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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Deman, per favor, que
guardin silenci i ocupin els llocs. Començam el plenari amb el
primer punt de l'ordre del dia que fa referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2588/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inventari de punts d'abocament d'aigües domèstiques
i industrials.

La primera pregunta és la formulada pel Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inventari de punts d'abocament d'aigües
domèstiques i industrials. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques.
Un inventari general de punts d'abocament d'aigües
residuals domèstiques i industrials no existeix a les Illes
Balears. Quan creu que podrà tenir disponible un inventari
d'aquest tipus?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Obres Públiques, té vostè la
paraula.

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

Sr. President. Sr. Diputat. Vostè sap que el Govern balear és
competent en la matèria des del mes de març de l'any 95. També
sap perfectament que la regulació és del mes d'abril de l'any 95.
Estam treballant, avui en dia, en aquest tema. Les directrius fan
un avanç (...) un inventari complet, però hem de saber que l'aigua
residual, en principi, passa per la xarxa urbana, tant usos
domèstics com usos industrials. Per altra banda, els abocaments
a la mar és un tema controlat per la Conselleria de Sanitat. I dels
abocaments de depuradores de l'Ibasan hi ha un control
exhaustiu.

Voldria que, d'acord amb la planificació estatal molt
concertada, dins el programa global ARICA, poguéssim tenir una
font de recursos que ajudés a aquest tema i a altres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament, les
competències les té d'ençà de la data que vostè ha dit, però amb
molta anterioritat, la Comunitat Autònoma gestionava per
delegació la totalitat de les competències en matèria d'aigües, per
tant, és un problema que no ve de nou. De fet, succeeix que
especialment els líquids industrials, les aigües residuals
industrials, s'aboquen als claveguerams o a pous absorbents. No
hi ha cap garantia de depuracions pròpies dels elements químics
d'aquestes aigües residuals, la qual cosa crea perills greus a les
pròpies depuradores, que amb gran esforç feim des de la
Comunitat Autònoma, i a més els afluents d'aquestes
depuradores, que no estan preparades per eliminar aquests
components químics, van als torrents, van a les àrees de regadiu,
o van als pous. Per altra part, hi ha un perill greu per als aqüífers
quan aquestes aigües incontroladament van directament a pous
absorbents.

Jo li vull demanar, sé la resposta però vull emfatitzar el
problema, quin tipus de controls fan vostès de les sortides
d'aigües residuals industrials. Em consta que no els poden fer, o
que no els poden fer en caràcter general, que hi ha problemes
admesos d'una manera clara en els seus propis documents, com
és el cas de la fàbrica de perles de Manacor, que una part es
trasllada a Barcelona per al seu tractament però la resta
simplement s'aboca al clavegueram immediat creant problemes
greus. Uns problemes greus que, d'una manera generalitzada,
també provoquen les gasolineres i tantes altres activitats que
tenen residus líquids dels quals se'n desfan sense els controls
medi ambientals requerits. Per tant, aquest inventari general crec
que no pot esperar a un futur pla hidrològic. És una qüestió que
s'ha d'escometre des d'ara mateix, i aquesta competència que
vostè té en vigilància i policia, com es diu en termes jurídics, del
domini públic hidràulic, l'ha de fer efectiva quant a aquests
abocaments, jo sé que els de les depuradores es vigilen, encara
que no sempre donen els resultats que haurien de donar, però que
no es vigilen en absolut aquests altres de caràcter industrial i
altres de domèstic que van directament a punts d'abocament
sense passar per estacions depuradores. Per tant, la meva petició
és que no esperi el temps que encara farà falta per aprovar el pla
hidrològic per començar a plantejar-se la necessitat d'aquest
inventari general.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Sr. Diputat, nosaltres, més que una
feina d'inventariar punts, el que hem fet és detectar els
problemes que a Balears, avui, queden resumits en
problemes que hi pot haver a plantes bijuteres, a alguna
planta que es treballi amb metall, com pot ser griferia, etc.,
i després fàbriques o indústries càrniques on la matèria
grassa, realment, pot crear un problema de gestió. El nivell
de dificultats no és massa greu en aquest moment, perquè,
en certa forma, s'ha posat mesures d'ordre. El que he de dir
és que el Govern balear té la competència a partir del mes
de març. Si vostè fa lectura del decret de transferència veurà
(...) quan el Govern ha tengut mitjans econòmics i materials
per poder fer front a aquesta qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2589/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inventari d'aprofitament d'aigües subterrànies.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inventari d'aprofitament d'aigües subterrànies. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques.
S'estima en més de 30.000 el nombre de pous per captar
aigües subterrànies que existeixen a les Illes Balears. El
Govern desconeix la xifra exacta i les extraccions que se'n
fan perquè no existeix un cens actualitzat d'aquests pous.
Quan creu el Govern, quan creu el Conseller d'Obres
Públiques que podrà disposar d'un inventari complet amb no
tan sols els pous que han estat objecte de concessió sinó
tants d'altres que no han estat objecte de concessió per tenir
una visió completa de la realitat de les extraccions d'aigües
subterrànies.
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(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per contestar, té la paraula el Sr. Reus.

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

Sr. President. Sr. Diputat. Hi ha un programa estatal, ARICA,
que pot significar una inversió anual de l'ordre de 1.500 milions
de pessetes duran quatre, és a dir, 6.000 milions de pessetes, que
intentarà, dins el conjunt espanyol, fer un inventari
d'explotacions d'aigües subterrànies. El Govern balear, a partir
del mes de març del 95, ha ultimat un inventari de proveïments
a nuclis de població. Per altra banda, explotar de forma
completament científica les concessions donades a partir
d'aquesta data. És una feina que hem de fer, no obstant la cosa
més important és saber que l'aigua urbana està controlada, i ens
queda un poquet pendent el control dels pous rústics que és una
feina de camp molt intensa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Vol fer ús de la paraula, Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, gràcies, Sr. President. Difícilment es pot fer una
planificació hidrològica si no es coneix la realitat actual. Per tant,
el coneixement de la realitat actual no es pot posposar o
considerar-se una part d'aquesta planificació hidrològica. Jo crec
que és de la màxima urgència que vostès donin compliment a
aquesta necessitat de conèixer exhaustivament els pous. Vostè
em diu que ja coneixem o hi ha un inventari total dels que són
posteriors a una data molt recent, però el nombre de pous és
immens comparat amb aquests que s'han concedit darrerament.
De fet, vostès mateixos ho diuen en els seus documents que han
presentat últimament, no hi ha un coneixement, ni tan sols
aproximat, de les captacions existents ni del nombre i volum de
concessions ja que el registre d'expedients no està actualitzat i no
té cap correspondència amb la realitat. Crec que és una afirmació
summament crítica sobre la situació actual que exigeix
actuacions de caràcter immediat i no posposar-les a futures
mesures o a futurs documents que, com vostè sap, poden requerir
un temps molt més llarg del que aquest problema pot esperar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula, Sr. Reus.

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

Sr. President. Sr. Diputat. He explicat que el programa
ARICA és un programa de l'Estat central. És un programa
que reconeix que a nivell de l'Estat central no hi ha un
inventari de pous. Per altra banda, també hem de saber que
(...) no es pot considerar com a factor quantitatiu a la vista
de concessions, s'ha d'indagar respecte a superfície de
regadiu aplicant unes ponderacions per hectàrea respecte a
tipologia d'explotació. En aquest sentit el problema, per a
nosaltres, és saber quina aigua es consumeix. El més bàsic
és tenir ben clar quin és el cens agrari en explotació i, a
partir d'aquí, aplicar modulacions. L'inventari s'ha de fer
però, cregui'm, és més bé un tema de caràcter administratiu,
jurídic, que un tema de gestió d'aigua. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus.

I.3) Pregunta RGE núm. 2590/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a decisions a prendre en relació als aqüífers
sobreexplotats o amb risc de sobreexplotació.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a motius pels quals la Conselleria
d'Agricultura es va negar a contestar la pregunta RGE núm.
130/96. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Perdonin, senyors diputats. M'he saltat la pregunta
tercera que formula el diputat Sr. Francesc Triay i Llopis,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decisions a
prendre en relació als aqüífers sobreexplotats o amb risc de
sobreexplotació. Té la paraula, el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Estan sobreexplotats, Sr. Reus,
Conseller d'Obres Públiques, o en risc de sobreexplotació,
segons la informació oficial, a Mallorca les unitats
hidrogeològiques d'Andratx, Calvià, Na Burguesa, Pla de
Palma i Marina de Llevant, a Eivissa pràcticament tota l'illa,
i a Formentera pràcticament tota l'illa. Jo li deman, en
funció de les competències que té des de l'any passat i de
totes aquelles altres que ja tenia d'actuació en situacions de
sobreexplotació quines actuacions pensa prendre per
afrontar aquestes situacions de sobreexplotació o risc
imminent de sobreexplotació.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per contestar, té la paraula el Conseller Sr.
Reus.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, ho ha explicat molt
bé. Les directrius fan referència a aquestes zones. Pens que en
aquests dos anys i mig hem avançat molt en solucions que poden
permetre, quan tenguem un caudal d'aigua assegurat, declarar
sobreexplotació d'aqüífers com poden ser Formentera, Eivissa,
en gran part, en part no tota, i Mallorca en la vessant de Badia de
Palma-Andratx. Serà el mateix dia en que realment hi hagi un
caudal d'aigua disponible que pugui, en certa forma, descarregar
aquests aqüífers quan hi haurà una declaració de sobreexplotació.
També vull recordar que, avui en dia, a Espanya, en tota la
història de la policia hidràulica, hi ha hagut fins ara tres
declaracions de sobreexplotació. A l'administració pública
hidràulica li fa falta abans de declarar una mesura d'aquest ordre,
per mi és molt important, tenir assegurat un caudal de
subministre que pugui cobrir aquesta manca per declaració.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Vol fer ús de la paraula, Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President. La sobreexplotació, efectivament, és un
fenomen molt específic i singular de les Illes Balears,
especialment de les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. Per
tant, crec que exigeix actuacions pròpies de les Illes Balears que
no tenen perquè respondre a cap estadística mitjana de caràcter
nacional, perquè la sobreexplotació suposa un perill immediat
per a la subsistència d'uns aprofitaments d'un aqüífer, o un perill
immediat per a la qualitat, o un deteriorament greu de la qualitat,
de les aigües que s'hi exploten. I això es produeix, segons la seva
informació a unes sèries d'unitats hidrogeològiques importants de
les Illes Balears. Per tant, tenint vostè com ha tengut durant molt
de temps, i el Govern, i els qui l'han precedit, la capacitat de
declarar aqüífers sobreexplotats o en risc de sobreexplotació, per
què no ho ha fet fins ara?, i per què, -a pesar de les paraules que
ens ha dit ara quant a que s'actuarà quan hi hagi resolt
proveïments alternatius- proposa a les directrius del Pla
hidrològic posposar fins a l'any 2012 el període per declarar
sobreexplotats aquests aqüífers que ja hi estan avui, i ja hi
estaven fa anys? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula, Sr. Reus.

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

Aquests aqüífers no estaran en aquesta data perquè pensi
que ara, en el mes de juny, a Sant Antoni entra en producció
una planta que està a punt de quedar ultimada. És possible
que podem fer una visió d'aigua unitària a la part sud
d'Eivissa, és possible que en breu temps es pugui declarar.
També a la Badia de Palma, quan entri en producció la
Costera i la planta de Badia de Palma, podrem tancar x pous
que avui en dia estan creant problemes. El que no podem fer
de cap manera actualment és, en base a un problema de
sobreexplotació, no donar aigua als ciutadans. Hem de
donar aigua de mala qualitat, avui en dia, molt temperada en
base a processos de dessalació artificial, però mentre no hi
hagi unes fons de subministre constants no podem declarar
un procés administratius com aquest. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus.

I.4) Pregunta RGE núm. 2116/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a motius pels quals la Conselleria
d'Agricultura es va negar a contestar la pregunta RGE
núm. 130/96.

Passam, ara sí, a la pregunta número 4 que formula el Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a motius pels quals la
Conselleria d'Agricultura es va negar a contestar la pregunta
RGE núm. 130/96.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Conseller d'Agricultura i
aquest diputat que els parla tenim un problema, un problema
de comunicació, supos que li deuen dir a açò. Ell que sol ser
tan loquaç, tan rallador quan vol, contesta sempre o quasi
sempre a les preguntes que li formul amb monosíl•labs.
Però, a més a més, alguna de les seves respostes es poden
considerar quasi bé una burla als parlamentaris que les
formulam. Així davant la meva pregunta de "quins
propietaris de cada illa han rebut ajuts per reforestació?", la
seva resposta va ser "tots els que ho han sol•licitat complint
la normativa vigent", per açò li he de demanar, Sr.
Conseller, per quin motiu es va negar a contestar aquesta
pregunta parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Té la paraula, Sr. Socias.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, crec que per aquest motiu.
Crec que la Conselleria va contestar la pregunta, a vostè no li va
agradar la contestació però tot són interpretacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Socías. Té la paraula, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Açò és allò que diuen vuits i nous i
cartes que no lliguen. Miri, Sr. Conseller, vostè és l'únic
conseller, l'únic membre del Govern que utilitza o bé subterfugis
per no contestar a les preguntes que li formulen o simplement es
nega a contestar-les. Digui el digui, Sr. Conseller, la seva no va
ser una resposta adequada. Sols faltaria que qui no complís la
normativa vigent rebés les seves subvencions, o pel contrari, qui
la compleix veies denegades les seves peticions. Pot estar segur,
Sr. Conseller, que en aquest cas ens haguérem trobat en els
tribunals i no en el Parlament.

Miri, Sr. Conseller, ja he tengut que plantejar aquesta qüestió
a la Junta de Portaveus, també ho he fet al President del Govern,
abans de demanar empara al President del Parlament, l'inst a que
canviï la manera de contestar als diputats, perquè tengui clar, Sr.
Conseller, que, sigui com sigui, trobarem formules per controlar
l'acció del govern. Vostè ho sap: qui de Déu fuig, de bades corre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Vol fer ús de la paraula, Sr. Socias? Té
vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, vostè ha tornat a formular
aquesta pregunta, i la Conselleria ja ha contestat, ja ha contestat
la qüestió que vostè volia saber: els noms. Ja hem contestat. No,
no..., és la segona vegada que ho ha fet. La primera contestació,
crec que legítima, i era legítima fer-la. En qualsevol cas, la
pregunta 1389/96 està contestada, està remesa amb la relació de
noms. Ja veurà que no hi ha res estrany, Sr. Orfila. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Socias.

I.5) Pregunta RGE núm. 2502/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d'inversions a
societats de capital risc.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d'inversions a
societats de capital risc. Per formular la pregunta, té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta fa referència
a un acord pres per unanimitat per aquest parlament, dia 29
de novembre del 1995. Aquest acord, en resum, instava el
Govern d'aquesta comunitat perquè redissenyés la seva
política d'inversions a Capital Risc, a l'hora de garantir
objectivitat a l'assignació de recursos, i que aquesta
assignació de recursos respongués als interessos generals de
l'economia. Han passat sis mesos, era un mandat demanant
expressament un redisseny de la política. La pregunta està
formulada en els termes de saber quines actuacions ha duit
a terme el Govern per redissenyar aquesta política
d'inversions en a Capital Risc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per contestar, té la paraula el Sr.
Matas.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Vostè fa menció a aquesta aprovació (...) llegiré el
contingut real que diu: "distribuir la inversió dels recursos
públics en aquest àmbit d'acord amb els criteris objectius i
d'acord amb interessos generals d'economia, la nostra
comunitat (...) estratègics que contribueixin a la introducció
de noves tecnologies o que representin interessos (...)".
Efectivament, això, com a tots els mandats parlamentaris, el
Govern ho ha tengut en compte i ha estat assumit de forma
íntegra pel Govern en la seva política d'inversió dels
recursos públics a una societat de Capital Risc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas. Vol fer ús de la paraula, Sr. Grosske?
Té vostè l'ús de la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies. Crec que aquí hi ha un problema
d'interpretació del que es va aprovar en aquest parlament. El
puc remetre al Diari de Sessions on el portaveu del Grup
Parlamentari Popular va acceptar, i després es va sotmetre
a votació, l'apartat 1.a) de l'acord. És a dir, era una proposta
d'acord mitjançant la qual es demanava el redisseny de la
política. Es fixaven dos criteris de redisseny, al que jo he fet
esment i un altre que feia referència al control parlamentari.
Per tant, el que se sotmet a votació i finalment s'aprova,
almanco des del nostre punt de vista i supos que hi ha haurà
altres àmbits per aclarir-ho, no només és aquesta expressió
tan vaga i insulsa que ha repetit el Sr. Matas sinó un
redisseny de la política d'inversions que s'ha de materialitzar
en criteris concrets que, des del nostre punt de vista, serien
criteris d'inversió i serien una obtenció de garanties sobre la
utilitat social d'aquesta inversió. Jo a aquestes altures no
crec que això es pugui arreglar amb aquesta pregunta però
convé aclarir que és exactament el que va aprovar el
Parlament dia 29 de novembre.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Vol fer ús de la paraula, Sr. Matas? Té
vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. De qualsevol manera, Sr.
Grosske, em sembla una discussió banal i estèril des del moment
que el Govern ha fet seva aquesta recomanació i, lògicament, ha
instaurat aquest mandat parlamentari dins la seva política
d'inversions. Però, com vostè sap perfectament, aquesta política
d'inversions ha estat una política d'inversions que en aquest
moment està aturada i no ha donat lloc a cap altre tipus d'inversió
sinó que, a més, aquesta política d'invesions està bàsicament
condicionada per un procés judicial pendent de resolució i que
afecta directament a les possibles inversions futures. Per tant, no
es preocupi, el Govern està assabentat d'aquest mandat
parlamentari, el Govern complirà aquest mandat parlamentari en
el moment, lògicament, quan es produeixin aquest tipus
d'inversions, si es produeixen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas.

I.6) Pregunta RGE núm. 2495/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a plans especials contemplats a l'article 9 de la Llei
d'espais naturals.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Josep
Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a plans especials contemplats a l'article 9 de la Llei d'espais
naturals. Té la paraula, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa uns 10 o 12 dies, el Conseller
d'Obres Públiques, Sr. Reus, va anar a Eivissa i va fer unes
declaracions a un mitjà de comunicació, com a mínim així va
quedar reflectit, i d'aquí ve la pregunta. Quina valoració fa el
Govern de les declaracions realitzades pel Conseller d'Obres
Públiques a mitjans de comunicació d'Eivissa en el sentit que els
plans especials contemplats a l'article 9 de la Llei d'espais
naturals "no signifiquen res i que, com a molt, matisen alguns
aspectes"?, -això són paraules textuals tretes d'aquest mitjà de
comunicació-. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Reus.

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

Sr. President. Sr. Diputat. M'alegra molt aquesta
pregunta perquè, realment, vaig quedar molt decebut quan
vaig veure que un diari d'Eivissa treia una cosa tan
lamentable. És a dir, l'expressió és lamentable. La llàstima
és que el periodista en particular no entengué el que vaig
explicar. Ell entenia que la LEN, la Llei d'espais naturals no
es pot aplicar sinó hi ha un pla especial. Li vaig fer veure
que, gràcies a Déu, la LEN s'aplica al marge que hi hagi o
no hi hagi un pla especial, té un contingut complet i no
importa fer un desenvolupament. Li vaig explicar que un pla
especial tenia un sentit molt important en una ANEI on
realment hi hagués una demanda d'ús públic intensa. Però a
una ANEI privada, a una finca particular que sigui ANEI, el
Pla especial es limita a molt poques coses. El més important
era recordar a aquest senyor periodista que l'aplicació de la
LEN no precisava de cap pla especial de desenvolupament
o pla de medi natural, té un contingut complet i s'aplica des
de la seva aprovació. Això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Vol fer ús de la paraula, Sr. Balanzat?
Té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

M'alegra, Sr. Conseller, que això hagués estat una mala
interpretació del periodista, però, com pot comprendre, em
va sorprendre desagradablement llegir aquestes
declaracions, sobretot, quan donava la impressió que el
Conseller d'Obres Públiques menyspreava aquests plans
especials, fins i tot, vaig arribar a dubtar si els acabarien de
fer o no. També vaig recordar que el President Soler va dir,
si no record malament, en el seu discurs d'investidura que
un dels primers plans especials que ferien amb molta cura
seria el de Ses Salines d'Eivissa, del qual, per cert, encara no
en sabem res, per tant, estic content que això només hagi
estat una mala interpretació del periodista. Moltes gràcies.

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

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Sí, Sr. President. Únicament, vull fer constar que, per
desgràcia, el periodista no va entendre la meva explicació, per
ventura és culpa meva, però la voluntat del Govern és fer, quant
a medi ambient, una política restrictiva. La Llei d'espais naturals,
per mi, és una llei vigent i aplicable i els plans especials són un
desenvolupament, no necessaris, perquè realment la Llei té un
contingut específic important. No obstant, a Eivissa hi ha definits
x plans especials, un d'ells, el més important, tendrà una
seqüència lògica segons l'evolució de la llei estatal respecte a
(...). Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2507/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a motius d'incompliment de l'Ordre que regula la pesca,
el marisqueig i l'aqüicultura a sobre les praderies de
fanerògames marines en aigües de l'arxipèlag balear.

Passam a la següent pregunta que formula la Sra. Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motius d'incompliment de l'Ordre del Conseller d'Agricultura i
Pesca de dia 21 de setembre de l'any 1993. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Volem demanar al Conseller
d'Agricultura i Pesca, suposam que coneix que l'octubre de l'any
93 es publicà i es donà coneixement mitjançant, els mitjans de
comunicació, d'una ordre que (...) la protecció, fonamentalment,
de les praderies de fanerògames marines en aigües de l'arxipèlag
balear. Quins són els motius que té el Govern de la Comunitat
Autònoma per incomplir aquesta ordre? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Barceló. La Conselleria
d'Agricultura i Pesca creu que l'Odre s'està complint, per tant, no
crec que hi hagi motius d'incompliment perquè s'està complint
l'Ordre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En el segon punt d'aquesta ordre
s'estableix que la Direcció General de Pesca i Cultius
Marins desenvoluparà un programa d'estudi per tal de
conèixer la situació de les praderies existents. Ens vam
interessar, al cap de dos anys i mig, de com estava aquest
estudi, de quins són els treballs que havia fet la Conselleria
per complir aquest segon punt, i com a resposta, el
Conseller, Sr. Marià Socias i Morell, ens contesta dia 20 de
març del 1996 que no existeix, no s'ha desenvolupat cap
estudi amb l'esmentat nom, Mesures de control, regulació i
situació de les praderies de fanerògames, ni tampoc hi ha cap
tipus d'informació sobre la situació de les praderies
fanerògames marines en aigües de l'arxipelag balear. És a
dir, el Conseller ens diu que no existeix cap tipus d'estudi ni
d'informació elaborada per ells que suposaria el compliment
del segon punt de l'Ordre. Per tant, creim que els particulars
han de complir les ordres però també el Govern hauria de
fer el possible per complir les ordres que ell mateix
estableix, en tot cas, la informació facilitada, repeteix, dia
20 de març de l'any 1996 ens diu que a la Conselleria no
existeix cap tipus d'estudi al respecte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Barceló, repeteix el mateix
que he dit abans: la Conselleria està complint aquesta ordre,
està executant el que disposa aquesta ordre. Ha de tenir en
compte, i ho volia afegir, que les praderies de fanerògames
marines, és a dir, de posidònies, que hi ha a les Illes Balears
són les més extenses i les més vastes de tot l'Estat espanyol.
Fer aquest estudi de tots Balears suposaria una immensa
tasca que està per sobre totes les possibilitats
pressupostàries de la Comunitat Autònoma. Per això, el que
fa la Comunitat Autònoma és executar anualment una part
d'aquest estudi, per tant, aquest estudi s'està fent en fases.
En conseqüència, amb mitjans propis, s'ha fet un estudi, la
Comunitat Autònoma ha cartografiat la Badia de Fornells,
i l'Institut Espanyol d'Oceanografia està cartografiant la
Badia de Palma i l'arxipèlag de Cabrera. En definitiva, el
que vull dir és que l'estudi, quant a estudi complet, no està
fet. Estam en una primera fase de cartografiar, es fa per
fases, i en col•laboració amb l'Estat, tota vegada que la tasca
que hem de fer és immensa. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2591/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de les Juntes Insulars d'Explotació.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació de les Juntes Insulars d'Explotació. Sr. Triay,
té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques, a
iniciativa seva, se suposa, el Govern va aprovar un decret, el mes
de gener del 1994, d'organització i règim jurídic de
l'administració hidràulica de Balears que estableix dos nivells,
dos òrgans de participació, el Consell General de l'Aigua i les
Juntes Insulars d'Explotació. La pregunta és senzilla, fa dos anys
i mig d'aquest decret, quan es crearan les Juntes Insulars
d'Explotació?, quins obstacles impedeix que no s'hagin constituït
fins ara?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sr. Diputat. Realment, no tenc excusa. És un
tema que està en cartera fa molt de temps, no hi ha cap obstacle
més que la voluntat decidida de fer-ho. Crec que un pic que, dia
22 del passat mes d'abril, el Consell de l'Aigua ha aprovat les
directrius del Pla hidrològic, ja és el moment de constituir les
Juntes d'Explotació. A partir d'ara, parlaré amb els presidents de
cada entitat insular a efectes de constituir, el més aviat possible,
aquesta entitat de gestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies per la seva sinceritat, en el sentit que no té cap
excusa, però també li vull recordar que el mes de novembre del
95, fa alguns mesos, el Consell de Mallorca li va remetre una
petició aprovada per unanimitat en el sentit que volíem que es
fessin passos cap a la constitució de les Juntes Insulars
d'Explotació. Per tant, recull la seva paraula i esper que en
poques setmanes es pugui fer realitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 2586/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractació d'inspector de turisme.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractació d'inspector de turisme. Sr. Marí, té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, durant
el debat de pressupostos d'aquest any, el Grup Parlamentari
Socialista li demanà la contractació de cinc nous inspectors
perquè consideràvem que aquest nombre feia falta per
atendre tota la tasca que hi havia a la nostra comunitat. El
Sr. Conseller va anunciar que la Conselleria tenia prevista
la contractació de dos nous inspectors. Ha contractat aquests
inspectors que va anunciar durant el debat dels
pressupostos? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, sr. President. Sr. Diputat. En aquest moments
encara no s'han contractat aquests dos inspectors.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Últimament, el Sr. Conseller ha
agafat la norma d'altres membres del Govern de ser molt
extens en les seves contestacions..., en fi, ha contestat la
pregunta i hem d'estar satisfets... El que no entenem és
aquesta passivitat de la Conselleria en la contractació de
nous inspectors. Vull recordar que organitzacions
empresarials, ajuntaments, batlles i el propi director general
d'Ordenació Turística han manifestat que hi ha pocs medis
humans, que no es fa un seguiment com s'hauria de fer,
sobre tot en l'oferta complementària i, en definitiva, no es
du un control de la manera que és desitjable, així com
denuncien pràcticament tots els sectors turístics de les
nostres illes. Jo no voldria que vostè entengui, Sr. Conseller,
perquè aquesta no és la meva intenció, que amb aquesta
insistència sobre la contractació de nous inspectors cregui
que és per posar-lo, més o menys, en evidència. L'únic que
nosaltres volem és que el sector turístic funcioni així com
creim que hauria de funcionar i com creuen totes les
persones responsables de les nostres illes que ha de
funcionar perquè és el medi de vida de la majoria dels
nostres ciutadans. Per això, el que voldríem és que la seva
conselleria prengui nota d'això i que faci el possible per
acabar amb aquest desgavell que existeix en aquests
moments. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no compartesc és el
desgavell, aquesta situació caòtica que vostè assenyala, és la seva
opinió, no la meva. Li vull dir que la previsió és augmentar
aquest capítol de personal en aquest sentit. En aquest moment,
això s'ha dificultat perquè s'ha creuat tot el tema de la
transferència d'aquestes competències als consells insulars i,
lògicament, això pot haver destorbat aquesta qüestió. En
qualsevol cas, estam en el mes de maig, encara queda una sèrie
de temps per acabar aquest any i pens que durant aquest any es
podrà fer això. El que sí està clar és que a les illes menors, allà
on volíem dotar aquests inspectors, no hi haurà cap problema
perquè hi vagin dotats per la transferència de competències per
a l'any 97. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2117/96, de l'Hble. Sr. Ramon
Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a motius pels quals la Conselleria d'Agricultura es va negar a
contestar la pregunta RGE núm. 130/96.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a motius pels quals la Conselleria d'Agricultura es va
negar a contestar la pregunta RGE núm. 130/96. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. A la pregunta formulada per aquest
diputat sobre quins ajuts han rebut els propietaris de cadascuna
de les finques reforestades, el Conseller d'Agricultura va
contestar que "les que preveu el Decret 98/93, de 29 de juliol",
punt. És evident que no la consideram una resposta adequada a
la pregunta que es va formular. Per açò, li demanam, Sr.
Conseller, per quin motiu es va negar a contestar-la.

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, crec que la Conselleria
d'Agricultura va contestar la pregunta, una altra cosa és que
li agradàs o no la contestació a la pregunta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una cançó de Sílvio
Rodríguez, el cantautor cubà, que quan l'escolt em fa
recordar al Sr. Socias. És aquella que diu allò que "si el
saber no es un derecho, seguro será un izquierdo". Sr.
Conseller, l'instam a donar compliment a allò que disposa el
Reglament del Parlament. Tenim dret a rebre respostes
lògiques, coherents a les preguntes que li formulam, i vostè
no ho fa així. La setmana passada, a una comissió, es va
poder comprovar fins quin punt és cert el que deim: a una
pregunta formulada oralment, em va contestar amb un
rotund "no", quan a la mateixa qüestió plantejada per escrit,
aquest mateix diputat, havia rebut un contundent "sí". Açò,
no és ja sols, Sr. Conseller, intentar fugir del control del
Parlament, açò és molt pitjor. I em reserv el dret a
qualificar-ho, però crec que tothom és conscient del que
significa. L'inst, Sr. Conseller, per darrera vegada, a canviar
d'estil.

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. Miri, Sr. Orfila, li torn dir el
mateix que he dit abans. Jo li vaig contestar la pregunta,
vostè no va quedar satisfet de la pregunta i va tornar a
formular una pregunta per escrit, que ja està contestada, i
són les contestacions a les preguntes 1417/96 i 1418/96. En
qualsevol cas, les preguntes, Sr. Orfila, es poden formular
de distintes maneres. A una pregunta que vostè formula
d'una determinada manera, hi ha una contestació, i a la
pregunta formulada d'una altra manera sobre la mateixa
matèria, la contestació pot ser totalment distinta, i això és el
que vostè pareix que no té en compte. A les preguntes
formulades d'una manera es poden contestar de la manera
correcta, i sobre la mateixa matèria es pot contestar de
distinta manera si la pregunta està formulada de distinta
manera. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2538/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Pla Director de gestió dels
RSU.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Pla Director de gestió dels RSU.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. A la Comissió de recerca
d'alternatives a la incineració com a sistema de gestió de residus
sòlids urbans de l'illa de Mallorca, que es va crear per mandat del
plenari del Consell Insular, comissió a la qual estaven presents
els partits representats al Consell Insular, diverses organitzacions
socials i, més endavant, es va incorporar un representant de la
Conselleria d'Indústria, a una de les darreres sessions, aquest
representant de la Conselleria d'Indústria va presentar un
document favorable a la modificació del Pla director de residus
de l'illa de Mallorca, feia esment que aquesta modificació havia
d'anar a la línia de contemplar el reciclatge i el compostatge com
a sistemes complementaris a la incineració. La pregunta senzilla
és saber si el Govern assumeix els criteris llavors exposats per
aquell tècnic present a aquelles comissió sobre la qüestió a la
qual s'ha fet referència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Comerç i Indústria, té vostè
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el Govern balear acordà,
el passat 29 de febrer del 1996, iniciar un estudi previ sobre
reciclatge com a complement del Pla director per a la gestió dels
residus sòlids urbans a l'illa de (...). Aleshores, una volta conclòs
aquest estudi, evidentment, assumirem, si escau, tots els criteris
adients resultants d'aquesta conclusió mateixa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies. Sembla ser que aquest criteri queda una
mica en suspens a l'espera del resultat d'aquest estudi que ha
encarregat el Govern. Jo simplement vull fer constar aquí,
en aquesta sessió parlamentària, que és diametralment
distint, malgrat que se semblin en la seva formulació, com
a filosofia i com a resultat pràctic, el fet de reciclar i
compostar i amb el que quedi incinerar o abocar, que el fet
d'incinerar i, com a sistema complementari a aquesta
incineració, establir un circuit de compostatge i reciclatge.
Esper que el resultat de l'estudi del Govern i la modificació
posterior del Pla director vagin cap al primer sentit i no al
segon. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment, després d'aquest
estudi podrem parlar amb més criteris objectius.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2587/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a raons que obliguen que el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es
publiqui en dos tamanys diferents.

Passam a la darrera pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a raons que obliguen que el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears es publiqui en dos
tamanys diferents. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Vice-presidenta, té
vostè la paraula.
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LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Només puntualment i en alguna
ocasió, normalment quan s'ha de publicar un nombre important
de pàgines en el BOCAIB acudim a impremtes de l'exterior.
Això provoca, per causes tècniques, aquest tamany distint a
l'habitual de la impremta de la Comunitat Autònoma.
Evidentment, això tendrà solució quan s'inaugurin els nous
tallers del Pinaret, que es pensen inaugurar a finals d'estiu.
Llavors, com que comptarem amb les màquines d'impremta
pròpies, més adequades, ens obligarà a no haver d'acudir a
contractacions exteriors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vice-presidenta. Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Miri per on, ara m'ha donat una explicació que m'ha
convençut de la privatització de determinats serveis que a
vegades gestionen les administracions públiques. El Butlletí
Oficial que sembla l'habitual i que publica la impremta del
Govern, ens arriba a tots els diputats i als que el compren amb
les fulles sense tallar, i aquest diputat, amb aquests instruments
que solem tenir, ha de dedicar un cert temps a retallar-lo, i com
que aquests instruments no solen tallar bé, la veritat és que queda
una cosa impresentable després d'haver-la tallada. Els que fa
aquesta empresa externa, venen perfectament guillotinats i els
podem llegir des del moment que els tenim damunt la taula. Per
tant, deman, perquè crec que en els països moderns s'han de
cuidar aquests petits detalls que demostren que ja som una
societat avançada, tenim els grans problemes resolts i hem
d'arreglar els petitons, deman que per a un bon ús d'aquest
document, tan important, se servís ja guillotinat, -les empreses
privades ens demostren que això és possible-, si l'Administració
no la té, compri una bona guillotina i els lliuri ja guillotinats.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè duia la rèplica, digués el que
digués jo no l'he convençut de res del que he dit perquè vostè ho
duia ben preparat i el teatre que vostè ha fet era un plantejament
molt abans de començar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vice-presidenta.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 2111/96, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris del Govern
en matèria de finançament autonòmic.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que fa referència a
interpel•lació. Interpel•lació presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a criteris del Govern en matèria de
finançament autonòmic. Per defensar aquesta interpel•lació, té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr.
Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No hi ha cap dubte que aquesta
interpel•lació és de rigorosa actualitat per dos motius. El
primer és perquè el finançament autonòmic ha estat l'estrella
dels pactes per a la governabilitat de l'Estat entre el Partit
Popular i distints partits nacionalistes de l'Estat espanyol. El
segon motiu d'actualitat és perquè enguany, dia 31 de
desembre, finalitza el període que correspon als acords de
finançament autonòmic de l'any 92 al 96. Per tant, s'ha de
començar a negociar ja els acords de finançament pel proper
quinquenni del 97 al 2001.

Repassarem molt breument els resultats que ha tengut
l'actual sistema de finançament. L'actual sistema dóna com
a resultat l'aplicació de les variables de la LOFCA que eren
el coeficient de població, l'esforç fiscal en l'impost de renda
de persones físiques, la superfície, la dispersió de població,
la insularitat, unitats administratives i pobresa relativa.
L'aplicació d'aquestes variables, lògicament, va donar uns
resultats desiguals, de tal manera que comparant el
finançament de les comunitats autònomes de competències
similars, és a dir, de les comunitats autònomes que
accediren a l'autonomia per la via de l'article 143 de la
Constitució, ens dóna que aquestes comunitats autònomes,
si comparam pessetes per habitant, reben una mitjana -en
pessetes de l'any 1990- de 27.730 pessetes per habitant. Les
Illes Balears només reben 23.278 pessetes per habitant. És
a dir, el sistema calculava les necessitats de finançament per
a unes determinades competències que varen donar aquest
resultat desigual. Les Illes Balears estan, pràcticament,
4.500 pessetes, per habitant i any en pessetes del 90, per
baix de la mitjana de les altres comunitats autònomes, molt
en fora, per exemple, de la primera en finançament, que fou
Extremadura, amb 35.683 pessetes per habitant/any. Si
descomptam els tributs cedits, la participació en els
ingressos estatals, la diferència és molt més abismal davant
una mitjana de 13.300 pessetes per habitant, les Illes Balears
només participen dels ingressos de l'Estat en 6.200 pessetes
per habitant. Evidentment, aquesta xifra només és per posar
de relleu l'aportació dels recursos propis al sistema de
finançament, la recaptació per tributs cedits, en el cas de les
Illes Balears, és la més elevada.

Altres sistemes, o altres figures, que completen el
finançament són el fons de compensació interterritorial, del
qual se'n beneficien 10 comunitats autònomes, les Illes
Balears n'estan excloses des de l'any 1989, que significa un
finançament addicional d'unes 8.700 pessetes per habitant
de mitjana. També, altres mecanismes que suposen un
finançament per a les comunitats autònomes són la
participació dels fons estructurals i dels fons de cohesió de
la Unió Europea, altres vegades ja n'hem parlat en aquest
parlament, i hi havia pràcticament una diferència de 10 a 1
entre el que rebien de mitjana les comunitats autònomes i el
que rebíem els ciutadans de les Illes Balears.
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Finalment, fora del sistema del finançament, però que inclou
als serveis que reben els ciutadans de les comunitats autònomes,
trobam les inversions estatals de cadascuna de les comunitats
autònomes que configuren un sistema de redistribució de
recursos que ha provocat la desigualtat en els serveis públics que
es presten a les distintes comunitats autònomes. El resultat
d'aquest sistema de finançament és que, per un mateix nivell de
competències, els ciutadans de l'Estat espanyol reben distint
finançament segons la comunitat autònoma de residència.
Aquesta desigualtat, en el nostre entendre, és per mor d'una
aplicació incorrecta del principi de solidaritat. El sistema de
finançament ha de perseguir el finançament correcta de les
competències transferides, per igualtat de serveis transferits a les
comunitats autònomes, igualtat de recursos econòmics. Però el
sistema de finançament no ha de perseguir la redistribució dels
recursos econòmics perquè, en aquest cas, els ciutadans de les
comunitats autònomes anomenades riques reben uns serveis
inferiors als mateixos ciutadans de les comunitats autònomes
considerades pobres, amb la particularitat que els ciutadans més
perjudicats són els ciutadans de poc poder adquisitiu que
necessiten uns serveis públics que la comunitat autònoma no pot
prestar. Els qui necessiten més nivell de serveis públics,
precisament, són les persones més necessitades.

La primera conclusió que podem treure, a l'hora de revisar el
sistema de finançament, és que hem de separar la solidaritat del
sistema de finançament autonòmic. Defensam aquest principi,
fins i tot, des d'una òptica d'esquerres. Volem que els serveis
públics siguin els mateixos a Andalusia que a Extremadura que
a les Illes Balears, perquè els demandants dels serveis públics
són les persones de més baix poder adquisitiu. La solidaritat, per
tant, ha de consistir en que qui té més paga més, no en que qui té
més paga més i rep manco. Aquest concepte crec que l'hem de
tenir claríssim, perquè, d'altra banda, existeixen altres
mecanismes de reequilibri territorial com és el fons de
compensació interterritorial o els fons estructurals de la Unió
Europea. Aquí ja veim que els pactes entre el Partit Popular i
Convergència i Unió tornen insistir en aquest error quan es fixen
com a objectius prioritaris garantir, pel nou sistema de
finançament, la solidaritat entre les diferents nacionalitats i
regions. En el nostre entendre, que es plantegi aquest sistema de
finançament és un error, si bé llavors entra en contradicció quan
diu que aquesta solidaritat es materialitzarà amb la igualació dels
serveis essencials per a tots els ciutadans. Existeix una
contradicció entre mantenir els criteris de solidaritat en els
sistemes de finançament i perseguir la igualtat dels serveis.

En definitiva, es tracta d'evitar que l'autonomia sigui un
peatge per a determinats ciutadans. Hem de cercar fórmules
que garanteixin la igualtat de tots els ciutadans en un estat
descentralitzat, però, a l'Estat espanyol, la norma bàsica que
s'ha vulnerat fins ara és la igualtat fiscal. La formula de
finançament espanyola a les comunitats autònomes és la
més arbitrària de totes, garantir uns serveis iguals per a tots
els ciutadans s'ha convertir, a Espanya, en tractar
desigualment persones iguals. Les Illes Balears, en conjunt,
som una de les comunitats autònomes que més aporten a les
arques de l'Estat, -si és necessari ho demostrarem amb xifres
a la rèplica-, mentre que individualment, els ciutadans de
Balears, som els que manco rebem. Es tracta, per tant, de
defensar la igualtat de tots els ciutadans en la distribució de
la despesa. La solidaritat és pagar més, si tenim més, però
rebre exactament igual que els altres. L'únic criteri de
distribució objectiu ha de ser el criteri de distribució per
població. És el mateix criteri que s'aplica a les votacions
democràtiques, una persona un vot, a nivell d'Hisenda
aquest criteri garanteix un tracte igual per a tots, no hi ha res
més senzill que el repartiment per població, una persona, un
vot, una pesseta.

Un altre dels criteris, -ja n'hem parlat altres vegades en
aquest parlament-, és el criteri de la població assistida que,
per desgracia, el Tribunal Constitucional ha fallat en contra
de les tesis defensades pel Govern balear i per aquest
parlament que se n'havia pronunciat. Així mateix, el Llibre
blanc del finançament autonòmic accepta quatre modalitats
de despesa: per habitant, per usuari, per usuari equivalent i
per cost unitari. El criteri d'usuari equivalent, que pondera
les diferències de cost en el manteniment dels serveis
públics, i el segment real de població que se'n beneficia, va
ser defensat recentment pel Sr. Carlos Monasterio, un dels
redactors dels Llibre blanc, a la conferència que va impartir
recentment a Palma. De fet, és absolutament lògic, que les
Balears vegin reconegut el cost addicional que suposa
mantenir uns serveis per a més de vuit milions de visitants
anuals. El que significa multiplicar per 1,5 la població de
Balears. El desgast de les carreteres, el cost de les
depuradores, el serveis d'ordenació i d'informació turística,
el proveïment d'aigua potable, la neteja del litoral, el
manteniment de l'ordre públic, obliguen a una despesa
addicional que el sistema de finançament, per ser just, ha de
contemplar.

Una altra de les estrelles d'aquest pacte entre el Partit
Popular i Convergència i Unió és la corresponsabilitat
fiscal. En un estat no centralista, les discrepàncies entre
serveis públics i càrrega fiscal són inevitables. L'equilibri
fiscal requereix una capacitat fiscal comparable a cada
comunitat autònoma, però això no vol dir uniformitat fiscal
i serveis idèntics sinó que corresponsabilitat fiscal significa
que les comunitats autònomes tenen totes les mateixes
oportunitats, encara que cadascuna decideixi lliurament
l'estructura dels seus serveis i dels seus imposts. Les
comunitats autònomes, si volem construir un estat
descentralitzat, han de tenir competències per poder variar
el seu nivell de despesa i d'imposts. El sistema ha
d'evolucionar cap a un increment dels imposts cedits. Fins
ara, vivim més l'estat de les transferències que l'estat de les
autonomies. Les transferències donen un gran poder de
control a l'Estat central, que mai paga quan toca, creant
problemes de tresoreria i costos financers a les comunitats
autònomes. Una reforma cap a l'ús de més imposts cedits
augmentaria la transferència fiscal i premiaria les
comunitats autònomes més ben administrades. La cessió, en
aquest sentit, d'un tram més important de l'impost de renda
de persones físiques, sobre una part del qual es podrà tenir
capacitat normativa, és un avanç, però insuficient. Creim
que el sistema hauria d'evolucionar cap a més traspassos de
gestió dels principals tributs estatals.
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D'altra banda, és un tema polèmic, però tots els experts
coincideixen en que no existeix cap impediment tècnic per
transferir la gestió de la tresoreria de la Seguretat Social. Des de
Balears, una vegada constatades les grans diferències que
existeixen entre les prestacions dels nostres pensionistes respecte
a la majoria de comunitats autònomes, reclamar la transferència
ha de ser un objectiu estratègic. Únicament, una mentalitat de
caixa única, que no té en compte els problemes estructurals de
les Illes Balears, amb una forta estacionalitat en l'ocupació,
únicament des d'aquesta concepció, es pot oposar a aquesta
transferència. En definitiva, l'actual sistema de finançament s'ha
mostrat injust i insolidari cap a les capes de població més
necessitades de les comunitats autònomes anomenades riques.
No ha resolt les desigualtats territorials i, per manca de
transparència, ha generat desconfiança entre les distintes
comunitats autònomes. Amb la moció subsegüent concretarem
aquestes propostes, que ja es poden intuir d'aquesta primera
intervenció, que el nou sistema de finançament hauria de recollir
per corregit els defectes apuntats. De totes maneres, en alguns
casos, pareix que s'apunten alguns avanços però sense la
concreció per permetre fer una primera valoració sobre la seva
bondat. En tot cas, esperam que el portaveu del Govern
clarifiqui, abundi un poc més sobre el que han publicat els
mitjans de comunicació que, si bé obri unes certes expectatives,
des del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM consideram
totalment insuficient.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc vull agrair aquesta oportunitat per poder xerrar d'un
tema de rabiosa actualitat i que condicionarà, probablement, els
pròxims mesos del debat de l'estat de les autonomies i
condicionarà, com no podria ser d'una altra manera, d'una forma
molt important el futur del desenvolupament de l'estat de les
autonomies a l'Estat espanyol.

En aquests moments, el Govern té uns criteris generals
prèviament establerts del que ha de ser aquesta renegociació
del nou sistema de finançament autonòmic. Uns criteris que
passen pel pacte que ha firmat el Partit Popular amb
Convergència i Unió per a la investidura i la governabilitat
de l'Estat espanyol, i que poden establir les línies generals
d'aquesta renovació del sistema sense cap voluntat, -això
convendria que quedàs clar-, de sostreure protagonisme i el
paper que ha de tenir en aquest debat de la renovació del
sistema l'òrgan que ha de redefinir no tan sols les variables
sinó totes les circumstàncies que s'han de desenvolupar amb
aquesta renegociació que ha de ser el Consell de política
fiscal i financera. Vull que quedi ben clar que no se sostreu
cap competència al Consell de política fiscal i financera de
negociació d'aquest nou sistema de finançament ja que és
l'únic òrgan, en aquest moment, establert a la legislació
espanyol per desenvolupar aquesta tasca. Des de l'any 82, és
cert que als governs amb autonomia, s'han anat
desenvolupant, en primer lloc, un sistema d'instauració del
cost efectiu arran de les transferències de descentralització
de l'Estat central, i una autonomia que ha anat creixent des
del desenvolupament de l'article 143 o del 151 de la
Constitució; però és cert que, en aquest moment, no hem
estat capaços, fins avui, de donar una passa definitiva,
important, en el camp de l'autonomia financera. En aquest
moment tenim l'oportunitat, per primera vegada, de poder
fer una negociació d'un nou sistema de finançament
autonòmic que pugui superar la situació inicial de greuges
comparatius, la situació inicial de pegats que s'han anat
posant a les successives renegociacions del sistema, per, una
vegada per totes, fer una renegociació que pugui garantir el
nivell d'autonomia financera, el nivell d'autonomia real de
les comunitats autònomes, i que pugui, insistesc, resoldre,
almanco en la mesura de les possibilitats, una vegada per
totes, l'assignatura pendent del finançament autonòmic a les
autonomies. 

És cert que, en els distints sistemes de finançament
autonòmic s'ha intentat avançar en aquest plantejament,
però és cert que sempre no ha quedat més que en un desig
la voluntat d'establir una real, vertadera, autonomia
financera en els respectius governs autonòmics. El
simulacre de la transferència del 15% de l'IRPF en quota
líquida, en participació de quota líquida, jo crec que ha estat
la darrera prova, precisament, del que era un no avançament
real en allò que podia ser una vertadera corresponsabilitat
fiscal, insistesc, si bé, lògicament, era un desig.
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En aquests moments estam, probablement, davant una
situació històrica; en aquests moments es planteja una situació on
les autonomies poden assolir, de forma real, amb una reforma, si
se'm permet, en un principi, qualitativa, de molta importància, de
gran transcendència. La importància de la renegociació del
sistema de finançament -i per això s'ha de fer una negociació
d'un nou sistema de finançament, i no un sistema emparat en els
sistemes actuals- pot garantir, per primera vegada, una
transformació qualitativa de l'Estat de les autonomies; pot
garantir, efectivament, aquesta corresponsabilitat fiscal que
dugui implícita la possibilitat d'exercici d'una política fiscal real
de les comunitats autònomes, una política fiscal que farà que el
ciutadà tengui molt més coneixement de causa de quina és la
seva vertadera responsabilitat fiscal cap al seu govern autonòmic,
i que els governants d'aquella autonomia tenguin, lògicament,
una obligació encara més gran, però, sobretot, més contrastada,
d'haver d'ingressar millor i gastar millor. Parlam d'un instrument
real d'autonomia financera; parlam d'un instrument real que dóna
la possibilitat als ciutadans de poder valorar, amb més
coneixement de causa, quina és, efectivament, aquella
responsabilitat del seu govern autonòmic i, als governants que
tenen aquesta responsabilitat, insistesc, cosa que és molt
important, haver d'ingressar millor, demostrar què ingressen i
demostrar què gasten i amb què ho gasten i de quina forma ho
gasten.

Per tant, jo crec que ens podem felicitar que, en aquest
moment, afrontem una negociació d'aquest sistema amb aquestes
característiques. Una negociació que, a més, en el cas de les Illes
Balears, passa per una reconsideració molt important del que és
l'escenari d'ampliació de l'autogovern, no només en
característiques financeres sinó també en autogovern
competencial. Aquesta renegociació passa, precisament, per
assolir unes majors quotes d'autogovern, i vull explicar, aquí, una
cosa que em sembla clara i definitiva, i que, potser, no ha quedat
suficientment entesa per l'opinió pública: la cessió del tram -que
ara, després, a continuació, podrem explicar- la cessió d'un tram
de l'IRPF a les comunitats autònomes, un tram general del 30%
per a totes les comunitats autònomes, només serà efectiva, i en
virtut dels pactes signats, insistesc, entre el Partit Popular i
Convergència i Unió, només serà efectiva a totes les comunitats
autònomes, incloses Catalunya, Galícia, Andalusia, València,
Canàries, incloses aquestes, quan les comunitats autònomes del
143 tenguin les competències del pacte autonòmic tancades,
incloses les competències educatives.

Voldria que això quedàs clar, perquè crec que, de forma
interessada, potser, qualcú ho ha volgut amagar. Vull dir, que
quedi clar, que Catalunya no assolirà el 30% de la cessió de
l'IRPF fins que les Illes Balears, per posar un exemple, tenguin
les competències transferides. Això és un fet important; és un fet
important i que també condiciona allò que jo, ara, amb grans
trets i en un temps molt breu, intentaria explicar-los quina és la
posició real, dins aquest pacte, del mandat que fa el Govern de
la Comunitat autònoma vers aquesta renegociació del sistema.
Insistesc, no es poden posar entrebancs; és una negociació que
s'ha de fer amb un organisme com és el Consell de política fiscal
i financera, i vull que li quedi clar que, en tot moment, parlam de
doblers. Vostè parla de les variables que s'han aplicat; a mi em
faltaria afegir que tengui en compte la importància del fet que,
totes aquestes variables que vostè diu, no totes són distributives,
n'hi ha de redistributives; és important, distingir-les.

En primer lloc, nosaltres creim que els treballs s'han de
realitzar emparats, sempre, en el consens més ampli de les
comunitats autònomes, dins el Consell de política fiscal i
financera. En segon lloc, el punt de partida, crec que és
evident que pot ser, a més de tota l'experiència comparada
en fiscalitat en els països que tenen experiència en
descentralització fiscal, lògicament, ha de ser el Llibre blanc
del finançament autonòmic; el Llibre blanc (...) -vostè n'ha
esmentat un, n'hi ha tres més- que crec que està assumit per
tothom, que és un bon punt de principi, i un punt acceptat
per tothom. En tercer lloc, la tercera premissa: les
conclusions que s'obtenguin d'aquest sistema de
finançament, sempre, i això és molt important, s'han
d'emmarcar dins els compromisos assolits per l'Estat
espanyol i totes les comunitats autònomes davant la Unió
Europea, en vista a la incorporació a la unió econòmica i
monetària. I, en quart lloc, que també em sembla molt
important, d'una vegada per totes hem d'aixecar el recel
tradicional que tenim, o que hem tengut fins ara, a les
modificacions legislatives; no hi ha por, si s'han de canviar
les lleis, es canvien; si s'han de canviar estatuts d'autonomia,
s'han de canviar estatuts d'autonomia; si s'han de modificar
lleis de cessió de tributs, s'han de modificar lleis de cessió
de tributs; senyors, si s'ha de modificar la LOFCA, s'ha de
modificar la LOFCA, i no passa res.

En aquest context, jo li establiria set punts que em
semblen imprescindibles pel Govern en aquesta negociació.
En primer lloc, allò que li deia abans: s'ha de negociar una
reforma profunda, s'ha de renegociar una reforma en
profunditat de tot el sistema; no s'han de posar pegats, hem
de negociar un nou sistema de finançament, ja que està
demostrat que l'aplicació del que tenim vigent fins avui ha
conduït a resultats, evidentment, notòriament insuficients,
que han posat en qüestió els equilibris pressupostaris. En
segon lloc, el pilar bàsic de la reforma d'aquest sistema de
finançament ha de consistir en introduir una autèntica
corresponsabilitat fiscal, de tal manera que es pugui alterar
de manera substancial el que és el desajust entre els
ingressos fiscals de la comunitat autònoma i les
competències en matèria de despeses; per dir-li d'una
manera més clara, es tracta de corregir el forat fiscal vertical
que es produeix a les comunitats autònomes. Per això,
lògicament, hem de parlar, en primer lloc, de la potestat
normativa en els tributs actualment cedits; en segon lloc, de
l'impost sobre la renda de les persones físiques com a un
pilar bàsic de la corresponsabilitat fiscal; aquí hauríem de
parlar, insistesc, de tapar aquest forat fiscal vertical que es
produeix a les comunitats autònomes i, per això, hauríem de
parlar, en primer lloc, de separar clarament un tram
autonòmic d'un tram estatal; això és vital, un tram
autonòmic, amb competències legislatives dels parlaments
autonòmics sobre aquest tram autonòmic, amb potestat per
unificar tipus, modificar tipus, amb potestat per variar trams
i amb potestat per variar, els parlaments autonòmics, allò
que són els descomptes, fins i tot dins aquest tram
autonòmic, però és essencial, tram autonòmic, tram estatal.
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En primer lloc, i a l'any-base, estar clar que la pressió fiscal
individual no varia, és a dir, a l'any-base no hi ha pressió fiscal
superior pel ciutadà i, també, en aquest moment, acordar,
probablement, modalitats temporals d'aplicació d'aquest règim,
modalitats que es puguin anar assolint gradualment a mesura que
es fa la reforma prevista de l'Estat i, lògicament, també en formes
transitòries. No s'ha d'abandonar, almanco primerament, i
nosaltres creim que és imprescindible no abandonar-la, l'anàlisi
de la possible cessió de qualque tribut indirecte. Pot ser que, al
final, dins el Consell de política fiscal diguem que és impossible,
però jo som partidari d'analitzar, almanco, la possible cessió,
almanco a mig termini, d'un tram de qualque tribut d'imposició
indirecte.

En tercer lloc, el que vostè ha dit, i li voldria recalcar com a
cosa vital en aquesta negociació, és el fet de separar,
efectivament, la suficiència de la solidaritat, i sempre,
lògicament, que la solidaritat sigui adequadament estructurada.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Matas, que ja ens hem excedit del temps
previst.

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

Tot d'una, President. Es tracta, en definitiva, d'introduir, com
a criteri bàsic de finançament, el criteri de població,
efectivament, d' introduir el criteri d'usuari real del servei públic
dins aquesta consideració generalitzada de la població; es tracta,
Sr. Sampol, una vegada per totes, de superar la sacralització del
cost efectiu com a pecat venial del nostre sistema de
finançament. Efectivament; voldria acabar dient-li que,
efectivament, s'ha de contemplar una participació de l'agència
tributària, s'ha de contemplar un escenari dins la convergència
fiscal a la Unió Europea, s'han d'instrumentar una sèrie d'estadis
successius a la reforma, i una sèrie d'aspectes que, si tenc temps
a la rèplica, li exposaré en més profunditat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la seva posició,
intervenen els diferents grups. En primer lloc, pel Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
interpel•lació que va fer, en el seu moment, el PSM, parlava
sobre els criteris del Govern de les Illes Balears a l'hora de
defensar el finançament autonòmic; era un altre temps; avui, en
aquests moments, podem dir que les negociacions ja estan
tancades i que ja s'ha format un nou govern, molt precipitat, això
sí, donat que, fins i tot, es va fer en diumenge. D'altra  manera
potser es podria, encara, debatre aquesta interpel•lació, que avui
ja no té sentit del tot, donat que, com he dit abans, les
negociacions estan bastant tancades. 

Durant tot aquest procés de negociació, el que ha pogut
constatar Unió Mallorquina és que, ni el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ni cap altre
govern del PP, ha tengut cap tipus de negociació destacada,
cap paper destacat, per tal de fer que el Govern central del
Partit Popular tengués en compte les diferents comunitats
autònomes. Per altra banda, qui ha duit totalment la
iniciativa entorn de la negociació i del nou finançament, han
estat en concret tres partits; aquí s'ha parlat només d'un, de
Convergència i Unió, i jo crec que s'hi haurien d'afegir,
també, el Partit Nacionalista Basc i la Coalició Canària.
Aquests tres partits han estat els que, de qualque manera,
han definit quin seria el model de finançament autonòmic.
Del finançament autonòmic dependrà, sens dubte, el
desenvolupament de l'Estat de les autonomies, ens ha dit el
Sr. Matas, i és ben cert. D'aquí la nostra preocupació i d'aquí
la nostra feina per aconseguir que aquest sigui el millor
possible. 

La veritat és que també ha dit, el Sr. Matas, que
parlaríem de renegociació per aconseguir més autogovern.
Ens congratulam de les seves paraules, encara que tenim
profunds dubtes, coneixedors com som de com actuen els
partits centralistes quan són al govern, del fet que això sigui
possible. També ens ha comentat el tema del famós 30%, de
les cessions i ens ha dit com interpreta el que això serà. Jo
li don l'enhorabona pel seu optimisme, però, la veritat, no és
aquesta la interpretació que feim els altres partits d'aquesta
cessió del 30%. És ben cert que és el mateix dir que Balears
tendrà el 30% quan tenguem competències en matèria
d'educació i sanitat, que dir que les Illes Balears no tendrem
el 30% en aquesta matèria perquè no tenim aquestes
competències. Vostè ho vesteix en positiu i, a més, diu que
les altres comunitats, entre elles Catalunya, Canàries,
València, Galícia..., tampoc no tendran aquest 30% fins que
nosaltres el tenguem. Primer competències i després el 30%
possible; la veritat és que això retardaria tant el fet que les
altres comunitats puguin tenir el 30%, que dubt molt que,
realment, vulguin esperar. No obstant, si això és així, sàpiga
que Unió Mallorquina donarà suport al fet que vostè
aconsegueixi aquest 30%, la renegociació per tal de tenir
més autogovern i que, amb els partits dels quals som socis,
com és el PNV o la Coalició Canària, farem tot el possible
perquè ens donin suport en aquestes iniciatives que, creim,
serien positives. 

Perquè Unió Mallorquina creu, realment, que la proposta
de futur del finançament autonòmic és transcendent per la
nostra comunitat i per Mallorca, donarem suport al govern
que sigui valent i que reivindiqui per a les nostres illes allò
que és just, encara que li espera, Sr. Matas, un camí molt
llarg, molt dur i molt difícil; però, si és per defensar
Mallorca, no dubti que ens hi trobarà.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
evident que la interpel•lació arriba en un moment d'oportunitat
evident, per les negociacions que es duen a terme a nivell d'Estat,
i Esquerra Unida està satisfeta de poder intervenir, per primera
vegada, amb una certa profunditat, en un tema delicat, en un
tema que es presta moltíssim a la demagògia, un tema on el
concepte de finançament autonòmic es barreja amb termes com
espoliació fiscal, amb el tema de la inversió en infraestructures
per part de l'Estat, que ha donat peu a allò que s'ha encunyat com
a nacionalisme econòmic de l'anterior govern, del govern del Sr.
Cañellas, que jugava, fins i tot, i feia cabrioles amb qüestions tals
com si podíem declarar la independència, nacionalisme
econòmic que ha tengut un seguiment, pel meu gust, excessiu,
per part del nacionalisme polític, que no ha volgut que li
poguessin guanyar per mà en determinades qüestions, i ha donat
peu a campanyes de l'estil de Prou d'imposts cap a Madrid, etc.,
etc.; i posicions dins aquest parlament, també, contra la
demagògia, molt serioses, aquestes posicions; en concret, la del
Partit Socialista, però que, al final, resultava que tanta lluita
contra la demagògia i tanta serietat, el que ocultava era una
posició molt centralista en matèria de finançament i en matèria
de desenvolupament autonòmic. 

Esquerra Unida manté posicions, jo crec, diferenciades, en
aquesta qüestió i, insistesc, estic content de poder-les exposar
breument en aquesta intervenció. Lògicament, Esquerra Unida
parla des d'una força política que, a nivell de principis, proclama
i declara i persegueix l'autonomia financera de les comunitats, el
principi, audaçment aplicat, de la corresponsabilitat fiscal, de la
suficiència, de la solidaritat i, evidentment, d'assegurar
l'anivellació, com deia el portaveu del PSM, assegurar
l'anivellació en la prestació dels serveis públics transferits, en
condicions d'igualtat, a les diferents comunitats autònomes.
Esquerra Unida parla, en aquest debat, des d'una posició que, no
només reclama el 15% o reclama el 30%, reclamam el 100%,
perquè nosaltres, en el desenvolupament final del model federal
de l'estat, allò que reclamam és la generalització del model de
concert econòmic per totes les comunitats autònomes.

I, efectivament, sense caure en la demagògia, Esquerra Unida
no va tenir cap tipus de problema, sinó molt al contrari, de votar
favorablement les propostes del Partit Popular plantejades en el
Senat, l'any 1994, sobre la rebaixa del tipus d'IVA sobre el
transport de mercaderies i passatgers a les Illes Balears,
propostes, per cert, que varen comptar, no tan sols amb l'oposició
del Partit Socialista, prou esperada, sinó, fins i tot, de
Convergència i Unió. En tot cas, el que és cert és que Esquerra
Unida no vol fer un discurs victimista en una comunitat que
presenta uns índexs de creació de riquesa, en termes de PIB per
habitant, realment espectaculars que aquí no glossaré per manca
de temps, però que, lògicament, ens situen en una posició
extraordinàriament diferenciada respecte d'altres comunitats de
l'Estat. Per tant, des d'aquesta comunitat, es pot reclamar allò que
és just, es pot reclamar un tracte objectiu, des del punt de vista
del disseny global de l'Estat; des d'aquesta comunitat no es pot
fer victimisme, perquè, fins i tot des d'un tracte que nosaltres no
consideram correcte en el disseny autonòmic general, aquesta
comunitat té recursos per arreglar molts de problemes i, a
vegades, el problema és com s'empren aquests recursos.

Efectivament, en les inversions de l'Estat hi ha
problemes; hi ha problemes en el tema de les carreteres; hi
ha problemes en el tema de la sanitat, particularment
sagnant; però no tota inversió de l'Estat, pel fet de sumar a
la caixa registradora, ha de ser considerada positiva. Dels
40.000 milions de pessetes de l'aeroport, la veritat és que en
podríem llevar, perfectament, 20.000 i, en un parell d'anys,
depuram, de forma terciària, totes les aigües residuals
d'aquesta comunitat autònoma, per exemple; per tant, hem
d'atendre, també, la qualitat de la utilització d'aquests
recursos.

Tornant al finançament autonòmic pròpiament dit, una
primera aproximació, ens la dóna la comparació de la
despesa pública autonòmica en aquesta comunitat en relació
al PIB regional, i, en aquest sentit, ens adonam que Balears
està en una posició absolutament endarrerida respecte de
l'Estat. La despesa autonòmica mitja de l'Estat respecte del
PIB és d'un 10,94%; aquí gastam un 3,04%, és a dir, tenim
un peso pluma autèntic com a poder autonòmic des del punt
de vista financer. Això és una primera aproximació que ens
indica que estam, efectivament, en el furgó de cua del
procés autonòmic, estam en el furgó de cua de totes les
comunitats autònomes quant a poder d'autogovern, quant a
poder financer i a poder competencial i, en aquest sentit,
s'ha d'expressar que, aquí, el principal problema és,
precisament, resoldre el tema de l'autogovern. Per això ens
preocupen, lògicament, les posicions ambigües que es
repeteixen: el fet que el Partit Popular en el seu programa,
abans del pacte, parli d'equiparació, en dues legislatures, de
les comunitats del 143 a les del 151, però que, en el discurs
d'investidura del Sr. Aznar es parli només de la reforma
estatutària d'Aragó i de Canàries, pel que fa al 143. Ens
preocupa que el Sr. Soler se sumi a la diada del dia 18 per
reclamar la reforma estatutària però, no obstant això, digui
que sí, que la reforma estatutària pot esperar l'aprovació del
règim econòmic i fiscal; en definitiva, que continuam sense
considerar la reforma estatutària com a l'objectiu
fonamental per a aquesta comunitat autònoma.

Acabaré aviat, Sr. President, si em concedeix un minut.
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Per tant, dit això, volem dir que hi ha problemes
d'insuficiència financera, en aquesta comunitat; jo crec que s'han
expressat aquí. Per tant, Esquerra Unida estaria oberta a
considerar noves fórmules de participació en els ingressos de
l'Estat per garantir, precisament, allò que deia el portaveu del
PSM en la seva intervenció, és a dir, garantir, efectivament, que
l'exercici de les nostres competències permetés un nivell de
qualitat dels serveis públics que es prestassin en aquesta
comunitat, en absoluta igualtat amb els serveis públics que reben
la resta de ciutadans de l'Estat espanyol. Jo crec que això és,
absolutament, important, interessant remarcar-ho, i és
perfectament compatible amb polítiques de solidaritat duites a
terme des del fons de desenvolupament, fons europeu, inversions
estatals, etc., etc.

Quant al pacte Partit Popular-Convergència i Unió, vull dir,
simplement, que hi ha un avanç important i qualitatiu, que
nosaltres volem remarcar, pel que fa a l'autonomia financera i la
corresponsabilitat fiscal de les comunitats autònomes; és un
avanç important, volem remarcar-ho, que necessita, òbviament,
un marc més ample -el Sr. Matas ho deia, com el Consell de
política fiscal i financera- per a la seva concreció, una
participació més ample que el marc bilateral per a la seva
concreció; que ha de concretar molts d'aspectes; que,
efectivament, s'han de veure amb prudència les repercussions
favorables que tendrà per la nostra comunitat -jo vaig veure ja
una roda de premsa del President de la Comunitat on ja feia els
números del que sortiria aquí en pocs anys; ens ho hem de
prendre amb calma; el Sr. Rajoy mateix, ha declarat avui a la
premsa que haurem d'esperar fins a final d'any per saber,
exactament, el cost i la repercussió econòmica, en números,
d'aquest pacte; però, en tot cas, el que ens preocupa és la possible
marginació de les comunitats del 143...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, senyor diputat, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President; ...i de comunitats com la de
les Illes Balears en un pacte d'aquestes característiques. Anam
cap a un avanç general del disseny autonòmic per un avanç
asimètric que, sobretot, afavorirà les autonomies del 151, alguna
del 143 com a Canàries, però que, en termes relatius, pot
continuar la marginació de les Illes Balears. Per tant, resumint,
és necessari estar atents al desenvolupament d'aquests pacte; hi
ha un horitzó més esperançador en termes d'avanç d'autonomia
financera i de corresponsabilitat fiscal; hi ha una necessitat
evident de reivindicar modificacions en el sistema de
finançament, per tal de garantir aquest objectiu que abans
esmentava i, lògicament, hi ha una necessitat evident de
reivindicar, d'aconseguir, una reforma de l'Estatut d'autonomia
que equipari i que faci digne l'autogovern que, en aquests
moments, té aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
vull començar aquesta intervenció sense manifestar algunes
precisions respecte de formulacions fetes pel diputat Sr.
Sampol, que ha interpel•lat, amb les quals no podem deixar
de manifestar el nostre desacord; primer, en el maneig de
determinades dades, dades de caràcter heterogeni, sempre
referides a l'anterior..., anteriors a la modificació del sistema
de finançament del 1992, amb unes manipulacions
injustificades, com, per exemple, sostraure a l'anàlisi la
quantia dels tributs cedits; són qüestions, de fet, en les quals
es proporciona una manipulació de dades que dificulten
l'anàlisi. I, després, una qüestió de principis, amb la qual
nosaltres no podem estar d'acord, i que vull deixar ben clar,
per una política econòmica progressista: el reequilibri
funcional, personal i territorial de la renda es basa,
fonamentalment, en un política de despesa pública, i, només
dins una concepció conservadora, que jo pens que el Partit
Socialista de Mallorca no hauria de compartir, només dins
una concepció conservadora, els reequilibris territorials,
funcionals i personals de la renda, es resolen sobre la
pràctica dels ingressos. Això és una qüestió filosòfica
fonamental que ens fa diferir d'afirmacions com aplicacions
incorrectes del principi de solidaritat, o que el finançament
de les comunitats autònomes ha d'estar separat de la
solidaritat. No estam d'acord amb això i, constatada aquesta
diferència, passam a la presa de posició del nostre grup.

Nosaltres, en primer lloc, no podem més que manifestar
la nostra alegria i la nostra tranquil•litat pel fet que el debat
sobre el finançament autonòmic s'estigui reconduint a la
lògica del debat polític, que s'abandoni, ja d'una vegada, la
manipulació dels instruments jurisdiccionals, en concret, del
Tribunal Constitucional, en aquest efecte; en aquest sentit,
ens sembla raonable la sentència del Tribunal
Constitucional que va denegar les pretensions del Govern de
la Comunitat Autònoma, algunes de les quals eren
injustificades i algunes, simplement, peregrines, com el fet
d'intentar mesurar per hectàrees la superfície de mar, perquè
contabilitzàs a efectes d'ingressos de la comunitat
autònoma, cosa que ens semblava absolutament
desproporcionada; i vull dir una cosa: el Parlament de les
Illes Balears mai no va donar suport a la interposició del
recurs de constitucionalitat; la retirada, per part de la Junta
de Galícia, del recurs al 15% de transferències d'IRPF, bé,
suposa una assumpció de la racionalitat derivada de
l'assumpció de la responsabilitat de govern per part del
Partit Popular, que convida a la reconducció, d'una vegada,
del debat del finançament autonòmic, a la seva lògica, a la
lògica del debat polític.
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En aquest sentit, hauríem d'assenyalar que la reforma té dos
precedents documentals importants, al nostre judici: un és el
Llibre blanc de finançament, fet pel conjunt d'experts encarregats
pel Consell de política fiscal i financera -Llibre blanc al qual ja
hem al•ludit algunes vegades aquí- i el recent document de
pactes entre el Partit Popular i el partit de Convergència i Unió
per la governabilitat. Aquests dos document tenen algunes coses
en comú: en primer lloc, la filosofia d'incrementar, de dotar de
corresponsabilitat i de responsabilitat fiscal a les comunitats
autònomes; aquesta és una qüestió que comparteixen aquests dos
documents i, en aquest sentit, nosaltres també podem compartir-
lo; comparteixen els principis de vincular l'administració que fa
les despeses a l'administració que demana i recapta els ingressos
dels ciutadans, és a dir, donar un pas endavant cap a l'autonomia
financera -també està compartit pel Consell de política fiscal i
financera- i també és, evidentment, un pas de lògica dins el
procés d'aprofundiment de l'Estat autonòmic i, això, presenta la
cara positiva de l'actual moment del debat. 

Això no obstant, hi ha algunes diferències entre els dos
documents, i aquestes diferències es basen, fonamentalment, en
què, el primer, el document dels experts encarregat pel Consell
de política fiscal i financera, és un document molt meditat, un
document redactat per persones expertes, assossegat, i que es
planteja, d'una manera molt gradual, el procés d'assumpció de
responsabilitat fiscal per part de les comunitats autònomes; el
document de pacte de Convergència i Unió i el Partit Popular és
un document polític, és un document molt més improvisat, és un
document que està elaborat sota la pressió de la necessitat
d'arribar a un acord en vistes a la governabilitat, amb urgències
i presses, sense el suport dels estudis i els avals que s'haurien de
menester i, per tant, és molt més agosarat i, probablement, jo
diria que, possiblement, molt més imprudent. 

El document de pacte fa pivotar, fonamentalment, el
finançament autonòmic sobre el tema, sobre l'impost sobre
la renda de les persones físiques; això és la primera qüestió
que podríem posar en dubte, perquè nosaltres volem
exposar, simplement, alguns dubtes, jo crec que raonables,
sobre allò que, en aquest moment, es planteja, pivotar,
exclusivament, de manera pràcticament exclusiva, o el pes
fonamental del finançament autonòmic sobre l'impost sobre
la renda de les persones físiques té, al nostre judici, alguns
inconvenients: per exemple, descartar, d'entrada, la
possibilitat d'introducció d'un impost potent, que s'hagués
pogut considerar com a un element important del
finançament autonòmic, com l'ús de la participació en
l'impost sobre el valor afegit; això està descartat sense que
s'hagi produït un debat i una anàlisi detallada d'aquesta
possibilitat. En segon lloc, en l'acceptació del 30%, no
estam d'acord amb la lectura, amb la interpretació que ha fet
el Sr. Matas sobre aquesta qüestió; és més, practiquen una
hermenèutica d'urgència sobre la base d'uns documents que
han sortit publicats als mitjans de comunicació, però no és
cert, Sr. Matas, que el document digui que el 30% de l'IRPF
serà assumit per la totalitat de les comunitats autònomes,
inclosa Catalunya, només, i només quan, totes les
comunitats autònomes, inclosa Balears, tenguin
competències en matèria d'educació. Això no és cert, no és
això el que diu; el que diu el text és que PP-CiU es
comprometen a atribuir a les comunitats autònomes una
participació en impost sobre la renda de les persones
físiques corresponent al 30%, que es fixarà en funció del seu
nivell competencial i del volum de recursos. Punt. Això és
la primera part; el 30% es distribuirà en funció del nivell
competencial, i després afegeix: en el moment que totes les
comunitats autònomes adquireixin competències en matèria
d'educació, s'impulsarà que la participació del 30%
s'instrumenti, en la seva totalitat, com a impost compartit;
que això és una altra cosa, que això és una altra cosa. Per
tant, l'assumpció del 30% no està en funció del fet que totes
les comunitats autònomes assumeixin educació; el que està
en funció del fet que totes les comunitats autònomes
assumeixin educació és que l'impost sobre la renda de les
persones físiques es converteixi en impost compartit, i
nosaltres, aquí, plantejam el dubte que aquest impost
compartit es pot convertir, de fet, en dos impostos, amb
molts de problemes de tipus jurídic -per suposat, en relació
a la gestió dels mateixos imposts- però sobre una dificultat,
fins i tot, d'encaix, jo diria que constitucional, però sobre
aquest tema no ens pronunciarem fins que no vegem
l'evolució que s'està fent.

Dubtes, molts. Doblers, què passa amb els doblers?, n'hi
ha o no n'hi ha? És una qüestió que està enlaire, que,
d'alguna manera, condiciona la banda de les possibilitats
d'oscil•lació de recaptació d'aquest 30%, l'evolució futura,
que té molt a veure amb la compatibilitat d'aquest sistema
en un règim de solidaritat. Són dubtes que poden fer
referència a això, que, avui, el Sr. Pujol reconeixia:
l'existència d'una part no escrita dels pactes que, en
qualsevol cas, s'anirà posant en evidència al llarg de la seva
articulació pràctica. 
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No volem fer pronunciaments, en aquests moments, ni de
tipus negatiu, ni tampoc de tipus radicalment positiu; esperarem
i veurem què passa. Sí volem dir dues coses; la primera és que la
reforma del finançament requereix dos consensos bàsics: un
consens entre les forces polítiques que va més enllà d'un pacte
conjuntural entre dues forces que fan una majoria per governar
-pensam que el conjunt de forces polítiques que han de donar
suport a una revisió d'un sistema de finançament ha de bastir, per
suposat, una majoria molt important de les forces polítiques en
quantitat i en qualitat; i, en segon lloc, evidentment, s'han
d'incorporar al pacte totes les comunitats autònomes; és un pacte
que s'ha d'articular -com molt bé ha dit el Sr. Matas, i en això té
raó- a través del Consell de política fiscal i financera; no pot ser
d'una altra manera, és l'organisme institucional que ha d'arbitrar
aquest nou sistema de finançament, però no hem d'oblidar que,
en la mesura que aquest document ha d'estar sotmès a aquest
doble consens, no serà més que un document de partida, i no el
document final.

I, per últim, una preocupació. Em sembla, a mi, que en el
moment que parlam de finançament autonòmic, crec que, en
aquest moment, en el Parlament de les Illes Balears han
intervingut pràcticament totes les forces polítiques -si incloem el
Partit Popular a través de la presentació del Govern- i ningú no
ha parlat d'allò que ha de significar una millora, una perspectiva,
una expectativa de millora, del finançament autonòmic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte d'un
instrument bàsic de la nostra comunitat autònoma com són els
consells insulars. Què passa amb el finançament dels consells
insulars en relació a aquestes expectatives de millora? Crec que
el Parlament s'ha de pronunciar, crec que hem de parlar del fet
que l'increment, la millora, la racionalitat, la millora d'ingressos
de la Comunitat autònoma, ha de repercutir, de manera
indiscutible, en els consells insulars en una doble vessant: en
primer lloc, com a responsables de la gestió d'un nombre, cada
vegada creixent, de competències transferides pel Govern de la
Comunitat autònoma, i també, també han de gaudir d'aquest
increment del finançament autonòmic com a ens locals, perquè
també els ajuntaments han de participar, d'alguna manera,
d'aquesta millora de finançament que, amb aquest pacte
autonòmic, esperam, desitjam que sigui perfectament compatible
amb la racionalitat i amb la pervivència dels principis que, per
nosaltres, són irrenunciables, com els de suficiència però també
els de solidaritat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la portaveu, Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ens
trobam, avui, aquí, avui matí, en un debat sobre sistema de
finançament autonòmic. Evidentment, aquest és un debat de
molta actualitat, que al llarg d'aquests dies i al llarg d'aquest
darrer mes se n'ha parlat molt per part de totes les formacions
polítiques; se n'ha parlat molt, també, en els distints mitjans de
comunicació i, a nivell d'aquí, el que està clar és que, les nostres
illes, les Illes Balears, hem estat, durant molts d'anys, unes de les
que hem aportat més a les arques de l'Estat i que, en certa
manera, hem rebut poques compensacions.

Això, en certa manera, s'ha produït degut al fet que, aquí
a Balears, hi havia un govern del Partit Popular i,
evidentment, a Madrid els interlocutors eren d'un altre color
polític i no havien volgut entrar massa en un nou model de
finançament. Jo crec que s'han passat, potser, tretze anys,
dotze anys, parlant de finançament autonòmic, d'un nou
model de finançament, intentant solucionar el finançament,
millorar el sistema de finançament de les comunitats
autònomes, i tot ha quedat en parlar, en parlar, i s'ha fet
poca feina, i crec que, en aquests dos darrers mesos, s'ha
demostrat un nou tarannà, s'ha posat fil a l'agulla en aquests
greus problemes que tenen moltes, jo crec que totes, les
comunitats autònomes, i crec que això denota aquesta nova
etapa que comença a partir de les darreres eleccions
generals, una nova etapa en què s'han assegut tot un conjunt
de formacions polítiques en base a uns programes electorals
amb els quals es presentaren a les eleccions, s'han assegut
persones a negociar sobre el programa del Partit Popular,
amb el programa de Convergència i Unió, amb el programa
del Partit Nacionalista Basc i amb el programa del Grup
canari. 

Això vol dir, jo crec que és interessant, que començam
un nou període, una nova etapa per a la millora del
finançament de les nostres comunitats autònomes i, en
concret, d'aquí, de Balears. Evidentment, s'han marcat uns
criteris generals, unes línies generals, però qui té la darrera
paraula, qui ha de decidir, definitivament, quin serà aquest
nou model, és el Consell de política fiscal i financera, que
ha d'emmarcar quin serà aquest nou model de sistema de
finançament, i, evidentment, en aquestes reunions, el nostre
conseller, Jaume Matas, hi participarà d'una manera bastant
activa, com ha fet fins ara.

Jo crec que hi ha tres qüestions bàsiques del que ha de
ser aquest nou model de finançament autonòmic; un pilar
fonamental ha de ser el tema de la corresponsabilitat fiscal;
un altre pilar fonamental ha de ser el tema que, en certa
manera, les comunitats puguem fer una política fiscal i,
evidentment, intentar incrementar, ampliar, l'autogovern de
les nostres illes. Jo crec que un instrument bo serà
aconseguir aquest tram del 30% sobre l'impost de la renda
de les persones físiques; jo crec, i segons tenc entès, n'hem
parlat amb distints companys, que no serà efectiu, això, fins
que totes les comunitats, inclosa la nostra, tenguin les
competències en matèria d'educació, cosa que vol dir, no
que es retardi el fet que totes les comunitats puguin tenir un
tram en l'IRPF, sinó que s'avançarà el fet que aquí, a
Balears, tenguem les transferències en matèria d'educació,
i, després sí, tots puguem tenir accés a aquest tram de
l'IRPF.

Jo crec que és bastant evident, i tots hi estarem d'acord,
que, en pocs mesos, en dos mesos, s'ha avançat molt en el
tema del finançament autonòmic. Crec que ens trobam, en
certa manera, davant un futur esperançador per a la nostra
comunitat, per poder aconseguir més competències i,
encara, poder aconseguir un millor finançament per part de
la nostra comunitat, que crec que els ciutadans de les nostres
illes bé s'ho mereixen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr.
Sampol en torn de rèplica.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
evidentment, crec que ens hem de felicitar per aquest debat, i jo
vull agrair les aportacions de tots els grups, fins i tot dels que han
discrepat de la nostra primera intervenció. Pens que no serà el
darrer; imagin que durant l'estiu no es tancaran els acords de
finançament i, possiblement, tendrem temps, el pròxim període
de sessions, de tornar sobre el tema i, en tot cas, creim que el
Govern hauria d'informar puntualment de l'estat de les
negociacions per l'establiment del nou sistema de finançament
pel proper quinquenni. Instam així el Govern.

Bé; el Sr. Matas ha qualificat de simulacre l'actual cessió del
15% de l'IRPF a les comunitats autònomes. Respecte d'això hem
de dir que la capacitat normativa que, se suposa, tendrem sobre
un tram del 30%, de moment no passa de ser una declaració
d'intencions. Haurem de veure com es concreta, per veure si
supera aquest simulacre que va ser el 15% de l'IRPF, que,
efectivament, l'única cosa que va suposar va ser un canvi en el
sistema, canviar el sistema de transferències per participació. I
per nosaltres, l'única cosa positiva que ha tengut, perquè és
evident que no ha incrementat el finançament, és una major
transparència del sistema. 

Lliga tres conceptes: corresponsabilitat fiscal amb autonomia
financera i més autogovern. Efectivament és així; accedirem al
30% de l'IRPF en tenir competències suficients, se suposa que
les competències en educació bastaran. Però fins i tot planteja
que si és necessari reformar l'Estatut es reformarà, si és necessari
reforma la LOFCA es reformarà, reformarem tot el que sigui
necessari. El que hi ha, però, és una referència explícita del Sr.
Aznar, en el seu discurs d'investidura, a les reformes d'estatut
d'Aragó i de les Illes Canàries, i cap referència a les Illes Balears,
ni tan sols al règim econòmic i fiscal diferenciat; ho vàrem trobar
a faltar. I amb una altra qüestió que discrepam és que el Llibre
blanc del finançament autonòmic està acceptat per tothom. El
Llibre blanc ha suposat avanços substancials, jo n'he esmentat
alguns, però està molt contestat perquè manté una visió
neocentralista de l'Estat que ha estat criticada per distints experts,
i en tenc nombroses referències escrites; entre altres coses, el
Llibre blanc proposa mantenir un control estricte sobre els tributs
cedits de les comunitats autònomes. 

Estic totalment d'acord amb l'aportació que ha fet el Sr.
Quetglas; de fet, havia deixat aquest raconet per parlar-ne, a la
rèplica, sobre el fet que la millora que se suposa, en el sistema de
finançament -perquè supòs que millorarem, només faltaria que
amb tot el que se n'ha parlat no suposàs un avanç important-
haurà de repercutir, necessàriament, sobre una millora del
finançament dels consells insulars i dels ajuntaments, i, en una
moció subsegüent, també farem una proposta en aquest sentit.

A continuació m'he de referir, necessàriament, a allò
que, més que fixació de posicions, també han estat entrar en
contradiccions amb les nostres postures. El Sr. Grosske, fins
i tot, ha acusat el PSM d'haver practicat un seguidisme
excessiu -ha dit seguidisme excessiu- per part del
nacionalisme polític, del nacionalisme econòmic impulsat,
fa temps, pel Sr. Cañellas, que es va concretar en la
campanya Prou d'imposts cap a Madrid. Jo li recordaria que,
no fa tant de temps, fa uns mesos, el Sr. Rejón -al cel sia- va
dir, crec que textualment: "no voy a consentir que una sola
peseta de los andaluces salga de Andalucía"; no sé què deu
ser, això, no sé si deu ser victimisme o què deu ser. En tot
cas, jo sempre he tengut una teoria: que els anomenats
nacionalistes -el PSM, el Partit Nacionalista Basc, Esquerra
Republicana de Catalunya, considerat, moltes de vegades,
nacionalistes radicals- som uns nacionalistes moderats; que
els nacionalistes efectivament radicals que hi ha a l'Estat
espanyol, són els que practiquen el nacionalisme espanyol,
i mai no he sentit fer, a un dirigent del PSM, declaracions en
la línia de les que fan el Sr. Rodríguez Ibarra, el Sr. Guerra,
el Sr. Rejón o, fins i tot, el Sr. Anguita. Mai hem arribat a
aquest nivell de confrontació contra representants d'altres
comunitats autònomes. I el Sr. Grosske diu: "no hem de fer
victimisme", però, a continuació, passa a enumerar una sèrie
de greuges que demostren que som unes víctimes; ha estat
així, la seva referència; no hem de fer victimisme des d'un
producte interior brut tan elevat. 

Clar; aquí és quan nosaltres defensam el nostre concepte:
que els serveis públics han de mantenir la mateixa qualitat
aquí que en el País basc, que a Andalusia o que a
Extremadura; perquè vostè, quan va per Son Gotleu, Sr.
Grosske, els ho diu, als ciutadans que viuen a Son Gotleu,
que ells tenen el producte interior brut més elevat que els
son gotleus de Granada, o de Córdova, o de Badajoz?, o no
tenen, exactament, els mateixos problemes, la mateixa
manca d'infraestructures i, contràriament, tenen un menor
finançament per aquests serveis? Ahir horabaixa jo vaig
coincidir amb el Sr. Cámara a Son Dureta; li aconsell que
faci una volta per Son Dureta avui horabaixa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, jo li he de comunicar que vostè ha d'aclarir
el posicionament de la seva interpel•lació, però no ha de fer
un debat amb els altres portaveus. És una fixació d'una
opinió per part d'un portaveu, i vostè està en tot el dret de
reafirmar la seva posició; sinó entram, ara ja sí, en un debat
que s'allargaria i no estaria d'acord amb les previsions del
Reglament. Així i tot, li he de comunicar que aquesta
presidència ha estat generosa, amb tots els portaveus que
han excedit el temps, d'una manera que no havia passat fins
el dia d'avui.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, i li deman excuses, Sr. President. Bé, el Sr. Quetglas
ha anat un poc en la mateixa línia i, fins i tot, s'ha atrevit a
qualificar que hem manipulat les dades... Jo manejaré dades
oficials, per exemple, el salari mig per treballador i mes, que el
salari mig, l'any 1995, a l'Estat espanyol va ser de 185.547
pessetes mensuals, i a les Illes Balears, 172.196; producte
interior brut, Sr. Grosske. Podem parlar de les pensions: de mitja,
63.600 pessetes a les Illes Balears, 74.000 i busques de mitja a
l'Estat espanyol. A Andalusia, els salaris i les pensions, més
elevades que a les Illes Balears. Podem parlar de l'aportació a
l'Estat: som la quarta comunitat autònoma que més aporta per
habitant, a nivell d'estat. Això són dades oficials que estam en
condicions de contrastar en qualsevol moment, i l'única cosa que
no li respect -li respect les seves opinions, Sr. Quetglas- l'única
cosa que no li respect és que em doni certificats de progressisme.
En això, em sembla que no està en condicions de repartir
certificats de progressisme.

En tot cas, l'actual sistema, on ens ha duit? Ens ha duit...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Jo no en don a ningú. -Sí, mig minut, Sr. President- L'actual
sistema, a què ens ha duit? Al fet que, per exemple, una
comunitat autònoma rica com les Illes Balears, no pot tenir un
mitjà de comunicació audiovisual per fomentar la normalització
lingüística, i que una comunitat autònoma pobra, es pot permetre
una televisió pública amb un gran dèficit. Quants de llocs de
feina crea, aquesta televisió pública?, quina redistribució de
riquesa suposa? Jo crec que, efectivament, hi ha moltes
discrepàncies Veurem què farà el Partit Popular a l'hora
d'aprovar la moció, amb els temes que li proposarem; però crec
que, també per part de l'esquerra, s'ha de resituar i ha de trobar
un lloc, l'esquerra estatal; crec que haurà de canviar el xip o
estarà molts d'anys a tornar a governar, perquè l'esquerra no
hauria de prendre els papers al Partit Popular en la defensa d'un
nacionalisme espanyol que ja ha estat superat, que avui és
totalment anacrònic. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats.
Efectivament, Sr. Sampol, vull dir-li que, el fet de fer l'anàlisi de
la cessió de la quota líquida com a simulacre era, precisament,
perquè estarem d'acord en què no ha estat un exponent del que és
corresponsabilitat fiscal i, sobretot, d'allò que no ha estat un
exponent és del fet que, la gestió de les autonomies, era el
principal actiu per poder, precisament, modificar aquesta
recaptació de la quota territorialitzada.

El Llibre blanc, com a punt de referència, efectivament,
el tractàvem com a tal, no com a tractat indiscutible per
ningú; probablement, el Llibre blanc tendrà els seus punts de
contradicció, però allò que haurà d'admetre és que, el Llibre
blanc, sembla, almanco, una eina important per poder
començar a fer feina a partir d'ella. 

Jo, el que crec que és molt important explicar aquí, és
que, en primer lloc, les dades que vostè ha donat, des del
meu punt de vista, són dades objectives i són dades que, em
cregui, maneja el, fins avui, o fins ahir o fins despús-ahir,
ministre d'economia i hisenda de l'Estat i secretari d'estat del
ministeri del Partit Socialista. Són dades que, habitualment,
aquest ministeri maneja. I jo crec que és important poder
explicar aquí, precisament, en què consisteix el bessó
d'aquesta reforma del sistema de finançament, i en què
consisteix aquest pacte del nou sistema de finançament. Jo
crec que dir, com vostè assenyala, li han assenyalat o el que
sigui, que els reequilibris territorials es fan en base a l'ingrés
i no a la despesa és, precisament, un desconeixement del
que parlam i del que es tracta. És bàsic separar el principi de
suficiència dels serveis, és bàsic no tenir por de defensar el
que és la suficiència pròpia de la comunitat autònoma per
prestar els seus serveis públics amb les mateixes condicions
que les altres comunitats autònomes, i, a la vegada, defensar
els principis de solidaritat i de cohesió interterritorial; són
qüestions que no són incompatibles, en absolut, i és bàsic
entendre que l'esquema de finançament dóna un pas
qualitatiu quan incorpora el criteri d'autonomia financera,
no perquè resolgui el tema del finançament per via dels
ingressos, que pot ser, en tot cas, una consonància,  però no
és que ningú distribueixi l'equilibri territorial per la via dels
ingressos, no; el que es fa és aplicar la Constitució, i el que
es fa és construir, realment, un estat d'autonomies,
descentralitzat. El que es fa, realment, és donar autonomia
financera a aquells govern autonòmics que hauran de passar
per unes eleccions i hauran de demostrar com han ingressat
aquells doblers i en què els han gastat, i això és estat
d'autonomies; i això és desenvolupament de la Constitució.

Jo tampoc m'atreviria a dir-li, a vostè, lògicament, que
el pacte és imprudent i que el llibre no és imprudent, que el
pacte és agosarat; és un judici de valor total, Sr. Sampol; és
un judici de valor total perquè, efectivament, el pacte
respon, precisament, a allò que és una feina, jo crec,
d'anàlisi molt important, realitzada, no tan sols del
desenvolupament del Llibre blanc, sinó del que ha de ser un
sistema de finançament autonòmic que resolgui els
problemes. 
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Li he dit, en primer lloc, que ningú no pot descartar l'IVA, i
ho  he dit com un concepte bàsic del plantejament d'aquest
govern, si bé li he de recordar, com he exposat en altres
interpel•lacions d'aquestes característiques, que és, precisament,
el ministre d'economia, el Sr. Solbes, el primer que, en el Consell
de política fiscal i financera, descarta la cessió de l'IVA. No, jo
crec que no, jo crec que no s'ha d'anar tan enfora. El que no es
pot fer és entrar en contradiccions permanents. Miri, jo crec que
cal analitzar la possible cessió de tributs indirectes, però és una
tasca que ha de fer el Consell de política fiscal i financera, i li
vull deixar clar, perquè quedi clar, si és possible, d'una vegada,
per què puc assegurar i per què asseguram que el 30% de la
cessió només serà efectiu quan les comunitats del 143 tenguin
competència en educació. Miri -estic parlant de competències en
educació, mai en sanitat; parlam d'educació, parlam de pacte
autonòmic- es tracta que, en primer lloc, es fa la transferència del
15%, que es té actualment, sobre la quota líquida, amb una
transferència amb base normativa separada en tarifa autonòmica,
és a dir, el 15% actual, se separa la tarifa autonòmica de la tarifa
central, i les comunitats autònomes, totes, 151 i 143, des de l'any
zero, des del punt zero, ja tenen possibilitats d'accedir a aquesta
quota del 15% amb un tram autonòmic de legislació autonòmica.
Les comunitats autònomes del 151, en el mateix moment, tenen
l'altre 15%, que seria 15 més 15, però no com a cessió de tram
autonòmic, sinó com a participació de quota líquida, tal com ho
han fet fins ara, exactament igual que han fet fins ara. Quan es
farà efectiu el 30% en tram autonòmic per totes les autonomies,
151 i 143?, quan les del 143 tenguin sòtil competencial en
educació i, aquell tram de participació en quota líquida de les del
151, es transformarà, igual que les del 143, en un tram de tarifa
autonòmica.

El tema dels límits i tots els altres temes, són temes que,
lògicament, corresponen al...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Matas, per favor.

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

Ara mateix, Sr. President; moltes gràcies.

...en el Consell de política fiscal i financera. No es pot
sostreure el detall sobre un acord, segons un sistema de
finançament, a una discussió amb la participació de totes les
comunitats autònomes dins el Consell de política fiscal i
financera. Lògicament, el finançament de les corporacions
locals, el finançament de totes les corporacions locals és en
aquest moment una cosa que directament les corporacions locals
hauran de negociar amb l'Estat central. En aquest moment, l'eix
de la negociació és el sistema de finançament de les comunitats
autònomes. Tenim l'obligació, tots plegats, de lluitar per
aconseguir el millor sistema de finançament, que es tradueixi en
una millora de finançament i en una millora d'autonomia
financera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, i li demanaria que
es concretés en aquestes al•lusions concretes -valgui la
redundància-. Té un màxim d'un minut, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Només un minut per
expressar dues idees. La primera, que acusar de força
espanyolista agressiva una força com Esquerra Unida,
federalista, que duu a terme una batalla institucional i
extrainstitucional important per a la reforma de l'Estatut i
que en aquesta mateixa intervenció ha reivindicat el concert
econòmic com el sistema de finançament d'aquesta
comunitat autònoma, em sembla senzillament fora de lloc.
I segona qüestió -per aclarir-ho-, que nosaltres he
reivindicat que aquesta comunitat pot reivindicar drets, pot
reivindicar modificacions del sistema de finançament, sense
caure en el victimisme, i que campanya com la de Prou
d'impstos cap a Madrid, que té altres exemples arreu de
l'Estat, és una campanya victimista, és una campanya
demagògica, és una campanya reaccionària i és una
campanya que perfectament podria haver signat el Sr.
Cañellas. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Acabada la discussió sobre aquesta interpel•lació,
passam...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, crec tenir dret al mateix torn de
contrarèplica que el Sr. Grosske, atès que, bé que per
persona interposada, se m'han contestat fil per randa a tots
els meus arguments.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, vostè té la mateixa oportunitat, el mateix
dret, que el portaveu d'Esquerra Unida, però per
contrarèplica, en tot cas, en la presa de posició presentada
pel portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies. La meva intenció, Sr. President, és adreçar-me
al. Sr. Sampol, per descomptat.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies. Sr. Sampol, crec que el Sr. Matas no m'ha entès,
més aviat tot el contrari, perquè jo no he parlat que una
política progressista, de redistribució de la renda i de la
riquesa, es fonamentàs en un reequilibri d'ingressos, sinó de
despeses, i ell ha entès tot el contrari. Però, pel que es veu,
el Sr. Matas té unes claus que la resta de mortals no
posseïm, que és saber exactament quina és la part secreta i
no explicita dels pactes autonòmics entre el PP i
Convergència i Unió. Em sap greu, no ho sé fer. M'adreçaré
a vostè, Sr. Matas. Tanmateix no em surt.

Pel que es veu, vostè té coneixement...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, si continua per aquest camí, li hauré de llevar la
paraula i (...).

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Molt bé. 

Sr. Sampol, pel que es veu...

EL SR. PRESIDENT:

Li queden 30 segons.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé.

Simplement, allò que li ha explicat, a vostè, algú sobre com
s'arbitrarà el sistema del 30% no és de cap manera allò que diuen
els pactes autonòmics, sinó tot el contrari. Allò que diuen els
pactes autonòmics és que el 30% serà d'aplicació immediata a les
comunitats que, per raó competencial, puguin assolir el nivell.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Matas.

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

Sí, Sr. President, és per contestar a l'al•lusió directa que crec
que m'ha fet el portaveu socialista. Li diré que és totalment fals,
Sr. Quetglas; li record que vostè, cosa que m'obliga a repetir aquí
públicament, a una comissió va ser capaç de dir.me que la cessió
de l'IRPF no havia tengut cap major ingrés per a cap comunitat
autònoma. En el mateix moment, i això és en el Diari de Sessions
que vostè és capaç de tenir un desconeixement tan profund del
que ha estat la cessió del 15%, li torn a dir: Sr. Quetglas, és fals
això que vostè diu, el 30% en tarifa autonòmica estarà vigent a
totes les comunitats autònomes quan les autonomies del 143
tenguin el sostre competencial d'educació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Matas.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2307/96, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
energètic al sector de serveis de les Illes Balears.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que fa referència
a proposició no de llei RGE 2307/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estalvi energètic en el
sector del serveis a les Illes Balears. Sr. Triay, té vostè la
paraula.

Si el portaveu del Grup Parlamentari Socialista no hi
posa inconvenient, podríem dir que quedi ja... Deman als
serveis d'aquesta cambra que el contingut i la proposta
quedin íntegrament redactats en el Diari de Sessions.

"L'objectiu d'estalvi energètic és una qüestió amplament
compartida per tota la societat. En primer lloc, pels efectes
que té per la preservació del medi ambient i per la pròpia
economia de la Comunitat Autònoma.

La "Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional",
en el títol VIII capítol I concedeix una gran importància a
l'estalvi i a l'eficiència energètica donant a les Comunitats
Autònomes competències en el seu àmbit territorial,
mitjançant plans específics per la consecució d'aquestes
finalitats.

El Govern de la Comunitat Autònoma ha gravat a
l'empresa subministradora d'energia elèctrica amb un impost
específic sobre les seves xarxes i instal•lacions pel seu
impacte ambiental i paisatgístic. Seria desitjable que aquest
interès per l'energia i les seves conseqüències no tenguin
solament fins exclusivament recaptatoris i se complementi
amb altres polítiques com el compromès Pla Energètic de
les Illes Balears i particularment amb incentius que en la
línia marcada pel "Plan Energético Nacional" i la "Ley de
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional" primin
l'eficiència i l'estalvi energètic.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Socialista
proposa la següent proposició no de llei:

"1.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà al
Parlament de les Illes Balears en el termini màxim de tres
mesos un Pla d'estalvi i eficiència energètica que inclogui
les següents mesures:

a) Incentivarà en col•laboració amb l'administració de
l'Estat la implantació de desconnectadors d'energia a les
habitacions dels establiments hotelers.

b) Regularà, en un termini de sis mesos, l'ús de bombetes
de baix consum en els salons, bars, terrasses i espais d'ús
comú dels establiments turístics.

c) Establirà incentius per a l'ús d'energies alternatives i
particularment l'energia solar en els sistemes d'aigua calenta
sanitària dels establiments hotelers.
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2.- El Govern de la Comunitat Autònoma promourà
auditories d'eficiència energètica en els establiments
d'allotjament turístic, particularment destinades a:

a) Detectar la possible millora dels aïllaments tèrmics.
b) Reduir les infiltracions d'aire.
c) Substituir els bens d'equip obsolets.
d) Incentivar la implantació de sistemes de programació i

optimització per ordinador.

3.- El Govern de la Comunitat regularà les condicions
d'eficiència energètica a complir pels nous projectes
d'establiments d'allotjament turístic".

Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Moltes gràcies, Sr. President. A la vida militar existeix allò
que en diuen diana floreada, que és una diana molt més adornada
musicalment; després duna interpel•lació floreada, passarem a
una proposició no de llei austera, senzilla, que no donarà lloc,
supòs, a tantes rèpliques i contrarèpliques.

La Llei d'ordenació del sistema elèctric espanyol estableix
que les comunitats autònomes podran establir mesures i plans
d'estali i d'eficiència energètica i, a més, diu que, quan aquests
plans d'estalvi i eficiència energètica hagin estat incentivats per
fons públics, podrà l'Admninistració exigir la presentació
d'auditories energètiques per tal de comprovar els resultats de les
mesures adoptades.

Un dels elements bàsics d'una política energètica és el foment
de l'estalvi i l'increment de l'eficiència. Es tracta d'introduir
conductes o formes de gestió que permetin reduir el consum o
limitar-ne el creixement sense afectar el nivell de vida dels
usuaris i sense deixar de satisfer les necessitats energètiques de
les empreses. A l'àmbit domèstic es poden suprimir consums
innecessaris, ¿qui no deixa llums innecessàriament encesos?,
¿qui no deixa els televisors sense espectadors?, ¿qui no gasta
més aigua calenta que la que és estrictament necessària? Es
poden triar electrodomèstics i instal•lar-los de major eficiència,
es poden desplaçar consums de les hores punta a les hores
baixes, que són molt més econòmiques, etc. Però a les Illes
Balears, amb un consum domèstic no gaire elevat, en termes
relatius, amb una indústria poc intensiva en energia, més aviat
destinada a la transformació final de productes o simple
emmagatzemament, la política d'estalvi s'hi ha de centrar, amb
els seus màxims objectius, en el comerç i en l'hostaleria, que són
els que vénen a consumir entre un 40 i un 45% del total de
l'electricitat produïda. Són moltes les possibilitats d'estalvi i de
millora de l'eficiència que es presenten al sector dels allotjaments
turístics i es pot afirmar que amb programes adequats de control
i de mesures d'estalvi i eficiència es podria rebaixar l'energia
consumida entre un 10 i un 40%. Les oportunitats d'estalvi
energètic en els edificis turístics passa per la reducció de pèrdues
tèrmiques en les construccions, per infiltració o renovació d'aire,
per la regulació i control dels sistemes de calefacció, refrigeració
i de producció d'aigua calenta sanitària, per la regulació i control
de les calderes de les plantes refrigeradores, per la utilització,
com diu la proposició no de llei, de l'energia solar per produir
aigua calenta sanitària.

L'aplicació, però, de mesures d'estalvi depèn sobretot de
la seva rendibilitat econòmica, que el cost d'implantació de
les quals sigui amplament superat per l'estalvi energètic que
hi aporta. Els objectius principals, per tant s'aconseguirien
eliminant consums innecessaris, reduint consums mitjançant
l'aplicació de sistemes més eficaços i aprofitant calors
residuals per a calefacció i producció d'aigua calenta
sanitària. Per això, cal, per una part, adequar les
temperatures adequades de funcionament de calefacció, per
que no siguin excessivament altes, i de refrigeració, per no
anar a temperatures innecessàriament baixes.

Dins l'amplia gamma de mesures d'estalvi energètic
podem considerar tres àrees principals. Una primera àrea
amb un cost d'implantació bastant reduït, molt o baix, que
inclou totes les seccions de bon manteniment dels sistemes;
una segona àrea, de millores dels equipaments i els seus
controls i que poden significar una major o bona inversió,
com poden ser reduir les infiltracions incontrolades d'aire
exterior, establir adequats controls termostàtics, reduir els
nivells de calefacció durant les hores de poca utilització de
l'edifici, igualment quant a la refrigeració, i millora
l'eficàcia de les plantes refrigeradores i de les plantes de les
calderes productores de calefacció; igualment, la substitució
de tots els sistemes d'il•luminació, dels sistemes
d'incandescència, pel sistema de baix consum a totes les
àrees de les instal•lacions turístiques d'allotjament, i en
tercer lloc, mesures -les més importants- basades en la
programació o enllestiment de la posada en marxa de tots
els sistemes que impliquen la informatització i programació
conjunta i l'optimització energètica de tots els equipaments
i instal•lacions.

Una anàlisi del període de retorn, del capital invertit en
mesures d'estalvi, ens demostra la plena viabilitat d'aquestes
mesures. Llevat de la transformació de l'aigua calenta
sanitària d'origen elèctric per aigua calenta produïda per
energia solar, que és una inversió de llarga recuperació, de
quasi deu anys per recuperar la inversió produïda, si bé és
cert que produeix un alt nivell d'estalvi, del 75%, totes les
altres mesures són perfectament recuperables, en termes
econòmics, en períodes inferiors als quatre anys, en alguns
casos, fins i tot, en mesos o en un any, amb nivells d'estalvi
energètic importants en cada una de les seves àrees.
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En resum, senyores i senyors diputats, presentam aquí i avui
en aquesta proposició no de llei tres propostes que suposen un
pla d'estalvi i eficiència energètica del Govern balear per a les
instal•lacions d'allotjaments turístics, les auditories d'eficiència
energètica per comprovar i detectar on hi ha els elements i punts
difícils, els punts de possibilitat d'actuació d'aquests plans
d'eficiència i comprovació a posteriori de la seva correcta
aplicació en els resultats i unes exigències de caràcter
reglamentari, de caràcter normatiu del nivell que hi correspongui,
per tal que tots els nous edificis que es facin dins el món dels
allotjaments turístics ja hagin d'incorporar obligatòriament totes
aquestes mesures d'eficiència que volem introduir en els edificis
existents, i tot això amb un sol objectiu: consumir menys energia
elèctrica en el sector sense baixar la qualitat del servei, amb
l'objectiu, per tant, de preservar el medi ambient de les emissions
procedents de la producció d'energia elèctrica i, a la vegada,
sense gravar l'economia i, per tant, la competitivitat de les
empreses. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay.

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Només unes paraules per comentar aquesta proposició
no de llei del Grup Socialista, per dir que és una proposició molt
adequada, és una proposició que està en la línia del que ja es fa
a molts de llocs, a molts de llocs no només del nostre país, sinó
a molts de llocs d'Europa; desgraciadament, a la nostra comunitat
no suposaria cap novetat revolucionària, sinó que suposaria
posar-nos a l'altura del que es fa a molts de països europeus i a
altres llocs i també està en la línia del que demanen uns turistes
i una societat cada vegada més conscienciada d'aquests
problemes, per tant, aquestes mesures en cap cas suposarien una
minva en la qualitat de l'oferta turística, sinó tot el contrari, seria
precisament oferir cada vegada més productes de qualitat,
productes ambientalment sostenibles, que és el que se'ns demana
per part del sector turístic, i òbviament pensam que el Govern, el
Govern balear, ha de col•laborar activament en aquest procés de
reconversió energètica ajudant o incentivant les empreses que
vulguin iniciar aquest procés, i finalment he de dir que aquestes
mesures que es proposen aquest matí, juntament amb les que
aquesta tarda proposarem Els Verds, sobre energies renovables,
eficiència, estalvi, allò que demostren és que hi ha un interès
cada vegada major, un interès molt gros, per tal que d'una vegada
per totes a la nostra comunitat les energies renovables deixin de
ser una qüestió merament marginal, per començar a convertir-se
en un dels eixos centrals de la nova política energètica que
necessita aquesta comunitat. Per tant, no fa falta dir que,
òbviament, el Grup Mixt donarà suport a aquesta proposició.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. També Esquerra unida donarà suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Socialista sobre
estalvi energètic en el sector serveis, i ho fem perquè som
conscients que el convenciment que qualsevol política de
desenvolupament autosostenible ha de basar-se en el
convenciment que els recursos naturals són limitats i la
natura ens marca aquests límits.

Aquests dies suposam que els mitjans de comunicació
confirmaran si és cert que es presenta a la fi el projecte de
pla energètic del Govern balear, i se suposa que en el
pròxim període de sessions podrem ja debatre'l en aquest
parlament, però allò que realment pensam que és al carrer
és la polèmica, el debat, sobre quin tipus de solució al tema
energètic es planteja per part del Govern balear, per part de
GESA, i aquesta polèmica sempre es basa en dues solucions
possibles: cable o l'Estalella, quan nosaltres ens situam en
una altra posició, que seria l'estalvi energètic, eficiència
energètica i sobretot potenciació d'energies renovables.
Evidentment, avui horabaixa hi torna a haver un altre debat
sobre tema energètic i, per tant, continuarem parlant-ne,
però allò que volíem incloure o allò en què volíem insistir
avui en aquesta proposició no de llei és que ens sembla molt
positiu el fet que  es presentin una sèrie de mesures per a
l'estalvi energètic al sector, sobretot, primordial de les Illes,
que és el sector de serveis, amb tots els aspectes
d'establiments turístics, que siguin factibles i que es pugin
incentivar i es puguin dur endavant. El fet que s'hi posin
terminis tan senzills com tres mesos, sis mesos; tres mesos
en el primer cas, la presentació del pla d'estalvi i eficiència
energètica, o regular en sis mesos l'ús de bombetes de baix
consum, sembla que són períodes de temps realment
factibles si a la fi, durant aquest hivern o durant aquests
mesos següents es podrà parlar del pla energètic i, per tant,
podrem conèixer quines serien les mesures que es proposen
per part del Govern balear.

Per tant, només vull insistir que pensam que és una bona
proposició no de llei, que hauria de ser aprovada avui i que
ha de ser complementària o hauria de ser complementària a
les possibles solucions al tema de l'energia que es plantegen
aquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Nacionalista-
PSM, té la paraula el Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ara només deu fer quinze dies s'hi va
debatre una moció, a conseqüència d'una interpel•lació sobre el
pla energètic. En aquella moció, molt àmplia, que recollia
bàsicament tots els aspectes referents a energies alternatives,
estalvi i eficiència energètica, hi presentàrem algunes mesures
com la instància al Govern balear a la presentació d'una llei
d'estalvi i eficiència energètica; a prendre mesures d'informació,
promoure iniciatives d'aquestes característiques; a aprovar
mesures fiscals i polítiques financeres adequades; a promoure les
certificacions energètiques en els distints edificis; a propiciar
mesures d'estalvi, eficiència i diversificació energètica, després
de realitzades aquestes auditories energètiques en el sector
domèstic, però bàsicament en el sector de serveis i industrial, i,
per desgràcia, totes aquestes i altres mesures o varen ser
acceptades pel Grup Popular, desitjam millor èxit a aquesta
proposició no de llei que s'hi presenta avui perquè està més
d'actualitat que mai la polèmica sobre l'opció energètica per al
nostre futur, si no hi fa falta central, si optam per una central de
gas o si exportam els nostres problemes al territori peninsular
mitjançant una connexió amb cable, i encara n'hi ha algú que ha
dit, d'autoritat energètica, que més que un cable, millor un
gasoducte. Supòs que també el conseller de Comerç i Indústria
ja està començant a calibrar aquesta possibilitat; confès que per
a nosaltres és més suggestiva que el cable, en tot cas, hem de
recordar que avui hi ha sistemes d'eficiència energètica de
moltíssim rendiment, veim com hi ha làmpades incandescents
que pràcticament suposen un 80% d'estalvi energètic amb més
capacitat lumínica, sistemes de desconnexió automàtica, que els
ha esmentat el Sr. Triay, fins i tot hi ha països nòrdics que no hi
tenen problema d'aigua que impulsen sistemes d'estalvi d'aigua
pel que suposa d'estalvi d'energia, és a dir, allà no hi tenen
problema d'aigua però sí problema energètic i promouen mesures
d'estalvi d'aigua per estalviar energia, aquí doblement, ja que hi
tenim un problema afegit d'escassesa d'aigua, hauríem de
promoure mesures d'aquest tipus.

Per tant, és evident amb la nostra intervenció que donarem
suport a aquesta iniciativa del Grup Socialista i li desitjam millor
èxit que el que va tenir el nostre grup fa quinze dies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El tema
de l'eenrgia és un tema que ha tornat recurrent en aquest
parlament, hi tenim tema energètic avui al matí i avui al
capvespre, cosa que no suposa, evidentment, un tema d'interès
com el que ha precedit a la majoria de mitjans de comunicació
(...) d'aquesta cambra. Se n'han anat tots. Però anirem per feina.

Sr. Triay, quant a l'austeritat que vostè mateix ha iniciat,
no entraré en polèmiques sobre cables, estalelles, centrals,
etc., anirem directament a la seva proposta, a la seva
proposició no de llei. En aquesta proposició no de llei vostès
presenten, molt ben argumentades, per cert, tot un raig de
mesures d'estalvi i eficiència energètica, concretament pel
que es fa al sector serveis d'aquestes illes. Bé, li he de dir
que la veritat és que estan bé, són assumibles al cent per
cent, són lògiques, el Grup Parlamentari Popular hi està
completament d'acord, ho repetesc, amb aquestes mesures.
Ens passa, com ens passa quasi sempre, ja li vaig l'altre dia
al Sr. Sampol que estam d'acord amb el fons, però on no
estam d'acord quasi mai és amb la forma. Totes aquestes i
moltes altres mesures i programes d'actuació en matèria
d'eficiència energètica i de promoció de les energies
renovables són objectiu i conseqüència -molts se'n riuran,
sobretot a l'oposició- del pla energètic regional que el
Govern presentarà en aquest parlament imminentment, hi ha
hagut una intervenció anterior que se m'ha avançat, que deu
estar més ben documentada i que ha dit que es tractaria dins
el proper període de sessions; llavors, jo li he de dir que sí
que es tractarà dins l'any 96 o que dins l'any 96 és quasi
segur que es tractarà. Veig que els senyors d'Esquerra Unida
estan molt ben documentats.

Bé, en conseqüència, la seva proposició no de llei no és
adient precisament per això, perquè afecta només
parcialment el problema energètic. Davant d'aquesta
imminència que he dit de l'any 96, de la presentació d'un pla
energètic regional global per part del Govern en el
Parlament, pensam que realment val la pena esperar a
resoldre el problema d'una vegada que anar agafant mesures
de caràcter sectorial. 

De totes maneres, m'imagin que vostè ho sap i, si no ho
sap, jo li diré ara que des de fa anys la Conselleria de
Comerç i Indústria ve desenvolupant un programa anual de
mesures d'incentivació de l'ús d'energies renovables, els
principals usuaris del qual són precisament els establiments
hotelers; supòs que ho sap, perquè, a més d'aquest pla, n'hi
ha un altre que es fa en col•laboració amb el Ministeri
d'Indústria i Energia (...) el mateix tema. Jo tenc les dades
aquí, les quals jo mateix li puc facilitar, que les hi pot
facilitar el Govern, i per no allargar-nos-hi més, perquè avui
ja va bastant per a llarg aquest ple, les hi puc donar després
i si vol que les hi doni ara, les puc llegir en el torn de
rèplica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Blanquer. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí. Ho lament, però ja sabem que en aquest parlament hi ha
dues formes de desfer-se d'una proposició, una és votar-la a favor
i argumentar en contra i l'altra, que la sol aplicar normalment el
grup del Govern, és argumentar a favor i votar-la en contra. Avui
és aquesta la que ha tocat. La proposició està molt bé, però
dissabte acabes. Comprenc, ho accept, que aquesta proposició no
de llei no pretén resoldre els problemes energètics del pla
energètic que el Govern fa tants d'anys que elabora, amb uns
canvis de criteris continuats, la presentació del qual se'ns anuncia
imminent, com tantes altres vegades se'ns ha anunciat imminent
i que, per tant, qualque vegada aquesta imminència s'ha de fer
autènticament realitat. Aquesta és una proposició no de llei molt
modesta, no necessita d'un pla energètic per estalviar energia, es
tracta de consumir menys energia en els hotels, amb pla
energètic o sense. Per tant, no fan falta estudis de 100 milions de
pessetes per decidir quina ha de ser l'alternativa definitiva del
futur de l'electricitat a les Illes Balears, sinó simplement prendre
unes petites mesures d'obligació per als nous hotels i per als
hotels existents, per tal que aquest 40% d'energia...

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

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Triay, un momentet, per favor.

Guardin silenci, per favor, quan hi algú en ús de la paraula i
ocup(...).

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President.

...per tal que aquest 40% d'electricitat que es gasta entre els
comerços i el sector serveis pugui tenir uns estalvis que jo
valorava, d'acord amb estudis tècnics, entre el 10 i el 40%, per
tant, superiors al 10% del consum total d'energia a les Illes
Balears, i això, per què? Per fer evident que és possible amb una
mateixa potència instal•lada, amb una mateixa capacitat de
generació d'energia, disposar de molta més capacitat energètica
que la que té fins ara i amb una millor utilització, i això és
especialment important precisament pels efectes mediambientals
que tots sabem, ben negatius, de l'increment de la planta de
producció d'energia o la pròpia producció d'enegia elèctrica
actualment.

Jo crec que no acceptades des d'ara mesures d'estalvi i pensar
que podrien en el futur no acceptar-se mesures d'estalvi o
polítiques enèrgiques d'estalvi per part del Govern balear
juntament amb polítiques de connexió directa de les Illes Balears
amb els grans centres de producció d'energia i amb les grans
línies de transport d'energia elèctrica de la península i d'Europa,
no hi ha dubte que, superat el marc insular com la limitació
geogràfica que fa discutir en profunditat cada decisió que s'ha de
prendre en matèria de creixement de la capacitat de potència, de
generació d'energia, ens duria necessàriament, la suma d'aquests
dos factors, un factor tot sol ja, com és el de la instal•lació del
cable com a alternativa, però sumat, a més, a una cert
desenteniment o menyspreu a les polítiques d'estalvi i
d'eficiència, ens duria necessàriament, les Illes Balears, a una
realitat, que jo crec que és negativa, però això s'ha de compartir,
que és la realitat d'un malbaratament de l'energia disponible i,
per tant, a crear problemes que el futur tendrà difícil resoldre.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Triay, ja sé que li pareix increïble que estiguem d'acord amb
vostè en els temes de ls mesures que vostè ens ha proposat.
Li he de dir, com li he dit abans, que hi estam d'acord,
només que amb el que no estam d'acord és en el moment.
Aquestes mesures s'aplicaran tan prest com sigui aprovat el
pla energètic. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a la votació.

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

Vots en contra?  Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei 2336/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla integral d'atenció a
la immigració internacional.

Passam a la següent proposició no de llei, RGE número
2336/96, que presenta el Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral d'atenció a la immigració
internacional. Per fer-ne la defensa, té la paraula el diputat
Sr. Damià Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Les Illes
Balears varen deixar de ser cap als anys seixanta terres
d'emigrants. Gràcies al gran creixement econòmic fonamentat
sobre el turisme els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers podem viure avui i treballar a la nostra terra, no
hem de deixar la nostra ciutat, el nostre poble, la nostra casa, els
nostres amics, no hem de deixar de parlar la nostra llengua. Ens
hem acostumat -és una obvietat, però convé dir-ho- a un bon
nivell de vida, sense haver-nos de moure de ca nostra. Poder
viure i treballar al lloc on s'ha nascut és un privilegi però que no
tenen tots els pobles, no el teníem a les Illes Balears abans del
turisme i, per això, la generació dels nostres pares, dels nostres
avis, les generacions anteriors, els nostres avantpassats, varen
conèixer, sobretot a finals del segle XIX i a la primera meitat del
segle XX, una dramàtica experiència, que és l'emigració. Per
això mateix, perquè som un poble, perquè som unes illes que han
tengut la fortuna, la gran fortuna, de passar de ser terra
d'emigració ahir a terra d'immigració avui, perquè hem passat de
demanar de tocar la porta, de demanar acolliment a altres països,
a terres llunyanes i desconegudes, avui ha canviat radicalment i
positivament i avui podem donar, l'hem de donar, acolliment, el
millor acolliment a gent d'altres països que vénen a tocar a la
nostra porta, a viure a la nostra terra. Perquè hem tengut aquesta
experiència podem ser, n'hem de ser, especialment sensibles a la
problemàtica de la immigració internacional, és clar que hi ha
immigracions de signe molt divers, la veritablement dramàtica
és, com tots vostès saben, la gent pobra procedent de països
pobres, la gent rica d'un país pobre no té problemes i ja no
diguem la gent rica de països rics; un milionari europeu que
compra una possessió a Mallorca i la converteix en la seva
residència de luxe es evident que no és matèria del debat
d'aquesta proposició no de llei, el tema d'avui és, ho repetesc, la
gent pobra procedent de països pobres que arriba a les Illes
Balears i que necessita que les institucions de les Illes Balears,
a part de l'acollida que reb dels ciutadans, donin ara, avui, una
passa endavant i treballin, hi comencin a treballar,
coordinadament per acollir-la amb les millors condicions.

En la qüestió, però, de l'atenció a la immigració internacional
seria demagògic dir que partim de zero, és evident que hi ha
iniciatives, iniciatives positives però un tant disperses dedicades
a l'atenció als immigrants. Són suficients aquestes iniciatives? Si
ho fossin, no tendria sentit la proposició no de llei que avui ens
ocupa. Jo crec que és de sentit comú que hem de passar avui,
amb un acte positiu, votant aquesta proposició no de llei, aquest
pla d'atenció a la immigració internacional a les Illes Balears, de
la dispersió a la coordinació, és el moment, per tant, d'elaborar
un vertader pla d'atenció a la immigració internacional.

Aquests dies vivim un procés polític, crec que positiu,
s'ha de dir així, allà on l'anacrònic estat espanyol centralista
acaba de rebre una empenta important, la primera va ser la
Constitució, la segona va ser tot el procés d'aprovació dels
estatuts, hi va haver després un increment competencial i
ara s'anuncia una nova etapa, jo esper que sigui l'etapa final,
de desmantellament total de l'estat centralista i de
reforçament de les nacionalitats i regions, a través,
lògicament, dels seus estatuts, però convendria que ja que
aspiram a tenir més autonomia, més recursos, més
competències, fa un moment hem assistit a una
interpel•lació, que les reclamacions de recursos i
competències, en el cas de les Illes Balears, que és el que
ens ocupa, anassin acompanyats sempre i en tot moment
d'una vertadera tasca de govern, d'una voluntat d'exercir fins
allà on sigui possible i un poc més aquesta tasca de
governar, que no és sempre fàcil, i en aquest cas, jo crec que
l'acció és relativament fàcil i senzilla. Des d'aquesta tasca
d'autogovern, donar una passa, dedicar una atenció a
elaborar un pla -aquest és el fonament principal de la
proposició no de llei- destinat al sector més desfavorit de les
Illes Balears: els immigrants pobres procedents de països
pobres. I aquesta acció, així com altres vegades hi ha
sempre la sospita o la hi pot haver que estam davant d'una
iniciativa que pot tenir un cert component electoralista, de
contentat tal sector social, tal illa, tal poble, en aquest cas és
absolutament lliure de tota sospita, els estrangers procedents
de països pobres no tenen dret a votar ni a ser votats ni a
exercir càrrecs públics. Proposam, per tant, un acte de
govern del Govern balear, que elabori un pla, un pla
d'atenció a la immigració, que és purament i simplement un
acte de solidaritat, lliure, com dic, de tota sospita.

I de vegades pensam: i per què és que no s'ha fet fins ara,
si hi tenim immigrants, no precisament fa dos dies? Jo crec
que hi ha hagut iniciatives disperses, però és necessari
superar aquesta etapa. Voldria, sense que ningú..., no és un
element de polèmica, però és un contrast que se'm va
ocórrer en el moment en què preparava la defensa d'aquesta
proposició. L'article 8 del nostre estatut d'autonomia parla
del reconeixement, de la possibilitat de reconèixer, de la
personalitat d'origen de les comunitats balears establertes
fora dels territoris de les nostres illes, aquest article,
lògicament, va ser incorporat a altres estatuts, per exemple
el gallec, allà on tenia el seu ple sentit, una comunitat que
encara avui pateix un procés d'emigració, que bona part de
la seva població surt a fora i després es reagrupa en forma
de cases regionals, etc. per cercar una mica la calor del lloc
d'origen, realment tenia sentit, és clar, es va incorporar al
nostre estatut i, efectivament, ens hem trobat que una
comunitat que ja ha perdut el seu flux, el seu gran flux
d'emigrants..., l'aplicació d'aquest estatut ha donat pas a una
llei, ha donat pas a uns viatges, a uns estudis, etc., a unes
monografies dedicades a recuperar les fotografies antigues
trobades a Bons Aires, trobades a Veneçuela, trobades a
Mèxic, trobades a Cuba, etc., tot això és molt positiu, però
és curiós el contrast entre l'activitat que hem desplegat sobre
les relíquies de la nostra emigració i la falta d'una iniciativa
semblant en matèria d'immigració, que els tenim dins ca
nostra, que els hi hem d'integrar, que hem de conviure amb
ells i als quals hem de facilitar la vida. Efectivament, en
matèria d'emigració no hem impulsat, com diu l'article 8,
apartat 2, un tractat internacional, però endavant ens hi hem
fet.
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Els immigrants aquests, pobres, com dic, i procedents de
països pobres, no poden ser objecte de peregrinacions
nostàlgiques, no és tan fàcil de fer aquestes actuacions, com hem
vist, en els nostres immigrants, sinó que demanen sobretot una
atenció bàsicament, jo crec, de caràcter laboral i de caràcter
social, és a dir, són persones que arriben en precari, arriben, la
majoria de vegades, amb un nivell de preparació cultural, tècnica
i professional molt baix, moltes vegades no coneixen la nostra
llengua, sigui la castellana o la catalana, i que, per tant, comença
per a ells un dramàtic procés d'integració que difícilment, en les
circumstàncies actuals, poden culminar amb èxit.

Què sabem d'aquestes persones? Jo diria que ho sabem
pràcticament tot. L'observatori permanent de la immigració -en
tenc les dades damunt la taula, però seria molt llarg relacionar-
les aquí- ens ha detallat els seus països d'origen, el seu nivell
d'estudis, el seu estatut legal, el seu estatut laboral, el seu tipus
de contracte, la seva situació familiar, els seus coneixements
idiomàtics, la seva religió, el tipus d'habitatges, el mobiliari, el
seu ús dels serveis socials, etc. els immigrants que tenim aquí
procedents de països pobres no són, per tant, desconeguts, són
perfectament coneguts i localitzables, i més encara, representen
un contingent relativament reduït, això és molt important.

Crec que l'actuació s'ha de produir no quan el problema
esclati, sinó que s'ha de ser previsor, s'ha de saber que els
problemes poden arribar, que aquest contingent es va
incrementant, que les seves dificultats d'integració són
importants, que dins la societat civil hi ha solidaritat, però també
hi ha a vegades actituds racistes i de rebuig i que tot això s'ha de
combatre, i s'ha de combatre des del Govern de les Illes Balears
implicant en aquest pla integral les altres institucions, els
consells insulars i els ajuntaments i també la societat civil, i
donar un paper molt important sobretot a les ONG, que volen
treballar, que ja hi treballen, en aquest camp.

Per tant, el Pla integral d'atenció a la immigració
internacional ha de ser l'eina que estableixi la coordinació de les
institucions, que s'eviti la duplicitat d'esforços, que s'eviti la
dispersió i que, per tant, s'obtengui una optimització dels
recursos, sempre limitats, que s'hi dediquin. Jo crec que la clau
és molt senzilla, hem de donar totes les facilitats als immigrants
que han arribat a la nostra illa, que han tocat a la porta de ca
nostra i que estan fent dins la nostra terra aquelles feines, això ho
hem de tenir clar, bàsicament aquelles feines, que nosaltres ens
podem permetre el luxe de rebutjar, per tant, fan les feines
difícils dins la nostra societat, que no tenen la nostra ciutadania,
que no poden participar en les nostres eleccions, que no poden
elegir ni ser elegits i que, per tant, pateixen a nivell polític una
marginació important, però que, amb la llei a la mà, no estam en
condicions de superar; allò que sí que estam en condicions de
superar són les seves condicions d'habitatges, d'accés als serveis
de cultura, d'educació, de sanitat, etc., i que, per tant, l'objectiu
d'aquest pla és, l'objectiu final, arribar a un moment en què els
immigrants siguin atesos a través dels serveis normalitzats de les
nostres illes, no hem d'anar a una creació d'una xarxa paral•lela
per a immigrants, perquè seria un element perillós de
discriminació, una altra cosa és que els estudis constaten que
aquests immigrants no acudeixen fàcilment a aquest serveis,
sobretot, en prenguin nota, quan es tracta de serveis d'institucions
públiques; prefereixen, per exemple, els serveis que pugui donar
Càritas, darrera la qual no hi ha un aparell d'estat que controla la
immigració, etc., que no un bon servei donat a través de
l'ajuntament o del consell insular o de la comunitat autònoma,
perquè pensen que això és un element de control, que ells, tot i
que ho puguin tenir quasi tot de forma legal, sempre tenen el
temor de trobar-se en una situació d'il•legalitat i que a través del
servei social que ells intenten utilitzat poden ser objecte de
control i es poden trobar amb un procés d'expulsió de la nostra
terra.

Per tant, crec, senyores diputades i senyors diputats, que
els immigrants de les Illes Balears, immigrants pobres de
països pobres, ho repetiré una vegada més, han de tenir dret
a alguna cosa més que a gestos simbòlics i accions
disperses, tenen dret a una atenció integral, és per això que
el pla es denomina pla integral, una atenció integral a tots
els seus problemes; ells, que no tenen dret a votar, a ser
votats ni a exercir càrrecs públics, però que fan, com he dit,
les tasques més dures i més ocultes a vegades de la nostra
societat, que moltes vegades ens podem permetre el luxe
d'ignorar-los, és evident que demanen un gest de solidaritat.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, ara acab.

Jo voldria que avui el Parlament de les Illes Balears, la
màxima institució de les Illes Balears, fes aquest gest de
solidaritat al qual tenen dret aquests immigrants. Crec que
a més de ser la comunitat més rica, hem de començar a ser
la més solidària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Fa unes setmanes Els Verds presentàvem en aquesta cambra una
proposició no de llei que instava a la creació d'una oficina
d'atenció a la immigració. De les respostes rebudes llavors i de
la proposta que presenta ara el Grup Socialista treim la conclusió
que la nostra proposta tenia aspectes que no han semblat
satisfactoris, òbviament, a altres grups polítics que semblen
compartir, però, el desig d'una major implicació de les
institucions autonòmiques i locals en relació amb la immigració.
Hi ha, en primer lloc, la qüestió de l'adscripció de les oficines
d'atenció a la immigració, ara es proposa que pertanyin als
consells insulars, és lògic i no hi ha res a dir, de fet, la nostra
proposta ja preveia que aquestes entitats fossin transferides als
consells insulars; en segon lloc, hi ha una diferència de
concepció que sembla més significativa, de la proposició del
Grup Socialista es desprèn la idea que l'oficina que nosaltres
proposàvem només tenia sentit com a solució transitòria fins que
s'assoleixi per a les persones immigrants una atenció
normalitzada dins la xarxa de serveis socials existent a les Illes.
Els Verds hem de recordar que la nostra proposta no implicava
cap xarxa existencial paral•lela; en relació amb l'atenció social,
el que hi hauria d'haver no són centres especialitzats en
col•lectius immigrants, sinó espais on aquests col•lectius
poguessin ser orientats sobre com poder accedir als serveis
existents, i precisament un espai d'aquesta mena és el que
reclamàvem, un espai on les persones immigrants poguessin ser
orientades respecte del mercat laboral i dels serveis socials,  a
més de rebre-hi protecció jurídica. És obvi que nosaltres pensam
que s'ha d'arribar a una atenció social normalitzada dins la xarxa
existent per a les persones immigrants, això no lleva, però, la
necessitat que les institucions obrin canals adequats perquè el
col•lectiu immigrant pugui fer valer els seus drets, i aquesta
canals seran efectius si són específics; si són capaços, per
exemple, de situar-se prop de les zones on hi ha molta població
immigrant i si són capaços, per exemple, d'adreçar-se a elles en
la seva llengua d'origen. L'esperit de la nostra proposta era aquest
i no crear organismes superflus o innecessaris.

La proposició que avui presenta el Grup Socialista sembla
més completa i àmplia que la nostra, la idea d'un pla integral
d'atenció a la immigració és bona i és molt bona la intenció de
coordinació entre institucions i el teixit ciutadà que hi ha a la
proposta socialista. Tanmateix, Els Verds hi trobam a faltar coses
que a la nostra proposta, aparentment més modesta, plantejàvem
amb claredat; la proposta que ens ocupa, plena de bones
paraules, només parla amb rotunditat d'igualtat de l'accés a les
prestacions socials, perquè parlar d'integració, de respecte als
elements culturals d'origen, de sensibilització i de coordinació és
fàcil i compromet a poc, no diu, però, que els poders públics
s'hagin de comprometre a la protecció jurídica d'unes persones
que sovint desconeixen els seus drets i que fàcilment els han de
veure conculcats, tampoc no parla de cap fórmula de foment de
la integració laboral. Podria resumir el que he exposat dient que
la proposta socialista té més bona presència, per dir-ho així, que
la que jo vaig defensar no fa gaire, però en realitat suposa un
compromís significativament menor de les nostres institucions
amb el col•lectiu de les persones immigrants, de les persones que
arriben fins ca nostra fugint d'una misèria de la qual els països
del nord tenim una part important de responsabilitat.

Així i tot, l'elaboració del pla que ara es proposa suposaria
una passa endavant i podria obrir el camí a una política cada
vegada més oberta a les persones que arriben de fora; per
això, vull anunciar el vot afirmatiu d'Els Verds, que anirà
lligat al nostre compromís de continuar exigint a les
institucions una actitud vertaderament solidària cap al
col•lectiu immigrant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Les Illes Balears han estat al llarg
de la història moderna i contemporània un focus d'emigració
a l'exterior, bé ho ha dit el portaveu del Grup Socialista. Les
contínues crisis de subsistència en uns territoris sense
recursos, sense futur, han obligat al desplaçament periòdic
de masses de mallorquins, de menorquins, d'eivissencs, per
sobreviure a altres terres, a altres continents. Només pensar
què va significar per als pobles de les Illes aquelles onades
migratòries cap a la Florida, a la conquesta d'un nou món,
ja a principis del segle XVIII, cap a l'Alger, més tard, amb
la formació de pobles particulars, l'onada de finals del segle
XIX i principis del segle XX, l'emigració cap a sud
d'Amèrica a terres argentines o uruguaies i, finalment,
l'emigració cap a Cuba, illa sempre vinculada a la nostra
història, només de pensar en aquests moviments migratoris,
obligats per la fam i el no futur, hauria de ser suficient per
afirmar que nosaltres també som immigrants, som
immigrants.

D'ençà l'esclat econòmic dels anys seixanta, Balears va
passar de ser terra des d'on la gent partia a cercar una vida
millor a terra on una altra gent arribava a conquerir una vida
millor, Balears es va convertir en país d'acollida. Les
primeres onades migratòries van procedir de la península
espanyola, mà d'obra barata per aixecar el monstres dels
establiments turístics a bon preu i per fer-lo funcionar. El
volum d'aqusta migració va transformar, ha transformat, la
realitat social, cultural i política de les Illes Balears. La
integració d'aquests nous habitants no ha estat difícil, ens
diferenciava la llengua, la cultura, la història, però ens unia
una situació igual davant l'esclat econòmic, el paper de la
seva contribució, la contribució del seu treball a baix preu
i amb moltes d'hores a l'esclat econòmic i pertànyer a una
mateixa àrea política i administrativa.
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En els darrers anys, s'ha iniciat un altre moviment migratori,
que té un altre punt d'origen. Seria més correcte parlar de dos
moviments migratoris, de dos punts d'origen, d'un costat, la
migració que no fa nosa social, que no destorba, migració
massiva, que és la migració dels avis d'Europa, jubilats que es
retiren a les Illes i que ja hi constitueixen avui un sector de
població significatiu i influent, aquesta immigració és vista amb
bons ulls; d'altre costat, la migració que ens toca la consciència
i posa en alerta una societat que es proclama tolerant i oberta, la
que prové del Magrib, del nord d'Àfrica. Aquesta, com molt bé
ha dit el Sr. Damià Pons, just ha començat ja ha despert en
alguns punts, de forma esporàdica, reaccions d'intolerància social
que també contrasten amb reaccions de solidaritat important a
molts pobles de les Illes i a molts de moviments. És l'emigració
que pateix la crisi econòmica de la mediterrània, una crisi que
afecta de manera desigual els països del nord i els països del sud.
Els quatre grans països europeus, Espanya, França, Itàlia i
Grècia, representen avui un 88% del PIB de la mediterrània;
podríem dir que es reparteixen, aquests països, més de les quatre
cinquenes parts de la riquesa del Mediterrani i podríem dir
també, amb la teoria dels nombres i les xifres, que, avui per avui,
un habitant de les Illes Balears és vint vegades més ric que un
habitant del nord d'Àfrica, en una situació que es troba, i no ho
oblidem, a mitja hora d'avió.

Per què les Balears, ens hem de demanar, una població que
patit secularment la pobresa i la necessitat de cercar altes mons,
perceb com una amenaça la tímida arribada de població del nord
d'Àfrica? La desaparició de la contradicció secular entre est i
oest ha desaparegut fa poc i immediatament s'ha afirmat
l'existència creixent de la contradicció nord-sud, és una actitud
cultural i també és una actitud econòmica, una actitud cultural
que es manifesta al llarg de la nostra història, la dificultat de
pensar i d'integrar l'alteritat, l'existència d'un altre, i en aquest
sentit, els moros -ben entre cometes- són els "altres" mes
propers, són els "altres" de més prop, una actitud que es
manifesta com una actitud econòmica de por i de temor. No es
culpa els empresaris que contracten sota mà, amb unes
condicions laborals molt per davall de les que gaudeixen els
treballadors i treballadores locals, per treure un profit econòmic,
no es parla de llogaters que els mantenen en una situació que
nosaltres no acceptaríem, no es parla de les administracions, que
generalment els ignoren, com a receptors de serveis i no es parla
del tipus de feina que han de realitzar, sinó del perill econòmic
que representen per a la nostra bona feina. Això ja són actituds
reals que es manifesten, com ja he dit, de forma esporàdica a les
Illes Balears, tant a Mallorca i Menorca com a Eivissa. La
història ens mostra que cap migració de treball i migració de
pobresa no ha pogut salvar durant els primers anys, durant les
primeres generacions, les reaccions contràries, de tipus racista,
perquè s'han donat a tots els moviments migratoris, com es
donen o es donaran en aquest, si no hi ha fórmules de previsió.

He dit que els percentatges dels immigrants a Balears són
baixos, són baixíssims encara. A la Unió Europea representa la
immigració estrangera, internacional, un 1,5 de la població; a
Balears, just hi pot representar unes dècimes de la població. Si
és així, per què ja s'hi han donat brots d'hostilitat?, per què ja
se'ls considera un problema i per què es planteja avui en el
Parlament un pla integral i oficines d'atenció? A pesar que siguin
pocs, que representin poc, tots sabem que el moviment migratori
just ha començat, que, mentre es mantengui l'actual situació de
desequilibri entre nord i sud, aquest flux, per molts impediments
que Europa li posi, continuarà. és la por al que pot passar, la
doble amenaça, una amenaça social que no acceptin situar-se en
una posició d'inferioritat respecte de nosaltres i una amenaça
cultural nacional, que vulguin compartir la nostra bona vida, al
renda per càpita més alta, el PIB més projectat, sense identificar-
se amb la nostra nació. Aquesta por naixent dóna peu a un procés
d'exclusió i tots en som conscients, són veritat d'enciclopèdia, no
en són altres.

La immigració espanyola, fa 30 anys, també va provocar
tensió a les Balears, els immigrants eren els "altres", els
forasters, però els hi necessitàvem, els hi necessitàvem amb
el seu esforç per al nostre creixement i els anys van portar
una aliança; a més, aquells forasters eren uns "altres" de
poca categoria, en podríem dir, s'assemblaven massa a
nosaltres per provocar una ruptura forta. Aquests "altres"
que arriben ara i que arribaran ja tenen més entitat, tenen
més categoria, aquests "altres" que arriben ara són realment
"altres". Un desemparat del Marroc és tan moro com un
multimilionari d'Aràbia Saudí, és igual la reacció davant un
o altre? El racisme, l'exclusió, la diferència de classes de les
persones, actua també en aquest sentit.

La proposició del Grup Socialista és la conseqüència
d'una esmena no acceptada pel Grup Mixt en una proposició
anterior, bastant pròxima en el temps. Esquerra Unida va
donar llavors el seu suport a la proposició d'Els Verds, però
no va poder manifestar, atès el Reglament, opinió respecte
del que ara és una proposició, amb totes les benediccions.
Ara que ho podem fer, és per afirmar que també serà
favorable, i en aquest sentit, una certa raó donam a la
intervenció anterior del representant del Grup Mixt.

Governar, com ha dit molt bé el Sr. Damià Pons, és
prevenir, governar és prevenir, és una de les poques
finalitats que tenim segur què vol dir, governar és prevenir,
i prevenir és tenir una política que prevegi el futur, i en
aquest moment encara som a temps de preveure el futur i de
tenir aquesta política. Per açò, la proposició que presenta el
Grup Socialista s'orienta bé en aquesta direcció,
primerament des de la globalitat, encara és problema, un pla
integral d'atenció a la immigració internacional, relacionat
també amb els plans ja existents a nivell estatal; contempla
objectius concrets, integració plena respecte de la identitat
cultural, accés a les prestacions socials, sensibilització de la
societat davant l'impacte de la immigració i cooperació i
coordinació entre les institucions i les organitzacions no
governamentals; hi podríem afegir aquests aspectes que
abans ha afirmat el representant d'Els Verds i també ens
mostram d'acord amb l'organització que es preveu dels
serveis d'atenció a través d'una xarxa de serveis socials
existents, ja se sap que els immigrant que arriben, els
d'aquestes primeres generacions, tenen dificultats per
relacionar-se amb els serveis socials municipals d'atenció i
per accedir-hi, per açò potser sigui una bona idea, i hi
donam suport, la de les oficines d'atenció, responsabilitat
dels consells insulars, que és on hi ha d'haver la política real
per la proximitat al problema i és on trobam que han d'estar
instal•lades aquestes oficines.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Pens, Sr. Pons, que
l'exposició de motius de la proposició no de llei que debatem
comença de manera especialment adequada. És bo recordar, a
tots aquells que són reticents a dedicar esforços a atendre els
emigrants que vénen a les nostres illes des de països del sud, que
aquestes terres van ser, al llarg de molts d'anys, una font
d'emigrants, que la nostra gent, també, es va veure obligada, per
les circumstàncies d'una economia pobra en recursos, a deixar
família, amics i poble, per anar a cercar-se la vida a Sud-amèrica,
a Alger i, més tard, a França, a Alemanya, a Suïssa. És bo que ho
recordin, perquè la memòria és fràgil i qui avui plany els
recursos per atendre qui fa ara el que els nostres pares i avis
varen fer fa anys, semblen no recordar com aquells emigrants de
les illes valoraven qualsevol atenció i, certament, en varen rebre
molt poques.

No crec que se sorprengui, Sr. Pons, quan li digui que
donarem suport a la seva proposició no de llei; de fet, quan la va
plantejar com a esmena a una moció referida al mateix problema,
ja ens vàrem manifestar positivament respecte del seu contingut.
És necessari, aquest pla d'atenció a l'emigració internacional, un
pla que coordini les actuacions que ja es duen a terme per part
d'organitzacions no governamentals, que es troben, i no és
necessari insistir-hi massa, amb vertaderes dificultats per
desenvolupar la seva tasca, mancats, com estan, de recursos i de
mitjans.

En la intervenció que vaig fer des d'aquesta tribuna amb
motiu del debat de l'altra proposició no de llei que va presentar
el Grup Els Verds, vaig tenir ocasió, ja, de parlar de l'hostilitat
amb què es troben els emigrants i, especialment, alguns dels seus
sectors, com és el col•lectiu provinent del Magreb, prou
nombrós, d'altra banda, a la nostra comunitat. Un ambient hostil
que crea les condicions propícies perquè, els aprofitats de torn,
treguin un vergonyós profit d'unes circumstàncies en què, la
precarietat més absoluta, permet tota classe de malifetes:
condicions de feina duríssimes, sense les més mínimes
prestacions socials, habitatges indignes, amuntegaments que no
resistirien cap inspecció sanitària i, fins i tot, agressions que,
quan s'han fet públiques, han servit per deixondir un poc la laxa
consciència dels que vivim massa bé per recordar aquells que,
aquí a ca nostra, formen també part d'aquest sud, al qual, a
vegades, sembla que volem ajudar sols per mantenir-lo ben
enfora de nosaltres. He rellegit, Sr. Pons, aquests dies, un llibre
que, precisament, vostè em va recomanar, Cap de turc, i, mentre
ho feia, pensava fins a quin punt són reals, també aquí, les
vivències que s'hi expliquen, i recoman la seva lectura a totes les
senyores i senyors diputats perquè, em creguin, és vertaderament
instructiva. 

Hi ha un altre aspecte de la seva proposta que
m'agradaria destacar amb la força que es mereix: el que fa
referència a la sensibilització i participació ciutadana en
aquesta tasca, un element imprescindible perquè sigui
exitosa, i, així com fa dues setmanes vaig explicar una
anècdota sobre el rebuig als emigrants i sobre
maltractaments que havia contemplat amb els meus propis
ulls, aquesta setmana m'ha succeït una cosa que m'ha donat
esperança, que m'ha fet sentir bé: em varen venir a veure un
grup de treballadors d'una empresa d'estiu per dir-me que es
trobaven perduts davant l'administració a l'hora de propiciar
la integració laboral d'un company, d'un emigrant marroquí,
que tenia un permís de treball concret, i la burocràcia
impedia o dificultava el seu canvi de feina; varen acudir a
mi perquè no sabien, realment, a on anar, i en la seva
senzilla expressió de solidaritat amb aquell company,
m'arribaren a dir que havien pensat, fins i tot, que fes feina
amb ells i assumir, solidàriament, si era precís, la sanció
corresponent, si és que un dia la inspecció de treball el
detectava. Evidentment, no era aquesta, la sortida. Gràcies
a Càritas i a un sindicat, el tema està avui en vies de solució,
i açò farà innecessària la reacció, noble, fresca, però
insuficient i, evidentment, no ajustada a les necessitats,
d'aquests treballadors que, d'entrada, el primer que em varen
dir va ser, en to d'excusa, "és que no sabem on anar".

Estar clar, Sr. Pons, que els consells tenen les
competències transferides per llei del Parlament en matèria
d'assistència social, però, també és cert que, sense el suport
del Govern, difícilment podran els consells assumir aquest
nou aspecte de l'assistència social, que, estar ben clar, té
unes dificultats que no es varen poder calibrar quan es va
aprovar la llei i, especialment, pel que fa al seu
finançament. 

Reiteram, per tant, el nostre suport a la proposta, i sols
voldria afegir el que ja s'ha dit aquí: que, a l'hora de posar
el pla en funcionament, es tenguin en compte, molt
especialment, les dificultats de comunicació existents i la
malfiança de molts d'aquests emigrants cap a l'administració
que, en els seu països, no és, massa vegades, un mirall de
transparència ni d'eficàcia i que, en aquest sentit, l'encert de
les actuacions que han impulsat les ONG està, precisament,
en utilitzar elements provinents d'aquells col•lectius per
facilitar una comunicació i una confiança sense les quals,
qualsevol altra qüestió, no resulta ja, ni tan sols, plantejable.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Joana Vidal.
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LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Comparant la nostra situació amb la
dels països de la Comunitat Europea, la primera cosa que s'ha de
dir és que la nostra immigració és més recent i que està per
davall de la mitja dels països de la Unió Europea. El que sembla
previsible, i no es manifesten opinions en contra, és que la
pressió migratòria procedent del nord d'Àfrica continuarà mentre
continuïn les condicions econòmiques, demogràfiques i
polítiques de la regió, i que, per altra banda, és molt difícil que
es pugui controlar totalment l'entrada, així com la permanència
en situació irregular, de treballadors estrangers. De tota manera,
alguns autors, entre els quals hi ha el (...), preveuen alguna
disminució, pel que fa a la intensitat d'aquests fluxos, derivada
d'una política d'accés més restrictiva.

Pel que fa a les tendències de futur, estudis recents
coincideixen en pronosticar que continuarà la immigració de
ciutadans provinents de països del tercer món, i continuaran
assentant-se, poc a poc, ciutadans del primer món. Una
referència pot ser la del conjunt d'Espanya, on hi viuen prop d'un
1,5% d'estrangers, en relació a la població total. Més de la meitat
provenen de països pobres; sembla oportú agafar, com a una
bona referència, les dades que facilita el col•lectiu IODE de la
immigració estrangera a Catalunya, la qual, sumant el nombre de
residents estrangers al nombre de sol•licituds de regularització
presentades, obté una xifra d'unes 540.000 persones, és a dir, una
mica més de l'1,15% sobre la població total.

Si no és fàcil conèixer amb exactitud el nombre d'estrangers
i, consegüentment, el dels immigrants procedents de països
pobres, amb igual dificultat ens trobam en punts que ens
interessen més, com la distribució territorial, les condicions de
vida i de feina, etc.; en particular, essent molt irregular la
presència d'immigrants en el territori, conèixer la seva distribució
és de màxim interès. A partir de l'experiència d'aquests darrers
anys, no és la quantitat, sinó la desigual presència en els
municipis, en els barris, allò que planteja determinats problemes.
Entenem que és molt important la integració dins la nostra
societat; per això, juguen un papers claus les administracions
locals, les ONG, els sindicats, Càritas i altres, integració que
passa pel reconeixement i respecte de les diferents cultures -
ètniques, religioses, etc.- i la igualtat de drets i obligacions de
tots els ciutadans. 

Es va presentar, en abril, el mes passat, una proposició no de
llei de Els Verds que, si bé tots vàrem compartir l'esperit, no
vàrem estar d'acord en la manera de dur a terme, després, unes
determinades mesures. Pel que fa a la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista -ja no explicarem aquí quines
actuacions s'han duit a terme, perquè ja es va dir, ja s'ha repetit
aquí per altres grups polítics- sí que, el nostre grup, estaria
d'acord en aprovar aquesta proposició no de llei si acceptava, el
grup proposant, modificar alguns termes d'aquesta proposició no
de llei, que crec que, una vegada hagi explicat el per què, veurem
que serà més efectiva i més eficaç l'actuació damunt aquesta
població, que ja s'ha posat de manifest que tots els grups tenen
molta sensibilitat i que volen solucionar tota la problemàtica que
tenen aquests ciutadans avui.

Nosaltres, pel que fa al punt primer de la proposició no
de llei, estaríem d'acord si: "...que el Govern presenti aquest
pla integral d'atenció a la immigració internacional a les
Illes Balears, relacionat amb el pla de treball del programa
d'immigració del Ministeri d'Afers Socials, sempre que
aquest pla es pugui dur a terme en el termini d'un any".
Aquest pla s'hauria de redactar el 30 de juny de l'any 1997.
Pel que fa referència als criteris i als termes que s'han de
redactar, entenem, com molt bé ha dit també aquí el Sr.
Orfila, que el Govern és qui ha de governar, és qui ha de
marcar les pautes i els criteris; aleshores, nosaltres estaríem
d'acord en què, aquest pla integral, el fes el Govern amb els
criteris que ell cregués oportú i que, una vegada que l'hagi
elaborat, el dugui al Parlament, allà on, com altres plans que
s'hagin pogut fer, seran debatuts i esmenats o millorats per
altres grups. Per tant, el segon punt quedaria redactat: "el
pla integral d'atenció a la immigració internacional a les
Illes Balears, es fonamentarà en els criteris que adopti el
Govern de la Comunitat autònoma". 

I després, en el tercer punt, nosaltres entenem que, per
què sigui eficaç i per què ja es pugui començar a actuar
d'una forma ràpida i utilitzant tots els recursos i els
mecanismes que tenim, nosaltres faríem una proposta en
aquests termes: "el Govern de la Comunitat autònoma,
abans de dia 31 de desembre del 1996, elaborarà un projecte
de coordinació de tots els punts d'atenció a l'immigrant
internacional, siguin de dependència pública o privada:
servei d'atenció primària a les corporacions locals, CITE de
Comissions Obreres, xarxa jurídica de defensa d'immigrants
d'UGT, Càritas, SOS Racisme, i altres ONG que es vulguin,
que es puguin incorporar. La coordinació dels diversos punt
d'atenció a l'immigrant, té com a objectiu general primer
conèixer la situació i la integració d'aquesta població que
arriba o resideix a la nostra comunitat autònoma i, com a
objectius específics, la documentació, informació i difusió
dels aspectes legals, laborals, jurídics, socials, culturals i
formatius, referits als immigrants. I, per acabar,
l'escolarització, alfabetització i posada en marxa d'activitats
culturals encaminades a la integració d'aquesta població i a
la prevenció d'actituds racistes i/o xenòfobes a la nostra
comunitat". 

Nosaltres, si el Grup Socialista accepta aquesta nova
redacció, estam disposats a donar-li suport. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li agrairia, si té el text
redactat, que el deixi aquí, a la Presidència.

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

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Bé, en
primer lloc, vull dir-li que acceptam les propostes de modificació
presentades pel Grup Parlamentari Popular, en el sentit que, la
part substancial de la proposició no de llei, és que hi hagi un pla
integral d'atenció a la immigració internacional a les Illes
Balears. Si, en comptes de sis o set mesos, hem d'esperar un any
perquè el pla sigui bo i sigui una realitat, esperarem, i creim que
l'espera donarà més temps per perfeccionar aquest instrument.

Quant als criteris, jo crec que el Govern tendrà la sensatesa
suficient per integrar, si no aquests criteris, altres de molt
semblants, perquè són criteris, pràcticament, de Perogrullo, de
sentit comú, és a dir, la integració dels immigrants, el dret dels
immigrants a les senyes d'identitat...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, senyores i senyors diputats, que no
hi ha manera, així, de poder continuar el debat. Continuï, Sr.
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, ...que els criteris són, com aquell que diu, de sentit comú,
que la integració plena dels immigrants, el dret dels immigrants
a mantenir les senyes d'identitat, encara que participin de la
nostra vida social i cultural, l'accés a les prestacions socials, la
sensibilització i participació ciutadana i la previsió de reforçar
les actuacions dels poders públics amb les ONG, encara que no
es digui expressament, donam per suposat que el Govern té prou
seny per a integrar-los com a criteris d'actuació d'aquest pla a la
immigració internacional.

I en el tercer punt, bé, nosaltres havíem proposat una solució
transitòria mentre no s'elaboràs el pla i es fes efectiu; es proposa,
en canvi, un element de coordinació que s'ha d'elaborar abans del
31 de desembre; miri, es tracta de cercar un expedient que ens
permeti afrontar la realitat mentre el pla integral no sigui una
realitat, no només un paper presentat en aquesta cambra, sinó un
element operatiu, i que, miri, si aquesta és una proposta, ens
sembla positiva i, per tant, l'acceptam, i el que m'agradaria es que
es llegís la proposició no de llei, a efectes del Diari de Sessions,
tal com queda, per facilitar la consulta dels diputats que, el dia
de demà, vulguin saber què és el que hem votat i que és el que
hem aprovat. 

I vull agrair a tots els grups el suport que han donat a aquesta
proposició, que és un acte de solidaritat amb el sector més
desfavorit de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Una volta -atenció, senyores i
senyors diputats- una volta el grup proposant de la
proposició no de llei ha acceptat aquesta transacció, s'ha de
demanar als portaveus dels altres grups si tenen cap
inconvenient en què sigui així i que, per tant, es voti en els
termes que seran llegits per la secretària segona. 

Doni, lectura, Sra. secretària segona.

LA SRA. SECRETÀRIA SEGONA:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

1- Presentar, abans del 30 de juny de l'any 1997, el Pla
integral d'atenció a la immigració internacional a les Illes
Balears, relacionat amb el Pla de treball del Programa
d''immigració del Ministeri d'Afers Socials.

2- El Pla integral d'atenció a la immigració internacional
a les Illes Balears, es fonamentarà en els criteris que adopti
el Govern de la Comunitat Autònoma.

3- El Govern de la Comunitat Autònoma, abans del 31
de desembre del 1996, elaborarà un projecte de coordinació
de tots els punts d'atenció a l'immigrant internacional, siguin
de dependència pública o privada: serveis d'atenció primària
de les corporacions locals, CITE de Comissions Obreres,
xarxa jurídica de defensa d'immigrants d'UGT, Càritas, SOS
Racisme, Ateneu Andalusí, Associació d'immigrants àrabs
Dar-El-Arab, i altres que es puguin incorporar. 

La coordinació dels diversos punts d'atenció a
l'immigrant, té com a objectiu general el coneixement de la
situació i la integració d'aquesta població que arriba o
resideix a la nostra comunitat autònoma, i, com a objectius
específics, la documentació, informació i difusió dels
aspectes legals, laborals, jurídics, socials, culturals i
formatius referits als immigrants; l'escolarització,
alfabetització i posada en marxa d'activitats culturals
encaminades a la integració d'aquesta població i a la
prevenció d'actituds racistes i/o xenòfobes a la nostra
comunitat."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
proposta, es volen posar drets, per favor? Moltes gràcies. 

Queda aprovada, idò, per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes, s'aixeca la sessió.

Vull comunicar als portaveus que, immediatament,
començam la Junta de Portaveus.
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