vigilar
l'aplicació d'aquesta llei.

Per altra banda, vull agrair les paraules dels altres grups
parlamentaris que han manifestat suport a aquesta
interpel•lació. Insistim que pensam que es un tema prou
seriós, hi tenim una economia massa basada en
l'eventualitat, en la precarietat en l'ocupació i el tema de tot
allò que fa referència a malalties professionals, accidents
laborals, etc., té especial atenció per part del nostre grup
parlamentari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. En torn de contrarèplica, té la
paraula el Sr. Matas.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Per acabar amb el que ha estat l'exposició inicial, li diré que en
el camp de la innovació, en el camp del que seran les aportacions
ja més específiques i noves que tenim establertes, li podria citar
una sèrie de deu mesures que crec que són importants: En primer
lloc, pretenem establir els mòduls del que seria seguretat i
higiene a tots i cada un dels cursos de formació ocupacional o
reglada d'FP, impartits per totes les administracions, per això
lògicament farà falta que hi intervengui el MEC, l'INEM i la
nostra pròpia Direcció General de Formació. Participar
juntament amb la Universitat de les Illes Balears en els diferents
masters sobre salut laboral que s'etan programant en l'actualitat
i que ja estan en una fase molt avançada, com són els masters de
seguretat en el treball, higiene mediambiental del treball,
psicosociologia i ergonomia i medicina del treball.

Per una altra part, desenvolupar una molt important
campanya de prevenció de sinistralitat laboral a tot l'àmbit de la
Comunitat Autònoma, cofinançada per Brussel•les, els nostres
tècnics en aquest moment estan preparant el pressupost i totes les
línies bàsiques d'actuació d'aquesta acció divulgativa com pas
previ al que serà la seva presentació a Luxemburg per poder tenir
aquesta aprovació de la Unió Europea, es pretén que aquesta
campanya tengui un caràcter anual que es pugui dirigir a tots els
sectors productius i tengui fases de xoc i fases de record. Per una
altra part, també a l'àmbit de la Unió Europea, concretament en
el marc del programa Seif, fomentarem i desenvoluparem
quantes accions es puguin encaminar al que és la millora de la
seguretat i salut en el treball a les petites i mitjanes empreses de
les Illes Balears.

També, seguint dins l'àmbit comunitari, la Direcció General
de Treball s'ha constituït ja com a membre del que és la xarxa de
corresponsals de l'Agència Europea de Seguretat i Salut Laboral,
que s'ha constituïda recentment i que té la seu a Bilbao, com
vostè sap. També prendrem dins aquest mateix any acord amb
els diferents ajuntaments de la Comunitat Autònoma per
conscienciar els òrgans tècnics sobre la importància d'aquesta
idea preventiva, insistesc en la idea de preventiva perquè em
pareix l'objectiu principal d'aquesta la nostra labor, òrgans com
poden ser policia municipal, tècnics en urbanisme, per poder
col•laborar en la reducció d'aqueta sinistralitat. Procurar a través
de la mesa de diàleg social la participació activa de tots els
agents socials i econòmics en totes les mesures que s'adoptin per
part del Govern, ja sigui a iniciativa pròpia o per acord d'aquesta
pròpia mesa de diàleg social a instància de qualsevol de les parts.
Procurar l'acció normalitzada, coordinada i unificada de les
mútues patronals, com a corresponsals de l'assessorament
d'empreses en tot el que són serveis de prevenció; per a aquesta
acció, lògicament s'haurà d'esperar, i això era el que ens marcarà
un poc el calendari, al reglament de serveis de la prevenció.
Modificar substancialment el que és el sistema de registre
d'accidents i malalties professionals, fins ara els informes
s'havien de presentar davant l'autoritat laboral, físicament, en els
terminis que marca la llei, amb la consegüent distorsió que per
les mútues patronals té emplenar aquest document per partida
doble, una pel sistema informàtic i una altra per l'administració,
i la presentació pràcticament diària a les dependències d'aquesta
administració; tengui en compte que les mútues gestionen
aproximadament el 95% d'aquests informes, idò bé, pretenem
també, en un breu termini de temps, poder ja remetre
telemàticament tots aquests informes d'altes i de baixes a les tres

illes, sense necessitat de desplaçament de cap illa menor a
Mallorca, també, lògicament, procurarem que aquest
sistema es constitueixi en un sistema integrador del que
serien totes les bases de dades d'aquests informes per a la
posterior investigació i les mesures que s'han de prendre
d'una forma directa. Crear una base de dades informatives
sobre els diferents tipus d'empresa i el risc inherent, de
forma que els empresaris i els treballadors afectats disposin
del que és la informació més completa sobre les possibles
accions preventives. I en darrer lloc, lògicament, dins el
camp de la inspecció de treball, és necessari precisar quin és
aquest paper que ha de jugar aquesta inspecció de treball, hi
insistesc, amb dependència funcional d'aquesta comunitat.

L'actuació inspectora ha de ser fidel al principi de la
prevenció, com assenyala la pròpia llei de risc i de
prevenció laboral.

A l'espera que els propis reglaments puguin concretar tot
el que és l'actuació que hem de desenvolupar en aquest
moment, aquesta inspecció ha de requerir a les empreses
l'adequació del que és l'ordenacment vigent, tal com disposa
l'article 43 de la llei. Aquest requeriment, lògicament, ve a
significar un requeriment d'ajust temporal a tota aquesta
nova normativa preventiva. Lògicament, no significa això
que s'oblidin de les obligacions, hi insistesc, que han
d'assumir, aquests agents econòmics o socials, però significa
una important tasca de prevenció, d'informació i
d'ensenyament de quins són aquests nous criteris que s'han
d'aplicar.

Es donarà, idò, contingut al que és l'esperit de la norma
de la inspecció, que diu que la inspecció ha d'assesorar i
informar les empreses i treballadors sobre la forma més
efectiva de complir amb les disposicions, sobre quina
vigilància té encomanada. Lògicament, en casos més
extrems, quan aquesta acció assessora, que és essencial, és
insuficient o pugui ser ignorada, la inspecció de treball ha
d'adoptar mesures molt més contundents dins el que és ja la
paralització immediata de les activitats. Dins el que són les
propostes de sancions, recordi que amb la nova legislació,
les sancions poden arribar fins a cent milions de pessetes, i
lògicament, en darrer cas, la comunicació al ministeri fiscal
de l'existència de possibles delictes.

Aquest és, sense cap dubte, el contingut essencial...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d'anar acabant, per favor.

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

Acab, Sr. President, moltes gràcies.
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El Govern estaria encantat de no haver de recórrer a cap
d'aquestes mesures sancionadores i poder actuar molt més d'una
forma preventiva. Lògicament, s'actuarà amb el compliment
estricte de la llei.

Per acabar, li voldria agrair aquesta interpel•lació. Jo crec que
i puc agrair aquesta interpel•lació perquè em dóna lloc a poder-li
explicar quina és la nostra política de futur respecte d'aquest
tema tan important, d'aquesta competència. Sí que li diré que no
es preocupi, tal com estic acostumat a fer, jo mateix demanaré la
compareixença a la comissió tot d'una que tengui informació per
poder donar al Parlament, als parlamentaris, sobre com es van
desenvolupant aquestes tasques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 1377/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a participació del Govern en
inversions privades.

Passam a la següent interpel•lació, RGE número 1377/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació del Govern en inversions privades. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el representant del Grup Socialista, Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si hagués
hagut una política correcta, una actuació normal del Govern en
la matèria objecte d'aquesta interpel•lació, l'objectiu d'aquest
debat seria avaluar des del Parlament la política d'inversions de
diners públics en empreses privades, es tractaria de revisar el
compliment dels objectius plantejats en termes de creació o
manteniment de llocs de treball, valorar quina hauria estat la
incidència de la política de l'executiu en la modernització,
dinamització o diversificació de l'estructura productiva de les
nostres illes o en la desestacionalització del nostre cicle
productiu o qualsevol altra qüestió que afectàs l'estructura
productiva de la nostra comunitat i molt especialment la dels
sectors industrials en crisi, parar esment, per tal de millorar la
seva eficàcia i l'eficiència dels fluxos econòmics que surten de
la butxaca dels ciutadans i que van a parar al patrimoni
d'empreses privades, amb la condició de satisfer interessos de
caràcter públic o col•lectiu. Però, per desgràcia, senyores i
senyors diputats, no podem fer aquest debat.

La intervenció de l'administració en una economia de mercat
ha d'estar presidida pel respecte a una sèrie de criteris de
manera escrupolosa, un, que els beneficis públics de la
intervenció de l'Administració siguin superiors als costos
públics, que la intervenció suposi una distorsió mínima de
les condicions de mercat, sempre que es tracti de productes
no intervenguts o regulats, que no existeixin greuges
comparatius respecte dels competidors directes, això té com
a corol•lari que les intervencions han de ser sectorials i no
empresarials, amb transparència, amb igualtat d'oportunitats
per a tothom que està en la mateixa o semblant situació i
s'eviti l'efecte nociu de premiar la ineficàcia i castigar, en
comparació i per greuge, la bona gestió empresarial.
Eficàcia i eficiència, que les mesures..., que la intervenció
serveixi per abastar la finalitat perseguida amb el mínim
cost i esforç possibles; control estricte, un control tant de
legalitat com d'eficàcia, molt superior al control privat, al
control intern d'una empresa privada, i, per últim, que els
ajuts a empreses privades estiguin sotmesos, estiguin
condicionats, a l'existència d'un pla de viabilitat o de
reflotació de l'empresa o del sector al qual se surt amb ajuda
per part del sector públic. Aquestes són les condicions, no
totes, però sí les més importants, unes legals i d'altres de
pura lògica econòmica i empresarial, que han de ser
presents en les intervencions públiques en empreses
privades.

Malauradament, aquest govern, un govern que en teoria
creu en l'economia de mercat i defensa el principi de no
intervenció, no compleix cap d'aquestes condicions; ni obté
beneficis públics, no ja superiors als costos públics, cap
casta de beneficis públics o socials, distorsiona les
condicions de mercat premiant la ineficiència i la picaresca
empresarial en contra dels empresaris seriosos, que fan
correctament la seva feina, actua amb discrecionalitat i, per
tant, discrimina altres que poden estar en igual o pitjor
condició, no estableix control suficient sobre la utilitat,
eficàcia i legalitat dels diners públics invertits i no imposa
cap pla de viabilitat que faci rendible l'esforç financer
públics, si més no per mantenir els llocs de feina.

La CAP (Cooperativa Agrícola Poblera), Bon Sossec,
Agama i Yanko són empreses ben conegudes pels ciutadans,
són quatre noms emblemàtics que simbolitzen i resumeixen
l'acció política del Govern en la matèria que ens ocupa i el
caràcter simbòlic i paradigmàtic d'aquestes quatre empreses
malauradament no és perquè la intervenció del Govern hagi
assolit cap objectiu dels esmentats, sinó més aviat al
contrari.

Repassem superficialment la CAP. 450 milions de
pessetes perduts; la cooperativa liquidada, no s'han salvat ni
els mobles; tothom, cooperativistes, Govern i ciutadans, ha
sortit perdent. Bé, per ventura dir que tothom n'ha sortit
perdent podria ser una ingenuïtat, perquè és possible que
algú n'hagi sortit guanyant, i molt.

Bon Sossec. 850 milions de la Societat Balear de Capital
Risc, dels quals 425 són inversió de diners de ciutadans més
360 que la Societat Balear de Capital Risc va prestar de
manera il•legal al cementiri privat de Marratxí; total, 575
milions de pessetes aproximadament perduts, de diners
públics; factura que pagaran en bona part els ciutadans de
Palma, segons està previst, una inversió on, més enllà de la
catastròfica actuació estrictament econòmica, es mesclen els
interessos de persones lligades al Govern i al Partit Popular,
dins una de les moltes escandaloses trames de corrupció que
ha conegut aquesta comunitat de la mà de l govern del Partit
Popular.
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Agama, una empresa, aquesta sí, de moment mantenguda,
però encara o reflotada ni reprivatitzada, que ens ha costat als
ciutadans 500 milions de pessetes, virtualment perduts. L'única
remota esperança de recuperar-los se centra en una especulativa
operació urbanística de requalificació de terrenys, no en el
sanejament intern ni operatiu de la pròpia empresa.

Yanko. Una inversió pública de 825 milions de pessetes, els
diners ja es donen per perduts. Un empresari que es passa de viu
amb l'Administració i un govern que es deixa prendre el pèl, el
pèl i, de pas, els doblers dels ciutadans.

Aquests són els exemples més conspicus. Ja hem tengut
ocasió de parlar diverses vegades, en aquesta mateixa legislatura,
del cas Agama i del cas Bon Sossec, que han estat protagonitzats
per dues empreses, una de caràcter netament públic -Semilla- i
una altra de caràcter mixt -Societat Balear de Capital Risc-.
Voldria referir-me ara a una altra manera d'actuar en aquesta
mateixa línia, m'estic referint a l'empresa Foment Industrial
Societat Anònima. Ens hauríem de detenir una mica en la manera
d'actuar d'aquesta empresa pel que fa a Yanko, perquè resulta
molt il•lustrativa. Foment Industrial subscriu capital d'una nova
empresa, Nova Generació d'Exportació Balear S.A., amb uns
soci privat del Grup Yanko.

Les condicions de subscripció d'aquesta nova empresa són,
senzillament, suïcides:

Primer, l'aportació de l'altre soci, del privat, és la marca el
nom, Yanko; bé, és una solució que, benèvolament podríem
qualificar d'imaginativa, és, com a mínim, atípica i estranya,
però, en qualsevol cas, podria ser una aportació econòmicament
significativa, atès el seu reconegut prestigi i l'estructura
productiva que gira al seu entorn, però en realitat l'aportació no
va ser la marca, sinó que en podríem dir el dret a usar la marca,
i contràriament a allò que va anunciar aleshores el conseller
d'Indústria en aquesta cambra, no en exclusiva. El Diari de
Sessions de la Comissió d'Economia de l'anterior legislatura
recull una pregunta del diputat socialista Valentí Valenciano
sobre la manera com s'havia subscrit el capital a l'empresa
Yanko, en relació amb el lloguer de la marca, i el Sr. Conseller
de Comerç i Indústria, Sr. Cristòfol Triay i Humbert, va
contestar: "Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
efectivament, com que és un arrendament per un període de 20
anys, això inclou que sigui exclusiu per a la societat
comercialitzadora que es va crear. Gràcies." el temps ha
demostrat que no era ver, suposarem que algú duia enganat el
conseller d'Indústria i suposarem que aquest algú és qui li va fer
creure que tenia la marca a disposició, quan l'havia blindada en
vendre-la a una altra empresa, que era la vertadera titular de la
marca, Formonova Export Societat Anònima. I és curiós, perquè

aquesta marca havia estat prèviament venuda a aquesta
societat per una quantitat de 17,7 milions de pessetes, 17,7
milions de pessetes -apuntin-se la dada, senyores i senyors
diputats-, perquè l'aportació de capital a Nova Generació
d'Exportació Balear es va valorar en 280 milions de
pessetes. Aquí, senyores i senyors diputats, hi ha quelcom
de fosc, la mateixa cosa, la marca, que és venuda per 17,7
milions de pessetes a una empresa, després és llogada, i es
valora aquest lloguer a subscriure a una empresa en 280
milions de pessetes, d'això en els anys vuitanta es deia un
"pelotazo"; efectivament, vendre una cosa, comprar-la,
adquirir una cosa que val 17 milions de pessetes i llogar-la
després per 280 és un negoci rodó, és un negoci rodó pel qui
el fa i probablement és una estafa, sota el punt de vista de
qui accepta que allò va 280 milions de pessetes. Aquest
simple detall ja és suficient per desacreditar com a gestors,
gestors públics o privats, tant se val, aquells que acceptaren
aquestes condicions, i que se n'exigeixin responsabilitats.
Quan l'escàndol esclatà, el Govern declarà que no es
descartaven mesures per aclarir i exigir responsabilitats. Ens
agradaria conèixer avui aquí, ara, amb motiu d'aquesta
interpel•lació, quines mesures ha pres el Govern per tal
d'aclarir aquesta situació, per donar llum a aquest nou
escàndol, perquè això mereix una total explicació.

Segona condició, la nova empresa, l'esmentada Nova
Generació -vaja un nomet- s'encarrega de gestionar la
comercialització en uns termes tals que assumeix un compte
d'explotació que inexorablement la duu a la bancarrota. La
nova empresa constituïda té per objecte principal fer-se
càrrec de les pèrdues, com així ha estat. El Tribunal de
Comptes ha dit clarament que l'empresa s'ha de dissoldre
perquè la seva actuació és incompatible amb el dret
mercantil; els gestors s'expliquen: "És la nostra manera de
funcionar. Nosaltres fem una empresa que genera pèrdues
perquè s'ocupa de la part negativa de la gestió i aquestes
pèrdues després s'han d'eixugar mitjançant una anual
ampliació de capital", ampliació de capital que se subscriu,
naturalment, amb els termes "hi posa els doblers el Govern
i els altres hi posen marca, imatge", intangibles, en el millor
dels casos, parells de botes. L'evidència d'aquesta
sistemàtica és que Foment Industrial és una màquina de
subvencionar subreptíciament, espúriament i il•legalment;
aquesta és la realitat, perquè Foment Industrial, fins ara,
segons reconeix el propi conseller, ha injectat dins Yanko
810 milions de pessetes del Govern entre els distints
mecanismes, constitució de noves empreses, subvencions o
ampliació del capital. Jo ja vaig tenir ocasió alguna vegada
de qualificar aquesta política, des d'aquest parlament, com
la de l'INI franquista, exactament aquesta, és a dir,
socialitzarem les pèrdues i privatitzarem els beneficis;
aquesta és la política de Foment Industrial. Creen una
empresa que assumeix la part negativa de la gestió, que té
pèrdues, en conseqüència, i que ha d'anar ampliant capital,
per la qual cosa al final es constitueix en una subvenció que
escapa als controls legals de la sistemàtica legal, que
aquesta sí és una normativa que es va aprovar amb la
majoria socialista.
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L'enginyeria financera és enginyosa, alambinada, però que al
final duu els ciutadans a la desventura, les desventures de FISA
són les desventures dels ciutadans de la Comunitat Autònoma,
perquè són els qui paguen les factures. No acaba, però, amb
l'aventura de Yanko. La tècnica del cas Yanko ha estat l'habitual
del funcionament de l'empresa en el sector calçat. Vidal Boots
S.A., Balear Boots S.A., Moda y Diseño Balear S.A., Particiti i
Tracalsa (Tradición Calzados S.A.) són altres tantes societats
creades sota el mateix esquema, noves empreses, societat entre
Foment Industrial i les empreses del sector del calçat, on
l'aportació privada és la marca i l'aportació pública és capital
comptant i sonant, on l'empresa creada assumeix tots els costos
de la comercialització i subvenciona les pèrdues de manera
espúria, mitjançant successives ampliacions de capital.

Analitzem el cas de Vidal Boots. L'esquema és el mateix que
el de Yanko, es crea l'empresa amb 144 milions de capital del
Govern i l'aportació privada consisteix en els drets derivats del
contracte d'arrendament d'una marca registrada a Alemanya -
Vidal-. Aquest contracte d'arrendament se signà 20 dies abans de
la constitució de la nova societat. Aquesta aportació privada, la
constituïda 20 dies abans, es valora en 150 milions de pessetes.
Això no és tot, quan es fa necessari ampliar el capital,
subvencionar subreptíciament les pèrdues que aquesta
sistemàtica genera, els empresaris hi aporten el valor residual de
la marca, quin valor residual?, no havíem que dat que havia estat
el valor de la marca allò que havia posat en la formulació del
capital de l'empresa? És igual, necessitàvem ampliar capital
perquè necessitàvem subvencionar, idò deim que la marca valia
més que com la vàrem valorar, i ens quedam tan tranquils.

El cas de Balear Boots és similar, però encara és més
imaginatiu. Quan fan la societat, l'aportació privada consisteix en
els drets de comercialització de la marcar Toni Mora a Madrid
i Barcelona exclusivament, a canvi, la Comunitat hi aporta 50
milions de pessetes. Quan arriba el moment de la concebuda
ampliació i Foment Industrial hi ha d'aportar 47 milions
addicionals, què hi aporta l'empresari? Ho han endevinat, els
drets de comercialitzar la marca arran d'Espanya excepte a
Madrid i Barcelona. I així podem continuar, a Austràlia, França,
Nova Zelanda, Amèrica, Canadà, i venga, podem ampliar sobre
la base d'aportar els drets de comercialització d'una marca el
valor dels quals és, com a mínim, dubtós.

En el cas de Tracalsa, la mateixa tècnica, amb l'originalitat
que les pèrdues del Govern, en aquesta ocasió, es fan per la via
de reducció de capital, enlloc de per la via d'ampliació, n'és una
variant, però al final el resultat sempre és el mateix, l'únic que
perd és el Govern, són els ciutadans, però lamentablement ni els
treballadors ni els empresaris, tan sols, hi surten guanyant.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li comunic que s'ha excedit del temps.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Mirin, tant sota l'òptica d'allò que seria l'anàlisi d'una
gestió privada... Imaginem-nos que tenim aquí segut el
consell d'administració i els diputats representam la junta
general d'accionsites, i els deim: "Què han fet amb els
nostres doblers?" D'alguna manera així és, hi representam
els ciutadans. Sota l'òptica de l'anàlisi de la gestió
estrictament privada d'uns doblers que se'ls han confiat,
absolut fracàs, i sota l'òptica de control d'una acció política,
sota l'òptica de dir què han fet en termes de llocs de feina,
de reflotació d'empreses del sector en crisi, de beneficis per
a sectors estratègics, de reequilibri territorial en aquesta
comunitat, el balanç tampoc no pot ser altre més que fracàs,
el fracàs d'una política erràtica i subjectiva, no programada
i tècnica mal instrumentada. Ara, senyors del Govern, és el
seu torn d'explicació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la
paraula el conseller d'Indústria i Comerç Sr. Camps.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Abans d'aprofundir en el que vostè molt bé ha dit, diré que
ens hem de remetre a la dècada dels vuitanta, quan una greu
crisi industrial va fer patir en aquestes illes el sector
industrial, sobretot el calçat. Hi havia dues opcions: o
s'havia d'anar a un producte subproducte, copiant dissenys
i situant-se, per tant, en una gamma de producte mig-baix,
o remuntar i donar uns productes de més qualitat. A Estat
Units, com vostè sap, en aquella època dels vuitanta, els
canals de comercialització els emprava molt poca gent i els
importadors controlaven pràcticament totes les encomanes
exteriors. Els països desenvolupats varen guanyar la partida
i el mercat interior de les nostres illes va quedar baix. Per
tant, hi ha d'haver un canvi decidit de tendència, hi havia
d'haver una reindustrialització, hi havia d'haver una
reestructuració tant dels mitjans de comunicació com de les
indústries en si. Evidentment, la passivitat de
l'Administració central, que només es dedicava a les grans
empreses, a la gran reconversió bancària, a la reprivatització
de Rumasa, a les elèctriques, a Galerias Preciados, a Ibèria,
a TVE, a Intelorce, a Suzuki-Santana, no tenia temps pensar
en les "pimes" i menys en les "pimes" d'aquestes illes.
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L'anàlisi d'aquesta situació ja va estar realitzat en el propi Pla
de reindustrialització de les Illes Balears (PRIB), aprovat
precisament per aquest parlament el 93 i en el qual s'assenyalava
com a solució de futur que realment un dels mitjans òptims o
adequats era la comercialització directa de les indústries en els
mercats internacionals, cosa que permetria un major control
sobre les variables de qualitat, rebre informació directa del
consumidor, promoure les marques i, sobretot, una major
estabilitat de vendes. Gràcies a aquest esforç, en general, de
comerç exterior, el 30% de les nostres empreses poden fer feina
i mantenir els llocs de feina. En aquest marc, el PRIB mantenia
una sèrie de mesures específiques que optaven per la participació
del Govern en empreses, per tal de constituir-se en estructura
pròpia per comercialitzar els productes de les Illes en els mercats
exteriors.

D'aquesta manera, el Govern, a través de Foment Industrial,
va atendre una sèrie de projectes presentats per empreses que
incorporaven l'element de qualitat als seus productes i que
estiguessin disposades a aportar el projecte d'actius financers per
ostentar la majoria de capital del projecte o actius no dineraris,
emperò valorats sempre per un perit independent. En aquest
sentit, podem dir que de Tracalsa hi ha una participació de 294
milions de pessetes amb una reducció de 60; de Vidal Boots,
212; de Nova Generació, 255; de Balear Boots, 105; de Moda y
Diseño, 10, i de Particiti, 25, més unes provisions de 57, en
general. Açò, què permet? Açò permet actualment mantenir 570
llocs de feina, que fan feina avui, i, a través de totes aquestes
empreses comercialitzadores i les seves botigues, poder fer una
facturació que sobrepassa àmpliament els 2000 milions de
pessetes. Sense aquesta acció, açò no hauria estat possible.

Amb aquesta actuació, no tan sols s'ha aconseguit afavorir la
continuïtat de les citades indústries de les Illes, sinó augmentar
el seu nivell de facturació i el manteniment de llocs de feina.S'ha
de tenir en compte que les indústries de les Illes han hagut de fer
front a una greu crisi, a diverses greus crisis, sense comptar amb
cap mesura especial d'ajut o de reconversió, i podem recordar,
com he dit abans, el tema de la reconversió naval, la reconversió
bancària, la reprivatització de Rumasa, la moratòria nuclear, la
siderúrgia, així com grans inversions de capital en empreses com
Suzuki, Seat o Galerias. Vostè ha citat Galerias, és que el Govern
fa el mateix. El Govern, amb el nom de Galerias, hi va injectar,
a través (...), 8.000 per fer front a una sèrie de crèdits i així salvar
els llocs de fina. La gran majoria, evidentment, hem estat...,
mantenir els llocs de feina, perquè havíem de fer dues coses: o
que les empreses se n'anassin o ajudar. Es pot discutir si es va fer
bé o malament, però les iniciatives comercials, com les citades...,
podem avaluar que els nostres productes avui són presents en els
mercats exteriors i de qualitat, i que a nosaltres açò ens ajuda,
evidentment, per elaborar unes polítiques de participació.

Actualment, el Govern té una posició molt clara i molt
decidida: No hi ha, ni n'hi haurà, noves empreses participades.
La política actual és de desinversió, amb prudència, d'una
manera controlada i hi ha tota una sèrie de demandes perquè així
es faci.

Quant a Yanko, li he de recordar que hi ha un procés judicial,
que nosaltres hi som presents i que seguirem les directrius
del fiscal, que les seguirem de molt a prop perquè també
qualsevol entrebanc en contra, engany o enganyifa,
nosaltres, ja ho vaig aquí, el perseguiríem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, grups
que vulguin fer ús de la paraula? Per part del Grup Mixt,
Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
per a mi un motiu de satisfacció, com a representant d'Unió
Mallorquina, sentir les respostes del conseller Camps en dir
que no hi haurà més empreses intervingudes, crec que és
una política totalment encertada. Per part nostra, desitjaríem
que les caps, agamas, yankos, bonsossecs, és a dir, el món de
l'agricultura, la ramaderia, el calçat, els nínxols o tombes,
per no parlar dels morts, fossin història en aquesta
comunitat. Crec que és important que tenguem tots molt clar
que amb doblers púbics no es poden suplir empreses fallides
d'amics, de coneguts o de votants. Crec que tots som
conscients que a tots els ciutadans agradaria muntar
empreses que si donen beneficies, es puguin repartir, i que,
en cas que no hi hagi beneficis, sigui el Govern. és a dir, els
doblers de tots, qui supleixi aquesta mala gestió i, per tant,
com a mínim, no tenir més pèrdues. Creim que és una mala
política, tant si es duu des del Govern balear, des de
l'anterior govern, com si es duu des del Govern central.
L'exemple que també ho han fet els altres amb altres
empreses no és un motiu de consol per als ciutadans
mallorquins, els quals han pagat doblement aquest
problema: a nivell central, amb el Govern central, i a nivell
autonòmic, amb el d'aquí.

Crec que l'actual situació econòmica, una situació
econòmica que ja no és la dels anys vuitanta, que ja ha
canviat, ha de dur també un canvi polític, més encara quan
hi ha si no un nou govern, almanco sí un nou president i sí
un nou conseller d'Indústria que res té a veure amb totes
aquestes històries de les que aquí s'ha parlat. Crec que es
necessita un canvi d'orientació de la política econòmica
aplicada fins aquest moment pel Govern balear, estam
satisfets de sentir, almanco amb paraules del conseller, que
això serà així i creim que durant els anys de creixement de
l'economia de Balears el Govern no va saber aprofitar i dur
a terme unes polítiques econòmiques que es requerien
especialment a Mallorca per poder afrontar el repte que serà
la integració a Europa, un repte que és de tots i que entre
tots hem de fer possible.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 34 / 23 d'abril del 1996 1235

La política econòmica del Govern balear, creim que ha
afavorit més que res l'economia especulativa, que s'ha aplicat
d'esquena a l'activitat productiva, prova d'això és que la nostra
economia industrial, la de la nostra comunitat en general i de
Mallorca en particular ha perdut competitivitat dins els mercats
internacionals. El balanç dels darrers cinc anys, que sempre s'ha
de tenir en compte, de les nostres illes, ve marcat per dues etapes
molt clares i molt concretes, una primera etapa que va començar
amb crisi i una posterior recuperació i una segona, de forta
reactivació del conjunt de l'economia. Aquest període, que hauria
d'haver estat el que servís per de qualque manera participar i fer
més productiva la nostra economia, no va servir en absolut per
adequar el teixit industrial de Mallorca a aquesta nova conjuntura
internacional, i dia a dia hem vist com ha anat perdent de
qualque manera, dins de la creació de la riquesa, allò que tenia
en anys anteriors, això s'evidencia per les estadístiques i per la
disminució del percentatge de participació de la indústria de la
nostra illa en el que és el Producte Interior Brut. Per una altra
banda, no s'han preses les mesures adequades per tal de
racionalitzar el teixit industrial d'aquesta illa i tot el que s'hi ha
fet eren intervencions puntuals, com avui ens ha exposat amb els
diferents exemples que ha donat el representant del PSOE, quan
ha parlat en la seva interpel•lació.

La participació del Govern balear en el capital d'empreses
privades industrials, amb l'excusa de garantir la seva viabilitat,
realment ha estat tan sols una excusa. Si les analitzam una per
una, hi veurem que en cap cas s'ha aconseguit ni la seva viabilitat
ni salvar els llocs de feina. Una participació que creim que s'ha
fet fins al dia d'avui sense criteris objectius, no existien, sense
plans de viabilitat i, sobretot, amb un alt grau de discrecionalitat,
no se sap molt bé perquè s'han ajudat unes determinades
empreses, sí i altres empreses, no, perquè per agafar exemples,
dins del sector del calçat, no tan sols hi havia crisi a Yanko, eren
moltes les empreses que també en tenien i que s'han sentit
discriminades amb el suport a una en concret i no a les altres.

El resultat de tot això ha estat la dificultat de recuperar les
participacions i fins i tot jo diria que ja podríem donar per fet la
pèrdua de doblers públics invertits en aquestes empreses, sense
que les empreses no hagi vist millorada la seva situació. Són
molts de mils de milions, són milions de tots i cada un dels
ciutadans, i crec que del que més ens podem congratular és que
a partir d'aquí i a partir d'ara això no torni a passar i puguem dir
que això forma part de la història, però de la història passada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el seu
portaveu, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. el
tema que es duu a aquest debat és un tema recurrent,
almanco durant aquesta legislatura, però en qualsevol cas és
un tema oportunament dut al debat d'aquest plenari, des del
nostre punt de vista, perquè aquesta qüestió, és a dir, la
participació del Govern en inversions de caràcter privat, viu
en aquesta comunitat una situació anòmala, com
assenyalava el Sr. Quetglas, i una situació anòmala que ve
derivada d'una successió aparentment inacabable
d'escàndols, de situacions que no corresponen a una correcta
activitat del Govern i actuacions en les quals els doblers
públics es posen en funció dels interessos privats,
normalment amb el resultat, a més, que aquests doblers
públics es perdin per sempre, des del punt de vista de qui els
ha generat, que són els ciutadans.

Aquí s'han citat exemples, alguns anteriors, d'altres més
propers i que han estat objecte de debat en aquesta
legislatura. S'ha parlat de la CAP, s'ha parlat d'Agama, s'ha
parlat de Yanko, s'ha parlat de Societat Balear de Capital
Risc. Altres maneres de perdre doblers públics no s'han
esmentat, no signifiquen participació en empreses privades,
però responen a la mateixa filosofia; podríem parlar de
l'aval d'Isba a Bayopsa, podríem parlar de l'operació de Can
Sales. En definitiva, això, posar al servei dels interessos
privats els recursos públics. En definitiva, perversió total i
absoluta del que és un funcionament institucional correcte
i democràtic, diria jo.

A nosaltres no ens escandalitza l'intervencionisme
econòmic de l'Administració dins unes determinades pautes
i dins uns determinats marcs. D'entrada, tothom, totes les
institucions i tots els governs, practica intervencionisme
d'una o altra manera, el problema és per què s'intervé, com
s'intervé i amb quin resultat s'intervé; el problema no és que
s'intenti ajudar una cooperativa que juga un paper estratègic
en una determinada zona d'aquesta illa, el problema és que
se li ajuda de tal manera que la cooperativa no sobreviu i
que els doblers públics que s'han invertit es perden; el
problema no és intentar donar un cop de mà a una empresa
emblemàtica com Yanko, el problema és que el resultat
d'aquesta intervenció sigui perdre doblers públics per donar
alè a una  gestió empresarial d'un empresari que no actuava
d'una manera correcta, que no actuava amb criteri
empresarial i sense cap tipus de garantia que aquesta ajuda
que es donava a aquesta empresa tendria per resultat una
bona gestió empresarial i, en qualsevol cas, no una pèrdua
dels doblers públics en funció dels interessos privats; el
problema sí és intervenir en un cementiri privat que, vist des
d'on es vulgui veure, no es compren de cap de les maneres
que hi feia la Societat Balear de Capital Risc, dins el
cementiri de Bon Sossec, això ja és un tipus
d'intervencionisme al qual s'ha de donar de menjar apart,
perquè lògicament no obeeix a cap tipus d'estratègia
econòmica ni estratègia social.
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La cosa és tan greu en aquesta comunitat que en la curta vida
del nostre grup parlamentari ja hem fet un parell d'iniciatives
relacionades amb aquestes qüestions; en el seu moment, vàrem
demanar una comissió d'investigació sobre el tema de Bon
Sossec i vàrem presentar també una proposició no de llei sobre
la política del Govern en el tema de Capital Risc. En aquest
sentit, hem de dir i hem de recordar que una part d'aquesta
proposició no de llei va ser aprovada per aquest parlament, és a
dir, va comptar amb el suport del grup majoritari, i en concret,
aquesta proposició no de llei deia que el Govern es comprometia
a redissenyar la seva política d'inversions a l'àmbit concret de les
empreses de Capital Risc, d'acord amb criteris objectius, és a dir,
d'acord amb els interessos generals de l'economia de la nostra
comunitat, ja siguin projectes que afectin sectors estratègics que
contribueixin a la introducció de noves tecnologies o que
representin interès social, general i objectivable. No va passar,
no va ser aprovada, una segona part d'aquesta proposició no de
llei, a la qual després al•ludiré. Això es va aprovar dia 29 de
novembre. Hem demanat al Govern, sense resposta encara, quin
tipus de redisseny ha efectuat en la seva política i una mica ens
contesta el Sr. Camps, en aquesta intervenció, en tot cas,
m'agradaria confirmar-ho, quan ens avisa que no hi haurà més
empreses participades, la qual cosa no sé si és redisseny, s'ha
materialitzat en el fet que ja no hi ha política de Capital Risc en
aquesta comunitat, no ho sé; en tot cas, m'agradaria, si pot ser,
aprofitar l'àmbit d'aquest debat per aclarir-ho. En aquest cas, ens
semblaria negatiu, perquè ens sembla que sí que hi ha d'haver
una política de Capital Risc, sí que hi pot haver una política de
participació del capital públic en determinades empreses que
juguin aquestes funcions d'afectació de sectors estratègics,
d'introducció de noves tecnologies o que representin un interès
social, sempre que es faci amb criteris objectius, sempre que es
faci amb tota una sèrie de garanties, i una de les garanties,
òbviament, i és la que no va ser aprovada en el debat
parlamentari del 29 de novembre, és la del control parlamentari,
el que no pot ser és que amb l'excusa de la participació del
capital públic en empreses amb caràcter minoritari, ja sigui
Societat Balear de Capital Risc ja siguin d'altres, es perdin de
vista per part d'aquest parlament, i per tant, es perdin de vista per
part dels ciutadans d'aquesta comunitat, aquests doblers, la seva
utilització i la seva funcionalitat i, quan es demanin comptes d'un
assumpte en concret, es respongui per part del Govern que, en
definitiva, com que això és una empresa privada, com que, en
definitiva, el capital majoritari és privat, que això segueix unes
normes, unes pautes, unes orientacions pròpies d'una empresa
privada i que no és el marc, el Parlament, per retre-hi comptes
d'això. Això s'ha d'acabar, sobretot si va acompanyat de
participacions del 49%, que ja és el súmmum de maximitzar el
risc públic, de maximitzar la participació pública i de minimitzar
el control públic, de minimitzar la necessitat de retre comptes
institucionals de la utilització d'aquests recursos públics.

Per tant, per a nosaltres no és tant un problema, hi
insistesc, de la manera com s'intervé en un moment
determinat en un sector econòmic o un altre, és un problema
de quins mecanismes de control democràtic, parlamentari,
s'estableixen sobre la utilització d'aquests recursos i,
lògicament, és un problema de quins criteris d'objectivitat,
de quins criteris d'igualtat d'oportunitats entre totes les
empreses dins una mateixa situació tenen per accedir a
aquestes ajudes públics; quins criteris, en definitiva, de
interès social i d'interès públic i no d'interès privat,
determinen l'orientació d'aquests ajuts. Això és una cosa
relativament senzilla, és una cosa relativament objectivable,
com qualsevol altra política d'ajudes que es fan des d'una
institució pública, però és, efectivament, una assignatura
que el Govern d'aquesta comunitat està molt lluny d'haver
aprovat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Naturalment, amb aquesta
temàtica d'avui ja es podria escriure un llibre. Aquesta
interpel•lació dóna encara molt més joc que aquell que el
Sr. Quetglas ha esmentat des de la tribuna. Així mateix, ha
fet referència a la qüestió més important que hi ha avui en
dia, però la intervenció del Govern en l'empresa privada o
en l'empresa mixta es produeix a través de participacions de
capital o mitjançant subvencions i ajudes directes. Al nostre
entendre, hi ha sis supòsits principals mitjançant els quals el
Govern intervé en l'empresa privada. El primer seria a
través de Foment Industrial, el segon a través de la Societat
Balear de Capital Risc, el tercer mitjançant la política
d'avals, el quart mitjançant les empreses públiques, el
cinquè mitjançant els plans de reindustrialització i,
finalment, per una distribució de determinats fons europeus.

La política del Foment Industrial la podríem dividir en
dos apartats. Per una part, la captació o, millor dit, l'intent
de captació d'empreses estrangeres, i el segon, l'ajuda
directa a empreses mallorquines.

En el primer capítol -intent de captació d'empreses
estrangeres-, hi trobam amb una llarga llista d'èxits, des de
les bombetes de Petra a British Caledonian, American
Eagle, etc., que trobarien la seva expressió, si un cineasta
l'hagués d'explicar..., possiblement constituirien un magnífic
guió per al director Sr. Berlanga i reeditaríem perfectament
aquell magnífic "Bienvenido Mr. Marshall"; de fet, nosaltres
ens imaginam el president del Govern i tot els consellers
amb banderetes cantant Americanos, americanos, però els
americanos, japonesos, alemanys, etc. mai no hi han arribat,
sempre s'han quedat pel camí i pel camí s'han quedat
compres de terrenys rústics -83.000 metres quadrats a Petra-
o inversions importantíssimes, subvencions
importantíssimes per Llucmajor, etc.
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En el camp de l'ajuda a les empreses mallorquines,
evidentment el sector del calçat ha estat el més beneficiat, i
entenguin beneficiat entre cometes, perquè el sector del calçat jo
crec que n'ha estat el perjudicat, n'han estat perjudicades, com a
mínim, les empreses exemplars que compleixen amb tota la
legislació; el paradigma, el cas més espectacular, evidentment,
és el de Yanko, que no el reproduiré aquí perquè els que m'han
precedit ja n'han parlat.

El segon capítol, la Societat Balear de Capital Risc,
inversions o participacions de capital sense to ni so, hi trobam
amb una dispersió absoluta i un total obscurantisme, d'amagat
del Parlament, que ha estat incapaç de seguir com s'han produït
aquestes inversions. Ens trobam que el Govern ha invertit en
empreses tan diverses com parcs recreatius, productes cosmètics,
centres mèdics, envasadores d'aigua i la inversió estelar, Bon
Sossec, que, més que en un bon sossec, s'ha convertit en un mal
son. En definitiva, sectors estratègics com podria ser el sector de
l'empresa relacionada amb el medi ambient, no ho veim gens
participat i sí tot aquest caramull d'empreses que no obeeixen a
cap interès social ni estratègic.

El tercer capítol seria la política d'avals. El conseller sempre
ha dit que aquests avals es distribueixen amb criteris
empresarials, però nosaltres en dubtam, sobretot quan veim
determinats avals a empreses que difícilment es recuperaran.
Està augmentant la morositat en aquest camp.

La política d'empreses públiques, les incursions de les
empreses públiques en el sector privat bàsicament es produeix a
través de Semilla, els casos més espectaculars serien el de la
Cooperativa Agrària de sa Pobla i Agama. Semilla, a més, està,
al nostre entendre, competint deslleialment amb unes empreses,
que serien les cooperatives agràries, mitjançant les campanyes de
producte fitosanitaris, una competències que nosaltres jutjam
deslleial. De Sefobasa, ja no en direm res, perquè el debat encara
és molt fresc. I de Fires i Congressos, què hem de dir? D'Ifebal,
que ja va morir per donar pas a Fires i Congressos, què hem de
dir d'una política firal totalment inconnexa que, naturalment, ara
veurà com s'hi posa ordre gràcies a la intervenció del Sr. Peralta,
del qual esperam que provocarà uns plans d'actuació immediats?

La política de reindustrialització de la conselleria d'Indústria
ha estat un vertader desengany. Coneixem empresaris que es
dirigeixen a la Conselleria d'Indústria i els hi diuen que en aquest
moment s'estan pagant subvencions de l'any 1994.

I dels fons europeus, ahir encara un diputat del nostre grup ho
denunciava, existeix un total obscurantisme en la distribució
principalment de l'Objectiu 5B.

En resum, pocs resultats en la política d'intervenció en
l'empresa privada, una política de jocs florals, d'anuncis de grans
intervencions, la pràctica de l'obscurantisme i el clientelisme i,
en definitiva, molts de milions de pessetes tudats tots aquests
anys sense cap resultat a la vista. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquí,
més que una discussió sobre la política en matèria
d'inversions directes o indirectes en les empreses privades,
s'ha fet en certa manera una anàlisi a quasi tota la política de
les conselleries o del Govern en matèria d'ajudes i, sobretot,
quin és el model que hi podríem tenir respecte de la nostra
economia, si és productiva o no és productiva, si la nostra
economia ha baixat de competitivitat, com s'ha dit aquí. Jo,
seriosament, pens que la nostra economia és altament
productiva, que no està baixant de competitivitat, sinó
precisament tot el contrari. Es podrà dir que el sector
industrial efectivament està passant per moments molt
difícils, i és clar que és així; quan una comunitat autònoma
com la nostra opta per un model econòmic que és sector
turístic, és molt difícil mantenir un sector primari o un
sector secundari que sigui altament productiu o que no
tengui problemes de competitivitat, tant de bo que totes les
comunitats autònomes espanyoles tenguessin la nostra
competitivitat i la nostra productivitat, tant de bo que els
sectors econòmics de les altres comunitats autònomes, ja en
indústria, ja en turisme, ja en agricultura, hi poguessin
aportar allò que hi aportam nosaltres. Jo crec seriosament
que el Govern ha fet al llarg d'aquests darrers anys esforços
importants per mantenir aquesta economia productiva que
tants de resultats importants està donant a la nostra societat,
i també és cert que, dins el sector industrial, qualque vegada
-per què no dir-ho- hi ha hagut qualque fracàs, és lògic, això
ha passat, i, com ha dit molt bé el conseller Sr. Camps, a
tota la política nacional, quan s'ha intentat ajudar sectors
deprimits de l'economia productiva, del sector industrial,
però fracassos enormes, enormes.

Certament, és bo sentir que no hi haurà noves empreses
participades. Nosaltres tenim una política econòmica molt
liberal, almanco jo personalment pens que és bo; tant de bo
cap empresa no necessitàs d'inversions directes, d'ajudes en
matèria d'inversions directes o indirectes en empreses
privades. El que sí és cert és que aquesta terra nostra, que
tenia, dins el sector industrial, sectors que eren i que
donaven una gran quantitat de feina i que avui tenen una
problemàtica difícil de superar, necessitaven d'aquestes
ajudes fetes per part del Govern, i, lògicament, el sector del
calçat era el sector industrial per excel•lència de Mallorca
i de Menorca, i certs sectors encara es mantenen gràcies a
aquestes ajudes que els ha aportat el Govern i que ens ha dit
aquí el conseller.
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Per tant, entenem que la iniciativa del Govern ha estat
correcta, que el Govern ha de continuar per aquesta línia que ha
fet, que si hi ha qualque fracàs, mala sort!, tant de bo no passàs
mai, però també dic que tant de bo que no fos necessari ni tan
sols haver d'ajudar en absolut cap empresa, però que això és
impossible. Que la British Caledonian fracassàs o les bombetes
de Petra facassassin, en part es pot entendre, maldament ningú no
ho desitjàs; va ser una iniciativa d'uns sectors estrangers que
volien implantar-se aquí i que el resultat al final és que no ha
estat possible; tots els govern autònoms, tots els governs centrals,
tots els governs nacionals fan exactament el mateix i unes
vegades funciona i les altres, no.

Hem de tenir clar que el sector industrial a les Balears serà un
sector industrial molt difícil que sigui competitiu i productiu
respecte del sector industrial de Barcelona o de Madrid o del País
Basc, és impossible. La nostra especialització, pel que sigui, es
va dedicar a altres sectors, els quals han donat uns resultats
extraordinaris, fantàstics, extraordinaris -val la pena-. Per
consegüent, senyors del Govern, Sr. Conseller, no es preocupin
que ens puguin acusar o puguin dir que certs fracassos s'hi han
produït, vostè continuï intentant dur-hi inversions, de les deu que
hi pugui dur, per ventura cinc funcionaran i tres no, no ho sabem.
El que sí que fracassaria, tot absolutament, és si el Govern no
hagués pres les mesures que va decidir en el seu moment.

Per consegüent, per a nosaltres, la política en aquesta matèria
és correcta; sí que es tracta de corregir situacions que per ventura
han estat complicades, mantenir el que puguem d'aquell sector
industrial que no és la nostra font de creació de riquesa, no és,
per desgràcia, la nostra font de creació de riquesa, com no l'és
tampoc el sector primari, el sector agrícola, perquè els nostres
sectors primordials, allà on hem de fer feina i allà on hem
d'invertir, allò que ens ha de preocupar, és el sector turístic i el
sector serveis, i tot allò altre que sigui un complement de la
nostra economia, i vostè, realment, Sr. Camps, té una conselleria
difícil, perquè això no és fàcil, ni amb vostè ni amb ningú. Per
consegüent, jo li alab els esforços que han fet, continuïn per
aquesta via, corregeixin les dificultats que s'hi trobin, que n'hi ha,
i no es preocupin del que els diran. La nostra economia,
efectivament, és productiva, és competitiva i tant de bo que tota
la de l'Estat espanyol fos igual que la nostra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, en torn de rèplica, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo voldria
recordar que hem plantejat una interpel•lació sobre la política
d'inversions del Govern en empreses privades i no sobre la
globalitat d'actuacions del Govern, perquè aquí s'ha parlat una
mica de massa coses; ens volíem cenyir al tema de la participació
directa o a través d'empreses públiques en inversions privades.

Sr. Conseller, la veritat és que em sent obligat a practicar
amb vostè una virtut no pròpia de l'oposició, que és la
benevolència, jo l'he de tractar amb benevolència perquè jo
comprenc la seva postura difícil. Vostè no hi era, en tot
aquest desgavell, quan es va fer tot això, vostè no n'és
responsable. Els seus companys de govern sí que hi eren,
pràcticament tots. Vostè sent la necessitat de fugir, de
desmarcar-se'n, d'aquesta política, i jo ho comprenc, perquè
jo, si estigués en a situació, també sentiria l'apressant
necessitat de desmarcar-me del desgavell, del caos, de la
desorganització i del fracàs absolut de la política. Dic fracàs
perquè ara deia el Sr. Verger que hi ha hagut qualque fracàs,
no, no és que hi hagi hagut qualque fracàs, és que no hi ha
hagut cap èxit, és que no hi ha hagut altra cosa més que
fracassos.

Sr. Camps, ens ha fet una exposició de motius i ens ha
contextualitzat la política dels darrers governs, ens n'ha fet
una valoració neutral. n'ha fet una valoració dient que bé,
que, gràcies a la intervenció del Govern, s'havia fet tot el
que el sector havia pogut fer, que les empreses havien pogut
facturar 2.000 milions de pessetes, bé, però suposar que
aquestes empreses han pogut factura 2.000 milions de
pessetes gràcies a la intervenció del Govern probablement
és una valoració excessivament benèvola; no sabem què
hauria passat si el Govern no hi hagués intervengut. I ens
diu, amb aquest afany de desmarcar-se'n, que no hi haurà
més empreses participades, practicarem una política de
desinversió controlada.

Jo li vull demanar dues coses, un compromís, Foment
Industrial S.A., es dissoldrà, tal com diu el Tribunal de
Comptes, que s'ha de dissoldre?, vostè assumeix el
compromís en aquesta cambra de dissoldre Foment
Industrial i després replantejar una altre tipus de política,
sobre la qual debatrem en una altra ocasió?, però
m'agradaria saber si és dins els plans de la Conselleria de
Comerç i Indústria dissoldre Foment Industrial. I una altra
qüestió, vostè diu que si hi ha hagut qualque tipus de
maniobra fraudulenta de la qual hagi sortit perjudicada la
Comunitat Autònoma, és a dir, els ciutadans, quan la
constitució de l'empresa Nova Generació d'Exportació
Balear, m'hi referesc, "nosaltres estam a la fallida i no
descartam practicar les accions jurídiques que ens
pertoquin", això ja ho va dir fa un parell de mesos en la seva
compareixença, jo li demanava ara què hi havien fet, és clar,
estar a la fallida no significa res, jo li deman si vostès han
fet qualque tipus d'actuació investigadora per veure què hi
ha passat, ¿com és possible que una cosa que es va vendre
per 17 milions de pessetes, el Govern després va valorar el
lloguer per 250? Em pareix que és una cosa que ja hauria
d'estar bastant més aclarida, no podem esperar..., bé, com
que estam a la fallida, ja ho aclarirem; no, no, què hi ha fet?,
quines iniciatives, quins experts han valorat el tema, com
s'ha revisada la valoració d'experts, supòs que n'hi ha hagut,
etc.; aquestes coses, compromisos concrets i mesures que
s'han pres per aclarir aquest tema i, després, emprendre les
accions que pertoquin després de la investigació.
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Insistesc, Sr. Conseller, que jo comprenc l'atenció que vostè
té de fugir del desgavell i del caos i de fugir cap endavant i dir:
"Abjur de tota la política passada, ho deix anar". Sent una mica
d'inquietud en la contradicció entre el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, que li diu: "Ho han fet molt bé, continuïn
per aquesta línia" i vostè, que diu: "Jo, per aquesta línia, no hi
vull continuar". Per tant, a mi m'agradaria que es posassin
mínimament el grup que dóna suport al Govern i el propi
Govern, perquè, evidentment, entre els seus dos missatges hi ha
una flagrant i evident contradicció.

Aclarit això, li vull fer una recomanació, Sr. Camps: No
caigui en la temptació de no fer res, l'alternativa a una mala
política no és no fer cap política, l'alternativa a una mala política
és fer una bona política. Això és el que s'ha de plantejar. És a dir,
no es pot plantejar: No intervendrem mai més en cap sector de
l'economia. Cap Govern modern, quasi quasi li diria sigui de la
ideologia que sigui, això ja no és una bandera exclusiva de les
posicions socialdemòcrates, no, avui en dia ja tots els governs,
els que s'autodefineixen de lliberals saben que determinades
conjuntures en una economia cada vegada més oberta, on
s'interrelacionen factors de distorsió en el funcionament normal
de l'economia, obliguen a actuacions puntuals, conjunturals,
correctores, però intervencions en definitiva per corregir
situacions amb vocació tot el temporal que vostè vulgui, però
amb una intervenció. Per tant, l'alternativa a la mala política que
han fet fins ara no és deixar de fer la política, noi és no fer cap
política, és fer una bona política, i en aquest sentit, li anunciï, Sr.
Conseller, una moció subsegüent a aquesta interpel•lació on, des
del Grup Parlamentari Socialista, se li brindarà, si més no,
l'oportunitat de dissenyar una política alternativa, correcta,
mínima, no de pura intervenció, però sí que contengui els
elements suficients per garantir que les intervencions del sector
públic dins les economies privades estiguin presidides per la
correcció, per l'objectivitat, per l'eficàcia, pel control, pel
respecte a l'economia de mercat i respecte de les directrius de la
normativa europea que el Govern autònom també té obligació de
fer complir i aplicar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputats. Per tancar aquesta interpel•lació,
té la paraula el conseller de Comerç i Indústria, Sr. Camps.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El que sí
s'ha constatat són dues coses: la participació de Foment
Industrial ha permès salvar una part important de la indústria de
les Illes, 600 persones que continuen fent feina i més de 2.000
milions de pessetes que gràcies a aquesta actuació és possible
avui facturar, i crear riquesa.

Li preocupa la manca de sensibilitat per aquest fet? Jo crec
que aquestes famílies que fan feina en el sector del calçat
açò sí que ho entenen; a vostè li hauria de preocupar més
qui fa feina aquí, com preocupa a Andalusia i altres indrets,
com he dit abans, quant a totes les grans tasques o grans
fallides que hi ha hagut arran de l'Estat espanyol, però quan
hi ha en joc els nostres llocs de feina aquí, a les Illes, que
han fet que vostès a altres llocs fan el que en aquesta
interpel•lació han fet, i els llocs de feina de les nostres
famílies, que sembla que no els preocupen, a nosaltres, sí,
i nosaltres farem tot el possible perquè hi continuïn.

Jo no he dit que Foment Industrial la llevaríem per tal
que, en un moment determinat, el Govern creu oportú
intervenir -entre cometes-, jo el que he dit és que, de
participades, no en faríem cap més, nosaltres no diríem cap
més en participades. Nosaltres, li ho record, també som
presents a la fallida, hi continuarem i totes ls nostres
informacions estan en mans del nostres serveis jurídics.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

III.- Proposició no de llei RGE núm. 4088/95,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a foment dels refugis de caça.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència
a la proposició no de llei número de registre 4088/95,
presentada pel. Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a foment de refugis de caça. Sr. Orfila, té vostè la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. L'any 1983 el
Grup d'Ornitologia Balear (GOB) va tramitar la creació del
primer refugi de caça a les Illes Balears, era a la fina La
Trapa. Llavors, aquesta modalitat de protecció de la fauna
era pràcticament desconeguda a les nostres illes, es tracta
d'aplicar el que preveu l'article 11.2 de la Llei 1/1970, de 4
de'abril, de caça, que estableix la possibilitat de crear
refugis de caça mitjançant la presentació d'una sol•licitud
conjunt del propietari de la finca i una entitat de caràcter
científic o cultural. Es tracta, així, d'una modalitat de
protecció del territori contemplada per l'esmentada llei i
suposa la prohibició de caçar-hi, amb l'excepció dels casos
que fossin necessaris per motius ecològics, exercir control
sobre l'excés de fauna, podent-se produir en aquests casos
la seva eliminació controlada des de la pròpia
Administració. Els refugis de caça representen, en aquest
sentit, una fórmula eficaç per a la recuperació de les
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espècies cinegètiques en perill per sobreexplotació, vénen a ser,
i utilitzant una figura que ha popularitzat el Sr. Flaquer, les zones
d'esponjament necessàries per reduir la pressió cinegètica, quan
aquesta massa vegades resulta excessiva. No és, per tant, com
algú ha volgut fer veure, un instrument dirigit contra els
caçadors, sinó més aviat tot el contrari, i el conseller -que n'és
absent- deu saber que a algú ha interessat donar aquesta imatge
distorsionada dels objectius de la proposició no de llei que
presenta el PSM per fomentar la creació de refugis de caça.
Mirin, senyores i senyors diputats, si és així que el 23 de febrer,
un dia gran, a més a més, en plena campanya electoral, des de la
Federació de caça es va remetre un escrit dirigit a todos los
presidentes de las sociedades federadas de cazadores, on
s'afirmava literalment: "Esta federación de caza es, como no
dudais y sabeis, apolítica, cosa que se ha respetado desde siempre;
no obstante, tiene la obligación de informar quien apoya nuestro
deporte y quien le pone cortapisas al ejercicio del mismo. Por tanto,
se os incluye escrito del PSM proponiendo en el Parlamento la
protección de la caza en las fincas, lo cual indica subliminalmente
la prohibición de la caza y a la vez reclamando que las fincas de las
Islas sean refugios de caza; se os incluye fotocopia de uno de los
escritos publicados en el diario Ultima Hora el dia 10 de enero de
1996", i acabava, amb lletres gruixades:"a buen entendedor, pocas
palabras".

És moment perfecte, per tant, avui, quan defensam la nostra
proposició no de llei per desmentir categòricament el que
s'insinua en aquest escrit, a la vegada que denunciam la sospitosa
coincidència amb la campanya electoral. Que quedi clar, una
vegada més, que els refugis de caça no són de cap manera un
instrument en contra dels caçadors i que, ben al contrari, juguen
un paper importantíssim per a la recuperació de la fauna existent,
dins dels límits de cada refugi, ja que, apart d'evigar les morts
per caça, també contribueixen a crear un ambient de tranquil•litat
que ajuda a l'augment de la fauna en aquella zona, que actua així
com a centre d'irradiació d'animals cap a altres zones on sí que
es permet caçar. Els refugis són així una espècie d'esculls
artificials on es regeneren les espècies i després s'estenen cap a
les finques dels costats.

A la nostra comunitat hi existeix una clara sobrepressió
cinegètica i la prova és que fins i tot les societats de caçadors han
reclamat mesures de control, com són les disminucions dels dies
hàbils per poder caçar les diferents espècies, per evitar que
s'arribi a situacions com la d'Itàlia, on la recuperació de la fauna
cinegètica resulta supercomplexa, atès l'alt índex de depredació
que s'hi ha produït al llarg dels anys. Per açò, és positiu i fins i
tot necessari que s'impulsi des de l'Administració la declaració
de refugis de caça; és, a més a més, un dret de qualsevol
propietari que compti amb la suficient extensió decidir que dins
ca seva no s'ha de poder caçar, i és des de la consideració que
són necessaris els refugis de caça amb aquest objectiu que
proposam que el Parlament insti el Govern a promoure la seva
declaració, informar-ne els possibles interessats i provocar
facilitar els tràmits per obtenir l'esmentada declaració. Com fer-
ho? Fins ara ha estat una entitat conservacionista, el GOB, que
ha dut el pes de les campanyes informatives i qui, a més a més,
ha elaborat gratuïtament els informes biològics que exigeix la llei
com condició per a la declaració.

La nostra proposició no de llei proposa que el Govern
participi directament en les campanes d'informació als
possibles interessats i que ajudi, que hi col•labori
econòmicament, les entitats com el GOB, per tal que els
informes científics que han d'acompanar la petició dels
propietaris continuïn sent gratuïts i, a més a més, que
s'estableixi una línia d'ajuts per a les finques que es declarin
refugis de caça, uns ajuts que poden ser simbòlics, si així es
vol, però si ajudam les societats de caçadors des de la
Conselleria d'Agricultura, ens sembla que també és lògic
que s'ajudi a que amb la seva actitud de declarar la seva
finca refugi de caça ajuda al manteniment de la fauna
cinegètica i a la seva expansió, renunciant fins i tot als
possibles ingressos provinents de l'exercici de la caça dins
la seva finca. Tots saben, vostès, que qui té un vedat de caça
i el ven, té uns ingressos importantíssims. Qui renuncia a
aquests possibles ingressos per afavorir la fauna cinegètica
en el seu conjunt ha de ser protegit, ha de ser ajudat des de
l'Administració. És l'actitud coherent de qui vol protegir la
caça, amb una visió de futur, ajudar a aquells que
col•laboren amb l'Administració a fer-ho possible. Em fa
l'efecte que, als grups parlamentaris, els ha de costar molt
poc donar suport a la nostra proposta, de fet, el propi Grup
Popular incloïa en el seu programa electoral de les
autonòmiques de l'any passat -(...), a l'illa de Menorca, veig
que el Sr. Huguet no hi és- una referència expressa al
foment de la creació d'aquesta figura de protecció, o
adoptarà el PP aquella actitud que ja coneixem d'altres
vegades de dir que com que hi estan d'acord, hi votaran en
contra. Esperam, sincerament, senyores i senyors diputats,
que no sigui així, que aquesta vegada actuïn de manera
coherent i donin suport a la nostra proposició no de llei.
Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grups que hi vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
és evident que la figura dels refugis de caça és una bona mesura
per tal de controlar la pressió dels caçadors, que a les nostres
illes, no ho oblidem, és un lobby molt fort. Cada vegada hi ha
més gent que no vol sentir trons dins la seva finca, que no es vol
trobar el bosc ple de cartutxos ni veure gent amb escopetes
rondant prop de ca seva. Fins fa poc la Conselleria d'Agricultura
concedia la declaració de refugi de caça amb relativa facilitat a
tots els propietaris de finques que la sol•licitaven, i, curiosament,
quan aquesta figura estava començant a fer-se popular, hem
conegut la mala notícia que la conselleria ha congelat totes les
peticions i està preparant un decret que obligarà a totes les
finques que vulguin ser refugi de caça a tenir un mínim de
200.000 metres quadrats. No fa falta dir que la decepció a
Eivissa i a Formentera ha estat enorme, pràcticament cap finca
podrà accedir a l'esmentada declaració, ni tan sols juntant-se
diferents propietaris. Com és ben sabut, a les Pitiüses, la major
part de les finques són petites i, per tant, ens hi haurem de quedar
sense refugis. És curiós, però, que justament aquest argument,
l'extensió mitjana de les parcel•les a les Pitiüses, va ser
considerat clau pel PP a l'hora de reduir la parcel•la mínima de
les ANEI a la Llei d'espais naturals, passant de 200.000 metres
a 30.000 metres la parcel•la mínima per construir-hi un
habitatge, bé, per què no s'aplica el mateix criteri als refugis de
caça?, per què no s'aliquen uns criteris en funció de les
característiques de cada illa? És evident que aquest canvi de la
conselleria és fruit de la pressió dels caçadors, els quals
finalment han fet valer els seus interessos per damunt dels dels
petits propietaris que volen viure tranquils.

A pesar que aquest nou decret perjudicarà greument Eivissa
i Formentera, Els Verds estam d'acord amb iniciar una campanya
informativa per fer conèixer la figura del refugi de caça i d'oferir
ajuts a les finques que s'hi acullin. Per tant, votarem a favor
d'aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El Grup d'Esquerra Unida també donarà suport a aquesta
proposició no de llei precisament tant pels arguments que ha
donat fins ara el proposant, Sr. Orfila, com pels que ha exposat
el Sr. Balanzat.

Pensam que la proposició, que parla d'iniciar una campanya
informativa sobre la figura del refugi de caça, evidentment,
hauria de dur a un canvi de política de la Conselleria
d'Agricultura respecte de les darreres instruccions donades
respecte de l'illa d'Eivissa i Formentera, de les illes d'Eivissa i
Formentera. Per tant, allò que insistim és amb els arguments que
s'han donat que la figura del refugi de caça no suposa cap
atemptat cap a les associacions de caçadors, sinó més bé una
modalitat de protecció del territori que ja està contemplada a la
Llei de caça i que suposa la necessària recuperació de la fauna
existent dins els límits d'aquest refugi.

Esquerra Unida, per tant, donarà suport a aquesta proposició
no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats, tenim una
situació general on la major part del territori es dedica o
admet la caça amb la reglamentació general de la Llei de
caça. Alguns llocs concrets, molt pocs, són oasis segurs i
permanents per a la fauna, tant al seu favor com per a molts
de ciutadans de les illes i visitants que desitgen observa-la
tranquil•la. Aquest és el cas d'espais protegits de Cabrera o
Sa Dragonera on la caça s'ha suprimit de manera total i
completa, igual que l'Albufera del Grau. 

Altres llocs són espais protegits on es gestiona la caça i
contribueixen a un equilibri entre protecció i conservació,
cosa que es tradueix en un aspecte bàsic: la conservació de
la natura. Així trobam parcs on es mantenen els drets de
caça testimonials a favor dels propietaris dels terrenys
privats, com l'Albufera de Mallorca. Els caçadors de Muro
i sa Pobla saben ben cert que a les marjals ara es caça més
que fa deu anys, quan es va protegir; i parcs on la caça es
manté com a pràctica general amb les restriccions
necessàries perquè la conservació entesa com a ús racional
sigui dominant; Mondragó, per exemple.

Tenim, en tot cas, un conjunt de territori on és necessari
establir uns principis claus perquè a mig termini es faci
possible una harmonització general dels criteris, tenint en
compte la diversitat d'interessos i el diàleg dels responsables
que consideram del tot necessari. Al mateix article 1 de la
Llei de caça de 1970 s'especifica que la finalitat de la llei és
regular la protecció, conservació i foment de la riquesa
cinegètica nacional i el seu ordenat aprofitament en
harmonia amb els diferents interessos afectats. I és en
aquest sentit que creim que cal estendre i fomentar la
possibilitat de protecció i control també a les finques
privades, tal com es contempla i així s'ha esmentat a l'article
11.2 de la Llei de caça amb els denominats refugis de caça,
així com facilitar els informes necessaris perquè tal petició
es faci a través de diferents entitats -l'article 12.3 del
Reglament de caça especifica clarament aquests informes-
memòria que s'han de presentar.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista donarà
suport a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup
Nacionalista-PSM en el sentit de fomentar els refugis de
caça, donar suport als informes-memòria que pertoquin, així
com a aquests ajuts a finques que així siguin declarades.
Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Blanquer té vostè la paraula.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. Orfila,
abans d'anar cap als papers em permetrà que improvisi una
miqueta. Vostè ens ha pintat una miqueta els refugis de caça com
una espècie de paradís enmig del que pugui ser un infern que
siguin els vedats de caça, aquí on totes les espècies tenen,
evidentment, una existència bucòlica, idil•lica, en fi, en poques
paraules, que és tot el contraposat que pugui ser una zona de caça
aquí on, evidentment, les espècies ho passen malament.

A mi m'agradaria, fins i tot, i el convid a aquesta tribuna, que
vostè i jo facem una volta dins el que avui és un refugi de caça
i el que és avui un vedat de caça, a veure en les condicions en
què estan uns i que estan els altres. Jo li ho dic per experiència,
perquè és un tema en el qual tenc molt d'interés. M'agrada
personalment aquest tema. M'he passejat per dos llocs i li puc dir
els refugis de caça que hi ha avui en dia. Són unes zones que
l'única cosa que les identifica com a tals són uns retolets vermells
i unes definicions que posen refugio de caza. Són terrenys que es
deixen senzillament de la mà de Déu i així està, i allà dins l'únic
que es pot fer és no caçar-hi.

Un vedat de caça com cal, i perquè la majoria de caçadors
que estimen la seva afecció ho volen mantenir com a tal, és un
lloc aquí on es té molt esment, es posen abeuradors, se sembra
per a la caça, es deixa la vegetació talment com estava,
evidentment amb un objectiu d'un aprofitament cinegètic, però
d'aquestes instal•locions tenen, tota la resta d'espècies, hi tenen
un guany evident. Jo li diré, dins un vedat que s'ha cuidat amb
esment, i més un refugi de caça, pel medi ambient, realment, i
pel poc temps que avui en dia l'ordre de veda permet caçar, estan
millor les espècies dins un lloc que dins l'altre, i si no ho podem
mirar sobre el terreny.

De totes maneres, en una batalla dialèctica amb vostè, sé
abans de res que la tenc perduda. Llavors aniré directament al
gra, si m'ho permet. Em sap greu dir-li: el Grup Parlamentari
Popular no donarà suport a la seva proposta i li explicaré unes
certes raons. En primer lloc, una campanya informativa i un
conveni amb entitats científiques -i no discutiré l'entitat científica
del que pugui ser el GOB, però vaja, fins a un cert punt- per a la
redacció d'una sèrie d'informes tècnics i biològics que són
necessaris per aquesta declaració, per tramitar aquesta petició, de
la mateixa manera que tampoc no és necessària cap campanya
informativa per fomentar els vedats de caça ni per redactar els
plans dels quals tenen necessitat aquests mateixos vedats de
caça. Les entitats interessades en una i altra figura, vostè ho ha
dit, el GOB per una part, i les associacions de caçadors per
l'altra, ja es preocupen de fer el foment. De fet, dins una revista
precisament de Menorca es fomenta a la contraportada interior
el que són els refugis de caça, i les societats de caçadors
s'encarreguen, pel seu propi compte, de fomentar que es facin els
plans d'aprofitament cinegètic com cal.

Anant cap el que són campanyes informatives, Sr. Orfila,
vostè mateix dins el torn de preguntes d'avui mateix, si no
ho record malament, ha proclamat als quatre vents la
inutilitat total del que són les campanyes de promoció i
d'informació de la Conselleria d'Agricultura. Això ha estat
vostè mateix. Bé, en segon lloc -donaré uns quants punts
més- en segon lloc crec que tampoc no és necessària la
creació d'una línia d'ajuts. Li repetiré una altra vegada: si
ajudam a la creació de refugis de caça també hem de
fomentar i ajudar a la creació dels plans d'aprofitament
cinegètic que la mateixa llei també obliga a fer en aquests
vedats. 

Sense restar importància tampoc a allò que són refugis
de caça, com vostè mateix ha dit, com a zones que donen
una certa tranquil•litat dins una zona determinada, hi ha
altres mitjans per aconseguir la minva, per dir-ho d'alguna
manera, de la pressió cinegètica com poden ser
perfectament les reserves de caça o la mateixa regulació de
l'ordre de vedes, que de cada vegada -i això està comprovat-
és més restrictiva.

Per acabar, li hem de dir -i aquí ho ha dit ja un altre
ponent- que la Conselleria d'Agricultura i Pesca està en
aquests moments estudiant una normativa concreta relativa
a refugis de caça que, sens dubte, arribarà a aquest
Parlament i creim que serà el moment, llavors, de parlar-ne
en profunditat, d'aquests fet. Ha estat el Sr. Balanzat, em
sembla, qui ha fet referència... Sr. Balanzat, em permetrà
només una curiositat? Només una petita precisió. Si no ho
he entès malament...

EL SR. PRESIDENT:

(...) està en posició de fixar la posició del grup en relació
a la Proposició no de Llei i no obrir debat amb els altres
portaveus.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Perdó, Sr. President. Puc acabar el comentari? només és
un comentari. M'ha semblat sentir que trobaven que dins -
que jo no ho he vist, em referesc únicament i exclusivament
a una opinió que he sentit aquí dins- que dins aquest
reglament se situava una extensió mínima per refugi de caça
de 200.000 metres i que es trobava que era una extensió
molt reduïda. Si no ho record malament, aquests 200.000
metres eren una superfície completament necessària per
poder fer qualque tipus de construcció en terreny rústic. Em
permetrà que no entengui gaire bé una i altra cosa.

Bé, ja he acabat, moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

Té vostè la paraula, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Per al•lusions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Per dir-li, al portaveu del Partit Popular, que justament he
volgut dir tot el contrari del que ell ha entès. 200.000 metres per
un refugi de caça és una parcel•la mínima excessivament grossa,
perquè els propietaris, per exemple, d'Eivissa i Formentera, hi
puguin accedir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per aquest aclariment. Sr. Orfila, té vostè la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair el suport al Grup Mixt, al
Grup d'Esquerra Unida i al Grup Socialista -suport que esperava,
d'altra banda- i, sorpresa! el PP no dóna suport a la nostra
Proposició no de Llei, encara que aquesta proposta figuri a
alguns dels seus programes electorals, amb figures somrients en
el seu encapçalament, però no li poden donar suport perquè no
veuen la necessitat i, fins i tot, dubten de la viabilitat i el
contingut d'aquests refugis de caça. 

Sr. Blanquer, les campanyes informatives, cregui'm que la
majoria de les que fa el Govern són inútils, emperò aquesta, la
que no ho seria, no la volen dur a terme. Hi ha un problema de
desinformació, hi ha propietaris que no saben què han de fer, i
l'únic que fa campanya perquè els ciutadans sàpiguen com es pot
crear un refugi de caça ha de ser una societat, en aquest cas un
grup conservacionista que assumeix el paper que hauria
d'assumir la pròpia administració. I em cregui, hi ha societats de
caçadors que promouen refugis de caça perquè ja és molt més del
que vostè ha dit, aquell retolet vermell. I s'ha d'afegir una altra
cosa: i no poden caçar-hi, i aquesta és la clau, un retolet vermell
i a més no s'hi pot caçar.

Per tant, Sr. Blanquer, una pregunta molt concreta, i
permeti'm la broma, si vostè fos una espècie cinegètica, on
s'estimaria més estar? a un vedat de caça que fos el cel però que
cada dos per tres hagués de córrer o volar perquè els trons
l'estrenyen de prop? o un refugi de caça descuidat, però on la
seva tranquil•litat fos absoluta? Es posi al seu lloc i em contesti
sincerament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sr. Orfila, es pensava que no li contestaria. Llavors jo li
diré, francament i coneixent aquest tema, jo m'estimaria més
viure dins un vedat de caça, li som franc al 100%. A més li
diré una cosa, ja només per acabar -si em permet, Sr.
President- miri, escolti, així com estan les coses, hi ha
bastants refugis de caça, sobretot aquí a Mallorca -desconec,
em sap molt de greu, però desconec com està a les altres
illes, però conec la realitat de Mallorca- aquí a Mallorca hi
ha bastants refugis de caça. Només -para muestra un boton-
desconec què fa, en el cas concret de la Trapa i del GOB
perquè no ho conec, però li puc dir que el 99% d'aquests
refugis de caça incompleixen la normativa, no fan el que
toca. Llavors el que és necessari és fer una regulació de
refugis de caça com toca i després, evidentment, podem
discutir, podem fomentar o podem fer tot el que volguem,
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I acabat el debat passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, es volen posar drets, per favor?

Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 29; no hi ha abstenció. Per
tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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