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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats i senyors membres
del Govern.

Sr. Diputat...

Començam aquesta sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2118/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a concessió de noves llicències de caça.
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El primer punt de l'ordre del dia fa referència les preguntes.
La primera la formula el diputat Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a concessió de noves
llicències de caça. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura, en una
entrevista concedida a la revista Brisas vostè manifestava, en fa
poc temps, la seva voluntat d'exigir que cada nova llicència de
caça vagi acompanyada d'un lloc on practicar, i acaba dient, ho
citaré textualment: "Quien no pueda justificar una finca en la que
caza con autorización, se verá privado de licencia". Per tant, la
pregunta, Sr. Conseller, és: Pensa la conselleria condicionar la
concessió de noves llicències de caça que el caçador pugui
justificar que té una finca on està autoritzat a poder caçar?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Orfila, li puc dir que no, que no
és ver, que aquesta informació no és correcta. Pot dir el que
vulgui, però no és ver. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sigui com sigui, vostè ho va declarar
i no crec que açò hagi estat objecte de cap rectificació.
Simplement, després de llegir les seves declaracions, li he
formulat la pregunta per saber si responia açò o no a la seva
voluntat, simplement.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, sí. Ja li he dit, Sr. Orfila, que no respon a la
realitat aqueixa informació. Jo mai no vaig declarar a la premsa
que les noves llicències es condicionassin a disposar d'un terreny
autoritzat, igual que per treure el carnet de conduir no es
necessita ser propietari d'un cotxe ni estar autoritzat a conduir un
cotxe. Jo no ho he declarat mai i de totes les informacions que
surten en premsa li puc dir que no les desmentesc totes, li ho dic
així de clar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2540/96, 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.

Segona pregunta. La  formula el diputat Sr. Grosske i
Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Pla Director de gestió dels residus sòlids
urbans. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui al matí ja he formulat
una pregunta referida a aquest tema i el Sr. Conseller ha
tengut l'amabilitat d'informar-me que tenen encarregat un
estudi sobre els criteris amb els quals s'ha de dur endavant
aquesta modificació del pla director; no obstant això, si
s'encarrega un estudi, lògicament és amb qualque intenció
prèvia, política, intenció de la qual m'agradaria que
s'informàs aquest parlament, al marge de i a més d'això que
figura a la pregunta, és a dir, el temps calculat previst per
tenir un pal director de residus sòlids modificat per a l'illa
de Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres calculam que dins
aquest any açò es pot tenir ultimat i serà a resultes dels
resultats objectius d'aquest estudi que després modificarem,
com he dit abans, pel que fa referència als residus sòlids
urbans.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

L'incògnita temporal ha quedat bastant aclarida, quan en
els criteris, la veritat, és que el Sr. Conseller hi està realment
críptic, perquè si hi ha un pla director, i vostès ara
encarreguen un estudi per a la seva modificació, és perquè
hi haurà qualque dada que indiqui la necessitat o la
conveniència de la modificació, i aquesta dada implicarà
també una certa orientació. És a dir, jo li agrairia una mica
més de generositat informativa a aquest parlament, en el
sentit d'explicar per què, en funció de què i amb quins
criteris estan vostès iniciant els tràmits de modificació
d'aquest pla director.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, normalment el màxim que
podem fer reciclar és un màxim, si no incinerar,  d'un 40%; en
bas a açò, emperò d'una manera objectiva, a resultes dels residus
que nosaltres treurem, podrem fer després uns reciclatges o unes
transformacions, d'acord amb aquest estudi. Ara no ho sabem (...)
i, per tant, després, quan ho tinguem d'una manera seriosa, amb
un estudi de camp, després nosaltres podrem realitzar aquesta...
Proposar la modificació puntual del pla.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2126/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a objectiu de les obres de reforma de l'interior de
l'edifici del carrer Palau, 17, adscrit a la Conselleria
d'Economia.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a objectiu de les obres de reforma de l'interior de l'edifici del
carrer Palau Reial, 17, adscrit a la Conselleria d'Economia. Sr.
Orfila, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Carrer Palau, número 17.

Sí, sí, Sr. Diputat.

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

Sr. President, per una qüestió d'ordre. El conseller
d'Economia estarà cinc minuts a venir. Demanaria que passàs
darrera a l'ordre del dia.

EL SR. PRESIDENT:

Açò suposa una modificació de l'ordre del dia; en tot cas,
hauria de quedar ajornada al pròxim plenari.

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

D'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Queda ajornada al pròxim plenari.

I.4) Pregunta RGE núm. 2400/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a constitució i reunions
de la Secció Menorquina d'Activitats  i d'Hostaleria Rural
i Turisme d'Interior.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a constitució i reunions
de la Secció Menorquina d'Activitats i d'Hostaleria Rural i
Turisme d'Interior. Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes. Aquesta pregunta
queda formulada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Portella, ja vàrem tenir
ocasió de debatre aquest tema. Li comentaré que fins que no
hi hagi un expedient en qüestió que tengui una qüestió a
canalitzar, com a dispensa possible i tot això, no es
constituirà aquesta comissió. De manera que encara no ha
estat constituïda perquè encara no hi ha hagut cap cas
concret. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2127/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a calendari previst per la COPOT per a la
construcció d'una nova seu per a la conselleria.
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Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a calendari previst per la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori per a la construcció d'una nova seu per
a la conselleria. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. En una resposta a una pregunta
formulada per escrit, el conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori em confirmava la voluntat de la conselleria de
construir o de dur a terme un projecte de construcció d'una nova
seu, sense valorar-ne el contingut ni posar-hi cap calendari. Per
açò, li demanam, Sr. Conseller, quin és calendari previst per la
seva conselleria per a la construcció d'aquesta nova seu.

EL SR. PRESIDENT:

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. Un calendari podria ser que sis
mesos després d'aprovar-se de forma definitiva el Pla general de
Palma, hi podria haver una llicència d'obres, a continuació
podríem calcular uns tres anys per tenir una obra feta,
considerant adjudicació de contracte i execució en si mateixa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2404/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a informació de la projecció de la
pel•lícula Más allá de Rangún a Maó.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella, d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
informació de la projecció de la pel•lícula Más allá de Rangún a
Maó. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Abans de formular aquesta
pregunta, sí que he d'advertir un dobler error en la
formulació, una redundància, perquè rallam de promoció de
la promoció i un error ortogràfic, perquè rallam de Rangún,
quan no s'escriu d'aquesta manera, però ja solucionats
aquests problemes, sí que volia passar a formular aquesta
pregunta. L'exhibició d'aquesta pel•lícula, duta a terme per
la Comissió interdepartamental de la dona ha donat motiu
a una crítica apareguda a la premsa local de Menorca, que
va sr contestada per la pròpia Comissió interdepartamental.
Jo he de dir, abans de formular la pregunta, que en el fons
d'aquesta crítica, he de mostrar un major suport o un major
seny a la resposta que va fer la Comissió interdepartamental
a la crítica inicial que s'hi havia formulat. Dic açò perquè la
formula ció d'aquesta pregunta no és en contra del fet,
d'haver fet una pel•lícula a Ciutadella i a Maó, d'haver
exhibit una pel•lícula a Ciutadella i a Maó dins el programa
de la dona, sinó de quina manera es va assegurar una
promoció suficient d'aquest acte; dic açò perquè a la sessió
que es va celebrar a Maó hi van assistir no arribava a 40
persones i a la de Ciutadella, per informacions que he rebut,
no arribava a 20 persones. En aquest cas, de quina forma es
va promoure aquest acte a Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No en tenim les mateixes
informacions. Contrastat i amb tothom que vàrem contactar,
85 persones a Ciutadella i 75 persones a Maó. Per tant, sí
que hi va haver una important afluència. Li diré un poquet
que dins els actes organitzats en commemoració al 18 de
març, Dia internacional de les dones treballadores, vàrem
fer actes socials, vàrem fer actes culturals, vàrem fer actes
lúdics, i dins tots aquests actes hi havia un cicle de cinema
que constava d'una sèrie de pel•lícules, una de les quals era
Más allá de Rangún, la projecció d'aquesta pel•lícula es va
dur a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. A
Menorca, concretament a Maó i a Ciutadella, els mitjans de
publicitat eren a través de totes les associacions de dones
que sabien d'aquest acte, els l'havien notificat, tots els
col•legis, totes les oficines d'informació juvenil. i a, més a
més, una nota de premsa a tots els mitjans de comunicació
i, a més a més, la directora executiva d'aquesta comissió es
va traslladar a Menorca i hi va fer tota la projecció a través
de la COPE. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Vice-presidenta. Li he de dir que les xifres no
concorden perquè, entre altres coses, nosaltres hi vam assistir,
alguns presents en aquesta sala, i podem confirmar que les xifres
no són les mateixes. Açò no obstant, la discussió no serà si eren
més o si eren manco, la discussió és a veure quines mesures de
promoció s'hi van assegurar. No tengui dubte que ens
informarem sobre com es va executar aquesta promoció, com es
va realitzar,. però jo li he de dir que moltes vegades, quan
reclamam una major activitat del Govern balear a l'illa de
Menorca en qüestions com aquesta, no entenem com és que per
fer conferències, conferències d'altres àrees a Palma es paguen,
es publiquen, anuncis pagats a la premsa insular de Menorca i
que per a un cas com aquest, s'envien notes de premsa que
després, sortadament, no són publicades i que, per tant, ningú no
se'n tem, perquè l'única publicitat que hi havia en el carrer
d'aquesta pel•lícula era un cartell a un cap de cantó d'un carrer de
Maó.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo tenc les dades que em dóna
l'empresa de l'INE, després podem contrastar allò que vostè
vulgui, jo li repetesc que totes les associacions de dones estaven
assabentades, tots els col•legis, totes les oficines d'informació
juvenil i que hi va haver notes de premsa a tots els mitjans de
comunicació, jo concretament aquí tenc el Diari de Menorca de
dia 16 d'abril, dimarts del 96, hi havia un titular, que era Ciclo de
cine para la mujer; a més a més, també hi havia la secció que
posa Guia cultural, cartelera, també hi havia una notificació.
Vostè tengui en compte que aquest cicle de cinema era totalment
gratuït i que nosaltres no vàrem pretenir més que notificar-lo a
totes i cada una de les associacions de dones, fer-ne la publicitat
a tots els mitjans d'aquest dia, tipus COPE, tipus cartellera, tipus
anuncis i la roda de premsa adient, el que no podíem fer en cap
cas era notificar-lo dona a dona, home a home, perquè això era
impossible, perquè concretament no haguéssim abastat tota la
projecció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2128/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a previsió de despesa per a la construcció de la nova seu
de la COPOT.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a previsió de despesa per a la construcció de l nova seu de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ja sabem quin és el calendari
previst per a la construcció de la nova seu de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori i ara simplement
volem saber quina és la previsió inicial de la despesa de la
construcció d'aquesta conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sr. Diputat. Vostè entendrà que en aquest
moment hi ha un avantprojecte, fa falta redactar un projecte
d'execució per tenir una estimació de costs. Es tracta d'un
edifici de l'ordre dels 12.500, 13.000 metres quadrats, però
hem d'esperar a tenir un projecte de detall, a nivell
d'execució, memòria d'obra, per saber-ne el cost.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

I.8) Pregunta RGE núm. 2405/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a retirada de la tanca
publicitària de l'EDAR Ciutadella Sud.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a retirada de la tanca
publicitària de l'estació depuradora d'aigües residuals de
Ciutadella Sud. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En tot cas, seria més correcte
rallar de la retirada de la publicitat a la tanca publicitària, la
publicitat que hi ha en aquesta tanca, perquè la tanca és
correcta i legal. En tot cas, així sí que formulam aquesta
pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sí, Sr. President. Sr. Diputat. Aqueixa tanca publicitària és un
tema privatiu del contractista amb el propietari del solar, no
obstant això, si vostè té aqueix interès, podem fer una gestió a
veure si amb bones aquest particular té interès en retirar aqueixa
tanca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat. Té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, com ja li he dit abans, no es tractava de retirar la tanca en
si, sinó de retirar o no retirar la publicitat que duu aquesta tanca
publicitària d'una construcció d'una obra que ja fa alguns anys
que està acabada i que continua en el lloc, aquesta publicitat, i
fins quin temps duren les publicitats de les obres públiques. No
és que hi estiguem en contra, ni molt manco, que s'informi i es
doni publicitat a les obres públiques, sinó que sembla que
després d'un temps, no és massa normal i lògic que es
mantenguin tanques d'aquest tipus.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Se tracta, a la millor ho he explicat
malament, d'una publicitat privada, un contractista (...) una tanca,
només això, no obstant això, el que podem fer és recomanar a
aquest contractista que la retiri. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 2129/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a substitució de la senyalització en pòrtics a l'illa de
Menorca.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a substitució de la senyalització en pòrtics a l'illa de
Menorca. Sr. Diputat, te vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. L'anterior president del Consell
Insular de Menorca i avui president d'aquesta santa casa va
fer uns declaracions públiques on sol•licitava a la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que
s'intentés eliminar la senyalització vial en pòrtics, en ponts.
A partir d'aquestes declaracions i de l'interés manifest de
diferents grups polítics, es va plantejar aquesta problemàtica
en el Ple del Consell Insular de Menorca i per unanimitat es
va aprovar dirigir-se també a la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori per demanar-li la
substitució de la senyalització en ponts..., a les carreteres de
l'illa de Menorca. (...) estan ubicades només a dos llocs. Fa
pocs dies vaig rebre una resposta a una pregunta formulada
per escrit per la qual el departament de carreteres deia que
no té prevista de moment la substitució dels pòrtics, si bé no
se n'instal•larà cap de nou. La pregunta és molt senzilla: Per
quin motiu no pensen retirar aquesta senyalització, tal com
s'ha vengut demanant reiteradament des de Menorca?

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. És un tema complex,
aquest, pareix una fotesa, però és un tema difícil. Resulta
que després d'investigar sobre aqueixa qüestió, per als
visitants forans a les Illes, aquest tipus d'indicació és la
millor que hi ha; així com vostè i jo no tenim cap problema
per veure una senyal horitzontal, per als visitants nostres,
que són molts, aquest tipus de senyal és la millor. Estam
estudiant alternatives, però realment se'ns indica que,
tècnicament, la solució per a un trànsit intens de vianants
forans, és necessari tenir aquests tipus de pòrtics.
Visualment, no és un tema favorable; no obstant això, a
efectes d'assegurar una millor agilitat en el trànsit, cregui'm
que és la millor que hi ha, és així.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Li deman, SR. Conseller, que
continuïn estudiant la qüestió. Menorca ha estat declarada
reserva de la biosfera i açò implica salvaguardar de forma
exquisida tot allò que fa referència al paisatge, al medi
natural, i cregui'm que en aquest sentit l'impacte que hi
causen aquestes dues senyalitzacions és important i, si fos
possible, s'hauria d'intentar substituir-les. Nosaltres estam
convençuts que vostè, que és una persona imaginativa, i el
seu departament, que també ho és, hauran de trobar una
sortida a açò amb un element informatiu que sigui capaç de
solucionar els problemes d'informació a qui circuli per
aquelles carreteres, als forans essencialment, com deia
vostè, que són qui més utilitzaran aquesta informació, a la
vegada que l'impacte que es produeix sobre el medi natural
s'aminora. Jo li vull recordar concretament que la que
senyalitza la cruïlla de l'aeroport està a una zona planera de
l'illa de Menorca i més que mai impacta, perquè es veu al
llarg de tota la carretera, són varis quilòmetres els que es
veu. Per tant, l'impacte és considerable i cregui'm que
realment ens fan mal als ulls.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sr. Diputat, només li diré que té molta raó en
això que diu, passa que hi ha vegades que un voldria i no pot,
perquè cregui'm que les solucions no són perfectes. Això
impacta, no és maco, però, no obstant això, hi ha molta gent
estrangera a la qual fa falta saber on va; a partir d'aquí, hi ha
poques solucions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 2500/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a personal científic i de vigilància
del parc natural de s'Albufera des Grau.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a personal científic i de vigilància del
parc natural de s'Albufera des Grau. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El funcionament del parc natural de
s'Albufera des Grau, la posada en marxa del pla de gestió troba
obstacles certs, uns obstacles (...), pressupost que s'hi dedica, i un
altre obstacle, sens dubte, és la falta de completar el marc rector,
la junta rectora, de la qual es va anunciar que estaria feta el mes
de gener, per part del conseller d'Agricultura i Pesca en aquest
mateix plenari, i també el gerent del parc i tot el que és
l'estructura administrativa del parc de s'Albufera des Grau. Ja
sabem que com que són tres administracions les que s'han de
posar d'acord, és fa més difícil aquest acord, però ja fa mesos que
s'ha avançat en la qüestió d'autoritat del parc i no s'ha avançat en
altres qüestions. No obstant açò, la pregunta fa més referència a
un fet concret, com va ser que el passat mes de setembre el parc
de s'albufera va quedar sense personal, sense biòleg i vigilant, i,
en tot cas, la pregunta és: Per què no es va preveure aquest fet
des de la conselleria?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella. El Govern sí que va
preveure la finalització dels contractes, passa que el consell
d'administració de Sefobasa havia pres l'acord que les noves
contractacions o les pròrrogues no es farien si no fos a
través d'un borsa de feines publicat a la premsa, i
precisament aquest borsa de feina implicava la realització
d'unes proves selectives. Li diré que la informació de què
vostè disposa no és totalment correcta, el parc va estar
menys d'un mes sense un biòleg i vigilant; durant aquest
temps, es van donar instruccions al personal de la delegació
de la conselleria a Menorca, a Maó, precisament perquè es
pogués atendre. En qualsevol cas, el Govern sí que va
preveure la finalització, passa que no va voler o no volia en
aquell moment procedir a les noves contractacions si no era
a través de la borsa de feines que havia creat Sefobasa. En
qualsevol cas, en veure que es retardava i que s'havia de
retardar durant bastant de temps fer les borses, que ja estan
fetes, el Govern va decidir o, més aviat, el consell
d'administració de Sefobasa va decidir renovar els
contractes i, per tant, el parc va estar menys d'un més, des
del 21 de setembre només fins al 18 d'octubre, sense
personal. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. President. Les dates que ens dóna són aproximades,
nosaltres sí que sabem aquestes dates perquè hem tingut una
resposta del Consell Insular de Menorca a aquesta pregunta
anteriorment i, a la vegada, del coordinador de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca a menorca; per tant, sabem
aquestes dates. És una falta de previsió que quedi sense
personal un parc natural, és responsabilitat del Govern
balear, sigui durant un dia o sigui durant un mes, això és
indicatiu de la sensibilitat del Govern balear davant aquesta
qüestió i davant la gestió del parc natural de s'Albufera des
Grau. A mi em sap greu, però és així. Sigui per un dia o
sigui per un mes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socías i Morell):

No, Sr. Portella, no puc compartir aquest criteri i, a més, li
dic que no és precisament cap falta de previsió, sabíem que
s'acabava, el que passa és que preteníem que les noves
contractacions es fessin d'acord amb unes proves selectives. Com
que vàrem veure que això es retardava, vàrem decidir prorrogar
els contractes a la mateixa gent que hi feia feina, però, en
qualsevol cas, li dic que ara que ja estan aprovades les borses, la
gent que hi farà feina, gent que estarà inclosa en les borses i que
han aprovat les proves selectives. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2130/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a destí dels ingressos prevists per a la posada en
funcionament d'un bingo autonòmic.

Passam a la següent pregunta, que  formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a destí dels ingressos prevists per a la posada en
funcionament d'un bingo autonòmic. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Li vull agrair, en primer lloc, que vostè
mateix hagi corregit l'equivocació que figurava a l'ordre del dia,
almanco a la que ens van fer arribar, a nosaltres, on parlava d'un
bingo automàtic que, evidentment, no havia de ser objecte de cap
pregunta per part nostra. La pregunta ha estat formulada
correctament, l'ha llegida correctament el president.

En primer lloc, diré que algunes comunitats autònomes que
han creat jocs d'atzar han dedicat els beneficis a qüestions
socials, essencialment, i li demanaré simplement quin destí
pensen donar als ingressos o als beneficis prevists de la
projectada posada en funcionament d'aquest bingo no automàtic,
sinó autonòmic.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Governació,
té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
aquest moment, aquesta possibilitat de posar en marxa
aquesta nova modalitat de joc és en estudi a la Comissió
balear de joc, que, com ja vàrem explicar, és l'òrgan màxim
de competències a l'hora d'establir les condicions o les
regulacions de noves modalitats de joc en aquesta
comunitat, és com un òrgan de consulta que ens permetrà
establir la conveniència o no i el moment oportú per posar
en marxa aquesta modalitat de joc. Sí que m'agradaria, però,
matisar que tot el que en joc, sigui per a aquest joc o per a
d'altres que la Comunitat cregui convenient posar en marxa,
suposi un increment de l'ingrés, ve regulat per una llei que
contemplarà la seva finalitat, si bé el principi pressupostari
que regeix aquests ingressos sempre és de caixa única, ara,
vull posar també en el seu coneixement o repetir una idea o
una voluntat que ja vàrem manifestar, que és que hi ha una
manifesta voluntat política per part d'aquest govern que part
d'aquest increment d'ingressos tengui un destí de caire
social, com havíem manifestat en diferents compareixences,
per part d'aquesta conselleria, a les diferents comissions per
explicar diferents temes relacionats amb el joc. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2501/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a aplicació
a Menorca de les mesures contemplades en el Reial Decret
928/1995, de 9 de juny.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a aplicació a Menorca de
les mesures contemplades en el Reial Decret 928/1995, de
9 de juny. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Govern de l'Estat, mitjançant
el Reial Decret 928/95, ha desenvolupat el Reglament 2078,
de 30 de juny, que estableix un règim de foment d'ús a
determinades zones humides de mètodes de protecció
agrària compatibles amb la producció del medi ambient i la
conservació de l'espai natural i de les aus silvestres. A les
Illes Balears hi existeixen dues zones humides incloses en
la llista de zones humides d'importància internacional i
dotze zones d'especial protecció de les aus (nou a Mallorca,
dues a Eivissa i una a Menorca), a part d'açò, a més a més
d'açò, l'illa de Menorca ha estat declarada, ja en fa dos anys
llargs, per la Unesco reserva de la biosfera. Atès que l'àmbit
d'aplicació de les mesures previstes en el Reial Decret 928
es pot estendre a altres zones homogènies, des del punt de
vista agrícola i ambiental, seleccionades, açò sí, per les
comunitats autònomes, la pregunta és òbvia, si ha previst el
Govern de la Comunitat atendre la singularitat que
representa l'illa de Menorca, en tant que reserva de la
biosfera, per a l'aplicació d'algunes de les mesures previstes.
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(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, SR. Diputat. Per contestar, té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller Marià Socías.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella, el Govern té previst
aplicar a s'Albuera des Grau, a Menorca, una sèrie de mesures.
En primer lloc, li vull dir que s'ha redactat un pla de cultius i
explotació ramadera al parc natural de s'Albufera des Grau, amb
la finalitat d'analitzar la situació actual de la zona -està fet,
aquest pla-, quines mesures es poden prendre per dinamitzar
precisament aqueixes explotacions agrícoles i ramaderes i si es
poden establir una sèrie d'ajudes als titulars d'aqueixes
explotacions. Per altra banda, el Consell de Govern, dia 14 de
març del 96, va aprovar la signatura d'un conveni entre la
Conselleria d'Agricultura i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació pel qual es desenvolupen el Decret 51/95 i el Decret
928/95, fomentar una sèrie de mesures compatibles amb el medi
natural; aquest conveni té precisament una duració de cinc anys,
i precisament es podria aplicar a l'illa de Menorca, concretament
a la costa nord de Menorca, segons assenyala el propi conveni i
el Decret 928/95. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr. Portella?

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2374/96, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a potencial d'estalvi energètic
i del rendiment d'energies netes.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, proposicions no de
llei. Per debatre la proposta presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a potencial d'estalvi energètic i de rendiment
d'energies netes, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Els Verds hem presentat aquesta proposició no de
llei que insta el Govern a realitzar estudis sobre el potencial
d'estalvi energètic i de les energies netes a les nostres illes
perquè aquest potencial, avui desaprofitat, pugui arribar a
ser l'eix d'un model energètic de futur per a les Illes Balears.
Amb la proposta del cable i les declaracions favorables a
potenciar l'estalvi i les energies renovables, el Govern cerca
desesperadament desmarcar-se de GESA i presentar-se com
a defensor de la causa del medi ambient, però traslladar el
problema a la connexió elèctrica amb la península no pareix
la millor manera de fer front al nostre problema energètic.
Les emissions de diòxid de carboni, principal responsable
de l'augment de l'efecte hivernacle, que modifica el clima,
no s'evitaria i el cable obligaria a construir línies elèctriques
d'alta tensió que no volem aquí. A més a més, la connexió
elèctrica amb la península obriria les portes a l'entrada dels
excedents d'electricitat d'origen nuclear i plantejaria
importants problemes tècnics, a més de necessitar d'una
gran inversió.

Quant a la suposada aposta del Govern en favor de
l'estalvi, de l'ús eficient de l'energia i les energies
renovables, s'ha de dir que tot aquest gran potencial avui
desaprofitat és entès com una opció colateral per fer més
acceptable socialment l'increment de la disponibilitat
d'energia, ja sigui amb el cable o amb una nova central. En
cap cas aquest extraordinari potencial és considerat per part
del Govern, no diguem ja per part de GESA, com l'eix
central que hauria de ser de la planificació energètica a
Balears. Avui en dia, l'enfocament del problema energètic
des del costat de l'oferta, incrementant la disponibilitat cada
vegada que hi ha pressions del costat de la demanda, ha
queda obsolet. Aquest plantejament és insostenible i no pot
guiar un model energètic de futur en unes illes i en un
planeta amb l'absoluta necessitat de reduir la dependència
dels combustibles fòssils, si volem aspirar al
desenvolupament d'una economia sostenible. Les millores
d'eficiència en el consum d'electricitat són sovint més
econòmiques, fins i tot considerant l'economia des d'un punt
de vista purament crematístic que incrementàs sense límit
la disponibilitat de l'electricitat, però les empreses
energètiques no funcionen d'acord amb les normes habituals
de mercat, els governs les protegeixen, els seus riscs
financers són mínims i poden accedir a capitals a baix tipus
d'interès,e n canvi, els consumidors, sense una informació
i mitjans econòmics suficients , ha d'assumir la
responsabilitat de realitzar inversions en estalvi, el resultat
és obvi: el consumidor ha d'acabar pagant infraestructures
sobredimensionades, mal utilitzades en aparells desfasats i
ineficients.

Per aprofitar de manera massiva aquest potencial
d'estalvi energètic, l'enfocament tradicional basat en
l'increment de l'oferta ha de donar pas a la gestió de la
demanda en forma de descomptes per la compra d'aparells
eficients o de préstecs a baix interès, retornables amb els
rebuts per les inversions eficients, per exemple, a més
d'informació i assessorament tècnic.
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Un altre element bàsic d'un pla energètic per a un futur
sostenible són les energies netes, com la solar i l'eòlica.
Actualment, no constitueixen una font significativa d'energia a
la nostra comunitat, encara que hi comptam amb moltes hores
d'insolació i que a determinades zones es podria aprofitar
l'energia del vent. És curiós, però pareix que a les nostres illes el
sol només serveix per bronzejar els turistes que vénen del nord,
i és que les declaracions triomfalistes, quan ens comparam amb
altres comunitats de l'Estat, se'n van en orris en constatar que, per
posar-ne un parell d'exemples, a Balears només un 7% dels
hotels utilitza plaques solars per a aigua calenta, en front del més
del 50% a Xipre, per exemple, o que a Israel i fins i tot a la poca
assolellada Berlin les plaques solars per a aigua calenta són
obligatòries en els edificis de nova construcció, i és que, com en
el cas del potencial d'estalvi via eficiència energètica, una cosa
és considerar les energies netes d'una forma colateral, marginal,
per fer-nos empassar el cable o una nova central, i una altra de
ben diferent és fer del potencial de les energies alternatives una
opció estratègica fonamental per reduir la nostra dependència
dels combustibles fòssils.

Perquè un canvi de rumb energètic sigui possible, no es tracta
ja d'una fuita endavant amb un cable que obriria les portes a una
disponibilitat gairebé il•limitada d'energia nuclear. El que
necessitam és explorar el potencial de l'estalvi energètic i de les
energies renovables que avui desaprofitam.

És per aquest motiu que Els Verds presentam aquesta
proposició no de llei. Necessitam conèixer aquest potencial d'una
forma seriosa, per iniciar ja un canvi de rumb energètic cap a un
futur ecològicament sostenible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Grups que hi vulguin intervenir, per
fixar la posició? Per part d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Com dèiem avui al matí a una altra proposició no de llei sobre
estalvi energètic i eficiència energètica, també Esquerra Unida
donarà suport a aquesta proposició del Grup Mixt, del Sr.
Balanzat, i pensam que és una proposició no de llei que, com en
dèiem avui al matí, podria ser complementària del debat o de la
posterior presentació del Pla energètic de la Comunitat
Autònoma, precisament perquè el text de la proposició no de llei
parla de realitzar estudis tècnics sobre el potencial d'estalvi
energètic, sobre el potencial de rendiment d'energies netes, i tot
això presentar-ho abans de finalitzar l'any 96.

Nosaltres esmenaríem o ens hauria agradat més si el tercer
punt hagués estat el que s'hagués presentat a la vegada que
es presentava el Pla energètic del Govern balear, si és cert,
com diu la premsa, que és per això que Esquerra Unida avui
al matí ho ha mencionat, que el projecte de pla energètic va
aquest final de setmana a Consell de Govern i, per tant, es
podrà presentar prest en el Parlament. Per això, dèiem que
tots aquests estudis que es plantegen per part del grup
d'aquesta proposició no de llei podrien anar complementaris
a la discussió sobre el Pla energètic. Ara, és cert que tant la
solució que pretén, de la qual parla, que hi aporta, el Govern
balear sobre el cable elèctric o la que planteja GESA sobre
la nova central energètica, totes dues estan basades en un sol
principi, que és que no hi ha d'haver límit al consum; si el
consum creix, cerquem altres fórmules de dur-hi energia i
que no hi hagi límit al consum. En aquest sentit, Esquerra
Unida, evidentment, no creu que aquest sigui el principi,
hauria de ser limitar el consum, promoure l'estalvi energètic,
perquè no és cert que no hi hagi d'ahver límit al consum,
sinó que els recursos naturals són limitats i aquí la política
ha d'anar cap a un model de desenvolupament
autosostenible de respectar els límits dels recursos de la
pròpia natura.

Finalment, només diré que donarem suport a la
proposició no de llei i que pensam que hauria de ser motiu
que aquests estudis tècnics..., poder-los-hi aportar juntament
amb el Pla energètic de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. De fet, crec que coincidim amb
els grups que anteriorment han parlat. Aquests estudis
haurien de ser previs a un pla energètic, no anar dins el Pla
energètic, sinó que haurien de ser previs a un pla energètic,
perquè, en funció de la capacitat de generació d'energies
alternatives, de la capacitat d'estalvi d'energia i de les
previsions d'evolució del consum és quan s'hauria d'elaborar
el pla i optar, si és necessària, per una nova central o si hi
cercam altres tipus de solucions. Per tant, ens suposam que
dins el Pla energètic ja hi haurà estudis similars a aquests,
però creim que per començar la casa pels fonaments,
aquests haurien d'haver estat els estudis inicials que
fonamentassin el Pla energètic. De totes manetes donarem
suport a aquesta  proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Miriam Muñoz.
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LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras i señores diputados. De los
tres puntos de los que consta la proposición presentada por el
Grupo Mixto, el que se refiere a estudios sobre el potencial de
ahorro lo apoyaremos sin extendernos en justificaciones que
serían superficiales, puesto que dar razones de peso o datos
concretos seria repetir palabra por palabra parte de la
intervención del Sr. Triay relativa a ahorro energético en el
sector de servicios en las Islas Baleares, y puesto que este sector,
junto con el doméstico, supone el 50% del consumo final de
energía, parece interesante estudiar medidas de ahorro en el resto
de los sectores.

La decisión del Consejo de la Comunidad Europea, de 13 de
septiembre de 1993, relativa al fomento de las energías
renovables, se justifica con numerosas consideraciones que
podemos resumir diciendo que las energías renovables son una
posible alternativa que contribuye a la mejora de la calidad del
medio ambiente y garantiza la utilización prudente y racional de
los recursos naturales. A las consideraciones generales para toda
la Comunidad Europea, debemos añadir las específicas de las
Islas Baleares, pongo por ejemplo algunas, pero no son las
únicas: la excelente situación geográfica, en lo que respecta a
horas de insolación; el tipo de demanda del sector terciario, de la
que parte se podría cubrir con energía solar térmica, y la
insularidad, que hace idoneas las energías autosuficientes y
cuyas fuentes de abastecimiento sean inagotables.

Por todo esto, el Grupo Socialista apoyará la proposición no
de ley presentada por el Grupo Mixto, aunque el plazo que fija
para presentar los estudios requeridos, hasta finales del año 96,
nos parece excesivo. Todavía no hemos perdido la esperanza de
que se cumpla que próximamente, desde hoy inminentemente, se
presentará el Plan energético de las Islas Baleares, tal y como
viene anunciando el Govern balear desde hace mucho, mucho
tiempo, hoy mismo lo ha vuelto a anunciar el Sr. Blanquer, del
Grupo Popular. Teniendo en cuenta las veces que lo hemos oído,
es mucho esperar que esta vez sea verdad, aún así, los estudios
mencionados, si no están realizados ya, deberían hacerse en un
plazo mucho más corto que los ocho meses propuestos por el
Grupo Mixto. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
tornaré a fer de profeta una altra vegada dient que, efectivament,
tornaré a dir que el Govern presentarà ben prest el Pla energètic.

     Sr. Balanzat, a mi m'agradaria, per evitar passar-nos molt
de temps una altra vegada, donat per reproduït el que he dit
avui al matí; de totes maneres, m'agradaria fer-li una
comentari al marge, no vull entrar en polèmica en el tema
sobre què hem de fer en matèria de cable, en matèria
d'estalelles, en matèria de centrals, escolti'm, les energies
renovables, allò que són energies netes, és evident que el
Grup Popular els dóna suport al cent per cent.
Malauradament, i ho repetesc, malauradament, són una sèrie
de mesures que avui en dia no deixen de ser purament
testimonials o experimentals, científicament no està el tema
prou avançat com per suposar una solució definitiva al
problema energètic que tenim aquí, a les Illes.

Per ser breu, m'agradaria anar punt per punt i contestar
a les tres propostes que fan vostès per instar el Govern
balear.

En primer lloc, diuen "realitzar un estudi tècnic sobre el
potencial d'estalvi energètic a les Illes Balears". Bé, aquest
estudi s'ha realitzat dins l'àmbit dels treballs preparatoris del
Pla energètic regional.

En segon lloc, "realitza un estudi tècnic sobre el
potencial del rendiment d'energies netes solar i eòlica a cada
una de les Illes", tres quartes del mateix. S'ha fet, s'ha
realitzat també a l'àmbit d'aquests treballs dins aquest any.
Li he de dir que s'ha presentat, i això probablement vostè ho
sàpiga, una proposta al programa Altener, de la comissió
europea, per tal d'obtenir un finançament per a la realització
d'un pla d'acció per a la implantació d'energies renovables
a l'illa, concretament a l'illa de Menorca.

Pel que fa al seu tercer punt, "presentar davant d'aquest
parlament els estudis tècnics anteriorment esmentats abans
de finalitzar l'any 1996", com he dit avui al matí, com he
profetitzat, com diuen aquí que he fet, el Govern té previst
presentar aquest pla energètic en el Parlament abans que
acabi aquest any, com més prest millor, hi  ha hagut algú
que ha avançat que es tractaria dins el proper període de
sessions.

En conseqüència, vist que demanen en aquests tres punts
que el Govern hi ha de donar compliment d'una manera
imminent, el Grup Parlamentari Popular troba que aquesta
proposició no de llei no és adient en aquest moment i, en
conseqüència, hi votarem en contra. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Balanzat, té vostè la
paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, SR. President. En primer lloc, vull agrair als grups
que donaran suport a aquesta proposició no de llei (Esquerra
Unida, PSM i Grup Socialista) i dir que em sorprèn que el SR.
Blanquer digui que el Grup Popular dóna suport al cent per cent
a les energies renovables. Ell, és clar, supòs que té accés al gran
secret d'estat que és conèixer què passa per dins del Pla
energètic, es veu que ell ha tengut accés a una sèrie de
documents als quals la resta dels mortals no tenim accés; diu que
aquestos estudis que nosaltres demanam ja s'han fet, no crec que
els altres tenguem coneixement que això s'hagi fet, ens agradaria
conèixer-ho, ens agradaria discutir-ho i, en tot cas, m'estranya o
sembla paradoxal que com a conseqüència..., crec que no
s'hauran tengut en compte els resultats d'aquestos estudis, si s'han
fet seriosament, perquè si s'haguessin fet seriosament,
probablement s'haurien de replantejar molt seriosament temes
com el cable o temes com el de s'Estalella, en concret el del
cable. Però bé, diré que el Sr. Blanquer té més sort que la resta
dels mortals, té accés a secrets insondables que altres no
coneixem.

Lament que si tan d'acord hi estan, una mica aquí coincidint
amb el que deia el Sr. Triay aquest matí, que (...) sí, hi estam
d'acord, però votarem en contra. Simplement, lament que si tan
d'acord hi estan..., bé, en fi, esper que, com a mínim prompte i
d'una vegada per totes ja puguem desvetllar aquest gran secret
que és aquest pla energètic i el puguem discutir com Déu mana.
Gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Escolti,
Sr. Balanzat, jo no tenc un accés directe a l'oracle de Delfos ni
res per l'estil, vostè mateix pot fer qualsevol tipus de consulta a
la Conselleria d'Indústria, crec que amb molt de gust l'hi
atendran. Per altra banda, crec que no és cap secret per a aquest
parlament el fet que el Pla energètic, a un nivell completament
oficiós, això és cert, ja es mou per tot arreu, jo n'he vist còpies
per tot i repetesc que sense necessitat de ser diputat.

Quant a un altre tema que vostè ha introduït, el fet que el
Grup Parlamentari Popular o el Govern balear no doni suport en
absolut a les energies renovables, jo li'n puc donar dades
concretes i exactes, avui al matí m'he ofert a donar-les des del
faristol i llavors no hi ha hagut ningú que volgués (...), però estic
disposat a donar-les-hi, les tenc aquí; concretament, la Direcció
general d'Indústria del Govern balear, en un tema concret, en el
tema de l'energia solar tèrmica, ha gestionat durant l'any 1995
dos programes de promoció, un directament i l'altre en
col•laboració amb el Ministeri d'Indústria, en tenc totes les dades
aquí davant, jo, si vol que les llegeixi, les puc llegir, jo crec que
seria millor que vostè vengués després i jo els hi donaria. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació d'aqusta proposició
no de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt
, 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, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 348/96, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pla de maneig del milà reial a l'illa de Menorca.

Passam al debat de la següent proposició no de llei, RGE
número 348, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquera
Unida de les Illes Balears, relativa a pla de maneig del milà
reial a l'illa de Menorca. Sr. Portella, té vostè la paraula.

Deman silenci, per favor. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Portam avui a aquest plenari del
Parlament Balear una qüestió que potser els presents
considerin menor, que no n'és pròpia; en tot cas, disculpin
aquestes precaucions, si són equivocades, de fet, amb les
grans qüestions que afecten les persones que viuen i fan
feina a les Illes Balears, que portem a debat al Parlament
una proposició que parla de la supervivència o no d'una
trentena d'aus a Menorca potser ens convidi a pensar que els
diputats i diputades no estam per invertir el nostre temps en
temes com aquest, fins i tot és possible que le Grup Popular,
majoritari en aquesta cambra, opini que le govern balear no
ha d'adoptar decisions polítiques actives per assegurar la
supervivència i la recuperació de la població de milans
reials a Menorca. A mi, sincerament, em sembla que sí, em
sembla que n'hem de parlar i, per açò, aquesta proposició,
i em sembla que el Govern balear hi ha d'actuar i, per açò
aquesta proposició.

De fet la situació en què es troba la població de milans
reials a Menorca exemplifica la situació del nostre medi
natural, els efectes de les polítiques desenvolupistes dels
últims decennis sobre el territori i altres habitants d'aquest
territori, i açò mereix, em sembla, debat i resposta.
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Quan el director general d'Ordenació del territori i medi
ambient, Sr. Lluís Alemany, afirma en la presentació de les
hipòtesis del model territorial que "els que creim que la
biodiversitat és un indicador d'un grau de desenvolupament
estable estam obligats a creure encara més en la sociodiversitat",
quan el mateix document presentat fa pocs dies, el conseller
d'Obes Públiques, Sr. Bartomeu Reus, manifesta que "el
desenvolupament sostenible és a Balears el signe del temps
actuals, creim que el Govern accepta un envit, que manifesta un
compromís, que actuarà en conseqüència", ho diu així en aquest
document, en aquestes hipòtesis.

"Conservar la biodiversitat ha de ser un compromís
irrenunciable, i açò es refereix tant a la fauna com a la flora que
puguem trobar en els diferents ecosistemes de les nostres illes",
també diuen aquestes hipòtesis. "Des de les directrius
d'ordenació del territori, se suggereix que Menorca consideri
aquesta declaració de reserva de biosfera com un estímul per
superar els problemes de pressió excessiva sobre el seu territori,
especialment pel recent creixement turístic desmesurat, consum
excessiu d'aigua, nous mètodes d'explotació agrària i inadequació
al territori d'algunes infraestructures", ho diu el Govern balear.
En aquesta etapa en què es troben les directrius d'ordenació
territorial, i no s'equivoca, el primer objectiu de la declaració de
reserva de biosfera afirma: "Conservar el patrimoni natural, és a
dir, la seva biodiversitat, ecosistemes i estructures de paisatge i
recuperar els nivells de qualitat ambiental allà on s'hagin perdut".
Vejam si aquestes bones intencions poden fer-se realitat amb una
actuació que és urgent, la protecció i recuperació de la població
de milà reial a l'illa de Menorca.

El milà reial és un au escàs, d'escassa presència en el conjunt
de l'àrea catalana o de l'àrea de parla catalana, com persones
s'estimen més dir, Catalunya, País Valencià, Illes Balears.

Els estudis consultats indiquen que al País Valencià no se'n
coneix cap, d'exemplar, només algunes parelles s'han observat en
pas migratori; a Catalunya, fa temps s'hi seguien cinc o sis
parelles que hi nidificaven, en l'actualitat, se'n desconeix l'estat
de la població, encara que hi ha ornitòlegs que consideren que ja
és impossible la seva recuperació; aquí, a les Illes Balears, pel
que se sap, sembla que ja només nidifica a Menorca, Menorca
seria, així, el darrer refugi del milà reial a la mediterrània
occidental. A Menorca, s'hi va calcular fa només dotze anys la
presència d'unes cent-trenta parelles de milà reial, amb
nidificació a la pròpia illa, el milà era, juntament amb el falcó i
el xoric, figura emblemàtica del paisatge menorquí. Fa pocs anys
Menorca tenia la principal població de milans reials de tota la
mediterrània occidental; a principis dels anys noranta, alarmats
davant del palès descens de la població i amb l'experiència
pròxima de les campanyes per a la salvaguarda de l'àguila
peixatera, ornitòlegs menorquins va fer un primer estudi
sistemàtic i es va calcular la presència de trenta parelles que
criaven a Menorca, el descens ja era notable. El 1995, a partir
dels estudis i seguiment dels milans, s'ha informat que les
parelles possiblement no superin la dotzena. La regressió de la
població de milans reials a Menorca, o sigui,  l'àrea catalana, és
evident i d'alt risc. Els científics expliquen que quan una espècie
ha baixat de les vint parelles en un territori definit, el perill de
desaparició és evident, és molt gran. A Menorca, en aquesta
comunitat autònoma, el perill de la desaparició, de l'extinció,
dels milans reials és cert, és imminent; la recuperació de la seva
població, per estabilitzar-la a uns nivells òptims ja no està
assegurada, ja no hi pot estar.

Després de les campanyes de seguiment i estudi, és
deure de l'Administració l'adopció de mesures urgents de
protecció amb l'objectiu d'afavorir la recuperació de la
població del milà reial a l'illa de Menorca. Així ho va
entendre el Consell Insular de Menorca quan va aprovar per
unanimitat, en sessió ordinària de dia 15 de desembre de
1995, el següent: "el Consell Insular de Menorca insta el
Govern balear a complir amb les seves obligacions i a
redactar un pla de maneig per al milà reial a l'àmbit de l'illa
de Menorca", per unanimitat de tots els grups. El mateix
mes de desembre, aquest diputat va rebre una resposta del
conseller d'Agricultura i Pesca, la pregunta que li havíem
formulat era si el Govern balear tenia previst, en el marc
d'un possible pla de maneig per al milà reial a Menorca,
l'aplicació de les figures de protecció contemplades en la
Llei 4/89 a les àrees de nidificació del milà. La resposta va
aquesta: "Seria prematur pronunciar-se sobre l'aplicació de
cap de les categories d'espais naturals protegits,
contemplades a l'article 12 de la Llei 4/89, de conservació
dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, a les àrees
de nidificació del milà; en tot cas, s'actuarà amb les mesures
tècnicament més adients per als problemes de l'espècie".
"Seria prematur", hi queden dotze parelles i seria prematur,
"en tot cas, s'estudiaran les mesures adients"; aquesta va ser
la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Però què diu la Llei 4/89, de conservació dels espais
naturals i de la fauna i flora silvestre? En el seu article 26
obliga les administracions públiques a adoptar les mesures
necessàries per garantir la conservació de les espècies de la
flora i la fauna que viuen en estat silvestre en el territori
espanyol, amb una atenció preferent a la preservació dels
seus hàbitats i establir règims específics de protecció,
comunitats i poblacions, la situació de les quals així ho
requereixi. Per açò, la llei compromet les administracions a
vetllar per preservar, mantenir i restablir superfícies de
suficient amplitud i diversitat per a hàbitat per a les espècies
d'animals i plantes silvestres.
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Per definir quines són les espècies amenaçades, es va establir
la creació d'un catàleg nacional, espanyol, ampliable amb
catàlegs autonòmics a cada àmbit territorial. Què ha de passar
perquè una espècie formi part del catàleg? Primerament, que
estigui en perill d'extinció, i diu la llei: "reservada per a aquelles
la supervivència de les quals es poc probable, si els factors
causals de la seva actual situació continuen actuant", aquesta és
clarament la situació del milà reial a Balears i a Menorca,
"aquelles que són sensibles a l'alteració del seu hàbitat, referides
a aquelles en què l'hàbitat característic està particularment
amenaçat, està en perill, fraccionat o molt limitat", i aquesta és
clarament la situació del milà reial a Menorca.

El milà reial és una espècie qualificada d'interès especial i
està inclosa així a l'annex segon del catàleg nacional d'espèies
amenaçades. Obliga açò a la redacció d'un pla de maneig, ho diu
així el punt sis de l'article 31 de la Llei 4/89: "Correspon a les
comunitats autònomes l'elaboració i aprovació dels plans de
recuperació, conservació i maneig, que inclouran en el seu cas,
entre les seves determinacions, l'aplicació d'algunes de les
figures de protecció contemplades a la llei, referides a la totalitat
o a una part de l'hàbitat on viu l'espècie, subespècie o població",
aquí és on es troba l'impediment, protegir els milans vol dir
protegir el seu hàbitat natural. Què ha fet el Govern de la
Comunitat Autònoma? Subvencionar o fer convenis per a estudis
sobre el milà, no totalment, (...). Què ha fet el Consell Insular de
Menorca? Subvencionar o fer convenis per a estudis sobre la
situació del milà, però el temps dels estudis ja ha acabat, tant per
al treball que han realitzat els ornitòlegs del GOB com per als
que ha realitzat la secció de ciències naturals de l'Institut
menorquí d'estudis; avui es té suficient coneixement de la
situació real del milà, de les causes de la seva desaparició i de les
accions que s'han de dur a terme per intentar la seva recuperació,
hi fan falta plans d'acció, plans de maneig i d'actuació, no fos,
com sembla que serà, que aquests estudis siguin per confirmar
d'aquí a pocs anys la total desaparició dels milans reials a
Menorca, o sigui, a les Illes Balears, una bona medalla per penjar
a les solapes del discurs del desenvolupament sostenible.

El que s'ha saber sobre els milans, sobre la seva situació, ja
se sap, no es tracta de fer més estudis únicament per dir que s'hi
està actuant, el Grup Ornitòleg Balear ja fa temps que va decidir
donar per conclosos els seus estudis de població, i ho va fer
afirmant que allò que fa falta són decisions urgents, si es vol
salvar l'espècie, i el Govern balear, calla, i el govern insular de
Menorca aprova el passat 15 d'abril, en fa dues setmanes, un
conveni per a un nou pla d'estudi amb l'Institut menorquí
d'estudis, amb un objectiu: elaborar un estudi de viabilitat de la
població de milans a Menorca a través d'un model demogràfic
basat en informacions sobre natalitat, mortalitat i mida de la
població; és un estudi que es preveu per a tres anys. Un estudi
rera un estudi.

Que s'ha de fer un seguiment científic de la població de
milans a Menorca? D'acord. Que s'han de projectar plans de
maneig i protecció dels hàbitats, segons aquests estudis?
D'acord. Que el que es coneix ja és suficient per adoptar
mesures d'actuació urgent? Açò també, sobretot açò. Que el
Consell Insular de Menorca inverteix uns altres tres milions
per estudiar açò més a fons, quan aquesta responsabilitat 's
del Govern balear, i que és una responsabilitat que no es pot
resumir en cofinançar, si ho fa, treballs de camp, i és clar
que sí. Per açò, reclamam, com vàrem decidir unànimement
al Consell Insular de Menorca, l'acció del Govern balear en
la protecció efectiva d'una espècie, que potser la nostra
generació enterrarà. Aquells que han rebut l'encomana, que
som tots, de deixar millor aquest món que com l'hem trobat,
tenim aquest compromís. Ja 'se que al consell Insular de
Menorca s'hi va aprovar només una part de la moció, la que
demanava reclamar del Govern balear, instar el Govern
balear, l'acció d'un estudi, un pla de maneig, un pla de
maneig sobre el milà reial, i va quedar a fora la qüestió del
títol III de la Llei 4/89. Si s'hagués volgut mantenir aquesta
proposta, s'hauria presentat una esmena per rectificar-la i
per adequar-la a l'interés del Grup Popular, com va
manifestar en el Consell Insular de Menorca, no ha estat
així, per açò pensam que és perquè el Grup Popular pensa
donar suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Intervencions dels altres grups per fixar la seva posició.
Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La protecció, conservació i recuperació de les
espècies en perill d'extinció és vertaderament una
responsabilitat nostra, perquè els homens som qui destruïm
l'hàbitat natural de les diferents espècies i, en aquest cas, la
del milà reial. No podem estar discutint, com sempre sol
passar en aquestos casos, aquí pertoca la protecció i
recuperació de les espècies, mentre cada vegada anem
posant més obstacles al seu hàbitat i van minvant les
poblacions cada vegada més ràpidament.

El Govern ha manifestat repetidament en aquesta cambra
la seva voluntat de protegir, entre cometes, ses Salines
d'eivissa, però també, entre cometes, ha de ser la Comunitat
Autònoma, no el Govern central qui elabori i reguli la seva
protecció, diuen contínuament els senyors i senyores del PP.
Bé, idò, ara tenen l'oportunitat de fer-ho, perquè,
precisament, amb aquesta llei a què es fa referència, la
famosa llei recorreguda en el Tribunal Constitucional pels
senyors del PP, la Llei 4/89, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestre, ara tenen l'oportunitat,
els senyors del PP, de, emparant-se, agafant, aquesta llei,
poder fer una cosa des de la nostra comunitat autònoma,
com és fer aquest pla de maneig del milà reial. 
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Per tant, esperam del Govern balear que actuï amb el mateix
cel constitucional i que compleixi amb la seva obligació de
redactar aquest pla de conservació, protecció i maneig del milà
reial a l'illa de Menorca. Per tant, òbviament, el Grup Mixt
donarà suport a aquesta proposició d'Esquerra Unida. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, la nostra
millor inversió per salvar el milà reial és, avui, senyores i
senyors diputats, el vot positiu a aquesta proposició no de llei. La
conservació d'aquesta espècie a Menorca mereix la redacció del
pla que reclama la proposició no de llei que avui hem de debatre,
i, a més, és una obligació del Govern de la Comunitat Autònoma,
segons disposa la Llei 4/1989, com ha dit el ponent de la
proposició no de llei.

La disminució de població de milans fa pensar en una
possible desaparició d'aquesta espècie, i, el fet real és que, fins
ara, l'administració, tant del Consell Insular de Menorca com del
Govern de les Illes Balears, s'ha limitat a col•laborar amb
aquesta realització d'estudis que, pràcticament, ja abasta tot allò
que s'havia de conèixer, i és qüestió de passar a la pràctica
concreta, establir un pla que permeti salvar aquesta espècie. És,
aquesta, una reivindicació del Grup Ornitològic Balear, del
GOB, de l'illa de Menorca, defensada amb força, una
reivindicació constant que, fins ara, no ha rebut una resposta
positiva per part del Govern i, entenem, avui és el moment que
el Parlament l'insti a prendre aquestes mesures.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista donarà el seu total
suport a aquesta sol•licitud: que el Govern d'aquesta comunitat
autònoma redacti un pla de conservació, protecció i maneig del
milà reial a Menorca. I ho farem, fonamentalment, per tres
motius; el primer, perquè, així com ha repetit el portaveu
d'Esquerra Unida, ja és hora que ens deixem d'estudis i que
passem a complir i exigir al Govern d'aquesta comunitat
autònoma el compliment estricte de les lleis, entre altres, de les
lleis que impliquen conservació dels espais naturals, la flora i la
fauna, un govern que va d'ecologista, i que ja crèiem que no era
necessari exigir-li el compliment de les lleis, però, evidentment,
sempre van d'ecologistes que no impliqui cap tipus de
compromís econòmic, ni de feina, ni, molt manco, un compromís
estricte lligat al compliment d'una llei, i, malauradament, estam
igualment, encara, per part del Partit Popular.

En segon lloc, donarem suport a aquesta proposició no
de llei pel fet que suposa de reconeixement a una feina feta
pels grups ecologistes -pel GOB, concretament, de
Menorca, i per l'Institut Menorquí d'Estudis- que han
treballat d'una manera seriosa en tot el que ha estat el
coneixement que avui tenim d'aquesta espècie amenaçada.

I, en tercer lloc, donarem suport per simple coherència
institucional i, per aquest mateix motiu, crèiem que aquesta
proposició no de llei, potser, no havia de venir al Parlament,
a discutir-se. Crèiem que el Consell Insular de Menorca
tenia prou entitat i prou pes polític, els seus representants
del Govern, dins el Govern de la Comunitat Autònoma, com
perquè poguessin dur endavant aquesta segona part de la
proposició no de llei, que a Menorca no es va aprovar, i que,
a partir de l'estudi que, inicialment, es va aprovar d'instar el
Govern perquè el fes, d'aquí sortiria el fruit d'un vertader pla
de maneig. Però també ho entenem: la gent que governa en
el Consell Insular de Menorca està demostrant poc pes
polític i poca influència política, de cara al Govern de la
Comunitat Autònoma, i supòs que és un dels motius perquè
es du aquí aquesta proposició no de llei. En tot cas, per
coherència institucional, evidentment, i com a tercer tema,
donarem suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados; en
primer lugar, y una vez leída y estudiada la proposición no
de ley sobre el plan de manejo del milano real en Menorca,
y vista su argumentación, lamentablemente tengo que
decirle que los datos que posee sobre la evolución del
número de milanos en Menorca no es correcto, ya que el
rigor con que se calcularon el número de parejas en el año
1980 nunca fue de 130, sino que fue una extrapolación no
científica del número de parejas.
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En segundo lugar, tengo que decirle que ya el Gobierno
balear y, en concreto, la Conselleria de Agricultura y Pesca,
desde hace años dispone de un plan de conservación de aves de
rapiña de las Islas Baleares, en el cual aparece el milano real,
Milvus milvus, catalogado en la Llista vermella dels vertebrats de
Balears, siguiendo las categorías de la UIC, como ave
vulnerable; es decir, y repito, dicho plan ya contempla el plan de
manejo del milano real, con lo cual, su proposición no de ley,
para nosotros no tiene sentido.

En tercer y último lugar, tengo que informarle que, desde el
año 1992, se dispone de unas memorias anuales de la evolución
de las aves de rapiña donde, entre otras, figuran la presencia de
nidos, la reducción de la caza furtiva y la expoliación de nidos,
asegurar la disposición de presas, evitar efectos de los venenos,
evaluación de los tendidos eléctricos, etc., etc., etc. Por tanto,
señores de la oposición, no nos hagan, como en otras ocasiones,
instar al Gobierno balear a la elaboración de un plan, cuando el
Gobierno de esta comunidad, desde hace muchos años, ya viene
desarrollando dicho plan. Es un contrasentido. Por lo tanto, ruego
que se retire esta proposición no de ley por ser una actuación que
ya se viene desarrollando. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Portella, vol tornar a fer ús de
la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Dades concretes: són les aportades
pels ornitòlegs que han estudiat aquest cas des de l'any 1980 fins
a l'actualitat. La dada de 130 parelles l'any 1980 és una dada
aproximada, i açò s'explica; les dades a partir de l'any 1990 ja no
són aproximades, són molt més reals. 

Com jo he dit, si el Govern balear té en marxa un pla de
maneig, com vostè acaba de dir per dir que no té raó de ser
aquesta proposició, per què el Govern balear, en data 15 de
desembre de l'any 1995, va respondre que no té previst un pla de
maneig per al milà reial i que ja veuríem que passaria segons els
estudis establerts?, per què? Vostè sap que és molt diferent un
pla general de maneig, que un pla concret adequat a l'illa de
Menorca i adequat a la situació del milà reial, un pla concret que
no està fet, i vostè sap que, sortir d'aquesta proposició a través
d'estudis sobre estudis, ja no és necessari, perquè tots sabem
quines són les causes reals de la mortaldat dels milans: la
presència de verins en àrees pròximes a les cases dels llocs, a
l'hàbitat humà, on els milans cerquen aliments; la presència de
grans esteses elèctriques, altes torres en els hàbitats naturals; les
esteses elèctriques no són, només, com afirma l'estadística de les
directrius d'ordenació territorial, un element d'impacte visual, són
un element d'impacte natural, també, perquè provoquen aquesta
mortaldat entre les aus i, entre elles, els milans i, així com hi ha
un pla de maneig que sembla ser que funciona amb gran eficàcia
per part del Govern balear, així altres grups, d'una forma més
modesta, estableixen convenis amb GESA per actuar davant
aquestes torres elèctriques. Un altre element: la presència, en el
camp, de trampes per caçar marts, fures, moixos assilvestrats,
mosteles, quan acaba la temporada de caça, i això és un altre
element, una altra causa, d'aquesta mortaldat. Un altre element:
la manca de sensibilitat, encara, de la població; falta de
sensibilitat; en aquest sentit, encara s'han de lamentar
comportaments no massa indicats respecte dels milans i respecte
d'altres aus. I, també, la manca de preses per a l'alimentació del
milà en el seu hàbitat, la manca d'aliment, de conills, i d'aliment
dels milans. 

I açò són les causes principals d'aquesta pèrdua i aquesta
desaparició. I jo li dic: si fa tants d'anys que el Govern
balear té un pla, general, de protecció, de maneig de les aus,
no ha de ser gaire eficaç, si durant aquest temps la població
ha minvat en un volum que, en aquests moments, ja, tots els
científics que en parlen diuen que serà, gairebé, impossible
de recuperar. No deu tenir gaire sentit. Tampoc no deu tenir
gaire sentit que el Consell Insular de Menorca firmi un
conveni amb l'IME per fer un estudi sobre un possible pla
d'actuació respecte dels milans reials, assumint una
competència, una responsabilitat, que seria pròpia del
Govern balear, d'actuar decididament, i en el marc, sobretot,
en el marc legal que implica actuació en els hàbitats, de la
Llei 4/89, que és allà -a mi em sap greu- que és allà on fa
mal i fa vessa actuar.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Tengo que informar al Sr.
Portella que, las causas, se saben algunas, por ejemplo, los
tendidos eléctricos, pero no hay ningún dato científico que
demuestre que sea debido a los venenos. En mayo del año
1995, el Consell Insular de Menorca organizó unas jornadas,
a las cuales se invitaron personalidades, eminencias, mejor
dicho, en el tema de los milanos reales, sobre todo del
Parque de Doñana, y estuvieron una semana, o
prácticamente una semana, de trabajos. Las conclusiones
salen diciendo que no se sabe exactamente la causa;
tampoco se sabe que sea el conejo, la enfermedad de la
neumonía del conejo, la falta de alimentación y la muerte
del conejo, como falta de alimentación. No es un objetivo
100% real. 

Lo que ha dicho en otro momento sobre las trampas para
capturar alimañas, no sé que relación tiene. Las trampas es
una cosa..., vamos, se solicita autorización a la Conselleria
de Agricultura y se concede; no tiene ninguna relación con
las trampas. I, en definitiva, era esto. Gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò, a la votació d'aquesta proposició
no de llei presentada per Esquerra Unida de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

II.3) Proposició no de llei RGE 757/96, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mapa escolar.

I passam a la proposició no de llei, número de registre
757/96, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a mapa escolar. Per fer la seva defensa, té la paraula el
Sr. Damià Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
possible que la discussió d'aquesta proposició no de llei es
produeixi dins un context -pensi algú- que no és el més adient.
D'una banda, perquè el llarg procés de reforma del sistema
educatiu, començat a l'inici de la primera legislatura del govern
del PSOE, ja es troba a la seva fase final i, per tant, a hores d'ara,
les rectificacions poden semblar, com a mínim, no gaire
senzilles. En segon lloc, perquè tot just fa dos dies que hi ha
hagut un canvi a l'administració educativa de l'Estat, una nova
ministra i, en aquesta ocasió, no es tracta només d'un canvi de
persona, sinó també d'un canvi de partit, d'ideologia i, per tant,
suposadament, de programa de política educativa. Encara no es
pot saber què farà la nova titular del Ministeri d'Educació i, a
partir d'ara, també de Cultura. Es podria pensar, per tant, que és
prudent un temps d'espera. 

El nostre grup, però, creu que les rectificacions que de veritat
són necessàries, més val que arribin tard que mai, i també
pensam que, com més aviat la nova administració educativa sigui
conscient dels problemes que hi ha, més prest tendrà el deure
polític de corregir-lo i, esperem que també, la voluntat política
de corregir-los.

Per tot això creim que la proposició no de llei sobre el
mapa escolar de les Illes Balears, que ara mateix estic
defensant, té molt de sentit. Fins i tot, diria que fer-ho és de
primera necessitat. I que cap grup d'aquesta cambra
interpreti que la nostra posició és en contra la reforma del
sistema educatiu; és evident que era ben necessària; ni
tampoc, i més en concret, contra la necessitat de configurar
un mapa escolar per a les Illes Balears, que també era del tot
imprescindible si volíem articular un sistema educatiu
coherent i capaç de treure el màxim rendiment a uns
recursos humans i pressupostaris que sempre són limitats.
Els emperons són, sobretot, al procés de desenvolupament
i d'aplicació de la reforma, i aquests retrets, fets des de la
perifèria de l'anomenat territori MEC on, malauradament,
hem estat condemnats tots aquests anys, no ignoren que hi
ha hagut molts de col•lectius de la comunitat escolar i de la
mateixa administració que, en la reforma, hi han invertit
temps i il•lusió, molt de temps i molta d'il•lusió, i ben segur
que se n'han derivat fruit positius, no ho vull posar en dubte.
Però el procés de la reforma ha tengut mancances que, a la
llarga, havien d'acabar creant una hipoteca que frustrava, en
gran part, moltes de les expectatives creades. En primer
lloc, la LOGSE necessitava una llei de finançament
paral•lela que no ha existit mai, una llei de finançament que
li donàs cobertura i la fes viable. Una altra gran deficiència
que ha tengut l'aplicació de la LOGSE a Balears, és que no
ha generat l'elaboració d'un disseny curricular propi, adaptat
a les nostres característiques culturals, lingüístiques i
socioeconòmiques; no l'ha fet el MEC ni tampoc l'ha
intentat fer la Conselleria de Cultura a través de convenis
amb el MEC. Que les Balears hagin participat en el procés
de la reforma educativa des de la dependència política i
administrativa en l'àmbit de l'educació, ha estat -valoram, el
nostre grup valora- molt negatiu. 

La qüestió del mapa escolar que ara, aquest capvespre,
debatem, s'ha d'emmarcar en aquest context, del qual, de
l'aplicació d'aquest context a la realització d'un fet concret
com és el mapa escolar, se n'han derivat, segons la nostra
opinió, una sèrie de conseqüències negatives, una sèrie de
deficiències i una sèrie de mancances que converteixen, al
nostre parer, el mapa escolar que la direcció d'educació del
Ministeri d'Educació i Ciència de les Illes Balears ha
proposat, no ens sembla que sigui acceptable, aquest mapa
escolar.

No ens sembla acceptable perquè creim que no hi ha
hagut un veritable procés negociador a l'hora d'elaborar-lo,
sinó que la direcció provincial del MEC ha donat, tan sols,
una informació insuficient als centres i als consells escolars,
i per aquí tenc una resposta del mateix Govern balear, en la
qual, a una pregunta del nostre grup, diu que en cap
moment, entre el Ministeri i la Conselleria d'Educació i
Cultura, no hi ha hagut un procés de negociació, sinó tan
sols informacions periòdiques, a les quals la Conselleria
d'Educació ha aportat esmenes, i això, evidentment, creim
que es bastant injustificable, tenint en compte que, si es
produeixen les transferències educatives aquests pròxims
anys, -esperem que aquesta vegada sigui veritat- en bona
mesura, l'administració que haurà d'aplicar el mapa escolar
serà l'administració autonòmica. 
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També creim que una altra deficiència d'aquest mapa escolar,
presentat per la direcció provincial del MEC, és que no es
garanteix l'ensenyament del català, tota vegada que l'adcripció
dels centres d'ensenyament bàsic als centres de secundària ignora
el fet lingüístic. Això pot determinar que molts d'alumnes que
hagin fet tot l'ensenyament bàsic en llengua catalana, vagin a
parar a un centre d'ensenyament de secundària en el qual, per
ventura, d'una manera parcial i no regularitzada, alguns
professors facin ensenyament en català, però que la globalitat del
centre no garanteixi la continuïtat dels estudis empresos per
aquests estudiants.

Un altre factor que també, creim, fa que sigui precipitada
l'aplicació del mapa escolar i tota una sèrie de conseqüències que
es deriven de l'aplicació de la LOGSE pel curs que ve, és que,
encara, a Balears, existeixen uns dèficits notables en construcció
d'instituts de secundària i, aquest centres -concretament en fan
falta dos a Eivissa i sembla que quatre o cinc a Mallorca-
determinen que, en alguns casos, la voluntat d'aplicar primer
d'ESO d'una manera generalitzada l'any que ve, a molts de
centres d'EGB es doni la situació que, mentre que els alumnes de
setè d'EGB faran el primer d'ESO, els de vuitè continuaran fent
vuitè d'EGB, amb totes les conseqüències de descoordinació
horària, de professorat, etc., etc., que aquesta situació pugui
implicar. A més a més, una altra mancança que hi detectam és
que no creim que s'hagi articulat bé el que és la xarxa de centres
públics amb la xarxa de centres d'ensenyament privat concertat,
que creim que la connexió entre uns i altres hauria d'haver estat
molt més articulada, regularitzada ja de bon principi.

A més a més, també hi ha conseqüències que afectaran el
professorat, algun del qual, aquest professorat, experimentarà
greuges de cara als trasllats a posteriori, perquè resultarà que,
com que el seu centre imparteix primer d'ESO amb retard
respecte dels altres, quan vulgui concursar, qui hagi concursat
prèviament amb ell ja tendrà una plaça estabilitzada i, per tant,
el concurs de trasllats els llevarà oportunitats; i una altra cosa, en
referència al professorat, és la qüestió de l'ensenyament en
català, com he esmentat abans, que una de les coses que es posen
en evidència una vegada més, i ja s'hi ha posat moltes vegades en
aquest parlament, és que és molt greu la mancança d'una
catalogació de les places d'ensenyament secundari en llengua
catalana o, més ben dit, places anomenades bilingües, que
faculten els professors per poder impartir l'ensenyament en català
o en castellà segons quina hagi estat l'opció triada pel centre
corresponent. Com que no existeix aquesta catalogació, i sembla
ser que aquesta catalogació no existeix i, per les notícies que en
tenim, fa dos o tres mesos que ha arribat una proposta des del
ministeri, des de Madrid, proposant ja aquesta catalogació, i la
seva entrada en vigor és pendent d'una reunió de la comissió
mixta, Conselleria de Cultura i Educació del Govern balear i el
Ministeri d'Educació i Ciència, que no sabem per quines cinc-
centes no s'ha reunit i ha donat una aprovació formal definitiva
a aquesta catalogació; lògicament això crea inconvenients
considerables per establir aquesta garantia, que aquells alumnes
que han començat ensenyament en català i que tenguin voluntat,
ells i els seus pares, de continuar-lo, puguin fer-ho.

Totes aquestes raons, pensam nosaltres, justifiquen la
presentació de la proposició no de llei que jo, ara mateix,
present, que es redueix a tres punts que són, bàsicament, els
següents: en el primer punt, aquest parlament instaria la
direcció provincial del MEC a retirar el mapa escolar vigent
i a procedir a una negociació que no tendria per què
allargar-se excessivament a nivell de temporalitat, i que fos
una negociació que implicàs associacions de pares,
ajuntaments, sindicats d'ensenyants i, evidentment, també,
i d'una manera molt protagonista, la mateixa Conselleria
d'Educació del Govern balear, que ja hauria d'intervenir en
la configuració del mapa escolar definitiu, ja que, en bona
mesura, serà l'administració, repetesc, que l'haurà de
gestionar en anys propers.

El segon punt: que, donada la problemàtica existent de
múltiples nivells i que jo, molt breument, telegràficament,
diria, he intentat enumerar, el segon curs del primer cicle
d'ESO no s'imparteixi de manera efectiva en el curs 96-97
i sigui ajornat pel curs 97-98 on, amb més temps, es podrien
haver solucionat moltes de les manques de coordinació, de
planificació i d'inversions en creació de centres que,
actualment, estan damunt la taula. I, finalment, com a tercer
punt, instam el Ministeri d'Educació i Ciència a fer el
catàleg de places de professorat de secundària que han de
conèixer, necessàriament, la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears. Sembla ser que aquest catàleg, per part del
Ministeri d'Educació i Ciència, ja ha estat fet i, per les
notícies, com he dit fa un moment, que tenc, sembla que
està pendent de la definitiva ratificació per part de la
comissió mixta, Govern balear i delegació del ministeri,
direcció provincial del ministeri; per tant, pregaríem que,
amb urgència i sense esperar la precipitació de l'inici del
nou curs, que tampoc no queden tants de mesos perquè
comenci, aquestes dues administracions fessin allò que, fa
molts d'anys, ja haurien d'haver fet en bé de tot els sistema
educatiu d'aquesta comunitat i de la llengua catalana pròpia
de les Illes Balears. Moltes gràcies.

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

Gràcies, Sr. Pons. Grups que vulguin intervenir? Per part del
Grup Mixt, té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats; des del
Grup Mixt i, especialment, com a portaveu, també, d'Unió
Mallorquina, vull manifestar, en aquesta proposició no de llei
que ens presenta el PSM, que, en la nostra opinió, qualsevol
proposta de mapa escolar, qualsevol que es pugui fer, sempre
causarà contents i descontents. A la nostra comunitat, el mapa
escolar presenta, creim, un problema important i afegit, que és la
problemàtica lingüística i, tal com diu la proposició no de llei en
la seva redacció inicial, molts dels alumnes que són estudiants a
primària en català, quan arriben a la secundària es veuen inscrits
a centres que no tenen el català com a llengua vehicular. Aquest
és un problema amb el qual ens trobam cada dia, i aquest és un
problema no només de configuració del mapa escolar pròpiament
dit, sinó que també té bastant a veure, creim nosaltres, amb allò
que significa que siguem l'única comunitat autònoma amb
llengua pròpia que no tengui competències, avui per avui, en
matèria d'educació, i això és, precisament, el que es reflecteix,
donat que hi ha un retard important a instituts d'educació
secundària que no tenen el seu projecte lingüístic propi. 

Per tant, pel que fa a la proposició no de llei que avui ens
presenten, Unió Mallorquina donarà suport al primer punt,
perquè consideram que els ajuntaments implicats i els sectors
socials relacionats amb l'educació, des d'associacions de pares
d'alumnes, sindicats d'ensenyament..., tenen molt a dir pel que fa
al futur d'aquest mapa escolar. També donarem suport al punt
tercer, perquè pensam que la possibilitat de realitzar projectes
lingüístics de centre, com a pas previ per a l'adopció de la
llengua catalana a l'ensenyament, ha de venir, irrefutablement,
per tenir personal docent qualificat i amb el coneixement de la
nostra llengua.

Però, finalment, els vull dir que no donarem suport al segon
punt, perquè creim que no és convenient ajornar per més temps
la implantació de la reforma educativa a Balears, entre altres
coses perquè, si les competències ens han d'arribar, pensam, des
d'Unió Mallorquina, que és millor que arribin quan hagi
culminat, precisament, aquest procés. Així que volem manifestar
el nostre suport als punts u i tres, i el no suport al punt dos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per part del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una proposició d'una
certa complexitat i, a pesar que no és pròpia del Govern, del
Parlament balear, sinó que afecta a una altra administració,
no deixa de tenir la seva importància perquè la tractem, i en
això estam d'acord amb l'exposició que ha fet el Sr. Damià
Pons del Grup Nacionalista. És complexa perquè afecta a
molts de sectors: el sector docent, alumnat, pares d'alumnes,
a la gran majoria de la població. És complexa, també,
perquè la realitat, l'analisi a partir de la qual surt aquesta
proposició, és diferent segons les illes; la situació és diferent
a Menorca que a Mallorca i que a Eivissa, és una situació,
en certa manera, diferent, i és difícil globalitzar el problema
i donar una resposta única i, fins i tot, li diré que també és
diferent segons els municipis d'una illa, com per exemple,
Menorca. Per tant, a aquesta complexitat li he d'afegir que,
en el meu cas, no em trob entre els sectors afectats, de ser
docent, ni de ser alumne, ni de ser pare d'alumne, encara és
més complex, però crec que té una virtut, i una virtut que
s'ha de remarcar, que és dur al Parlament un debat que, ja fa
mesos, està en el carrer i, com a mínim, per aquesta virtut,
li hem de prestar la màxima atenció.

La primer lectura que feim de tot el procés dels darrers
cinc anys, és que s'han volgut posar en marxa unes reformes
sense unes garanties suficients, amb garanties a terrenys
diversos, pel que fa a plantilles de professorat, qualificació
de professorat, aglomeració, inversió en noves
construccions i en adequar construccions existents per poder
complir les expectatives, planificació de l'oferta educativa...;
la manca de finançament està suposant, en la pràctica, una
renúncia a una transformació profunda del nostre sistema
educatiu, una transformació necessària per recuperar-se del
dèficit secular que aquest sistema ha patit. La manca de
finançament, que és el fons de la qüestió, està buidant de
contingut els aspectes més progressistes d'aquelles reformes,
i les redueix a una modernització del sistema educatiu. 

L'aplicació de la LOGSE està generant, també, una certa
decepció entre els sectors progressistes que es van sentir
motivats, al principi, per donar suport a aquesta reforma, en
el seu moment, entre els quals, lògicament, hi som
nosaltres. L'aplicació de la LOGSE està originant, també,
una barreja d'incertesa i de temor entre el professorat, en un
procés que deriva cap al disgust i cap al rebuig, sense que es
pugui diferenciar entre el que és el contingut de la llei i el
que han estat els mecanismes per aplicar-la. L'aplicació de
la LOGSE i el coneixement del mapa escolar està generant
preocupació i desorientació entre pares i mares i l'alumnat
sobre el seu futur. Aquesta situació, també, està consolidant
-una reflexió més general- les bases, pot consolidar les
bases per a una reacció conservadora, on avançaran
posicions més reaccionàries, que sempre van estar en contra
d'aquesta reforma i que van qüestionar els seus aspectes més
progressistes, com era estendre l'escolaritat obligatòria, la
troncalitat i l'atenció a la diversitat.
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El problema de fons és que la LOGSE s'ha desplegat sense
considerar-la una voluntat, una prioritat política, sense voluntat
decidida de completar-la amb èxit, renunciant a (...) recursos
financers necessaris, amb resignació davant les adversitats. Hi ha
una iniciativa legislativa popular, em sembla que és la primera
que ha arribat al Congrés, al Parlament, que va aconseguir, en
pocs mesos, la iniciativa de Comissions Obreres, va aconseguir
en pocs mesos 600.000 firmes, i que ha estat covant dins el
Parlament, dins el Congrés dels Diputats, a l'espera de discussió,
cosa que s'hauria pogut fer, ja, però que no s'ha fet, i no s'ha fet,
també, per una manca de prioritat política pel que fa a donar
contingut a la reforma.

A Balears, aquesta situació d'incertesa, per un costat,
raonades crítiques a l'aplicació de la LOGSE i a la confecció del
mapa escolar; per altre, preocupació i desorientació, que crea
l'anunci del procés per part del Partit Popular; l'anunci que va fer
José María Aznar al principi, les manifestacions que ha fet avui
la Ministra d'Educació i Cultura, les primeres que ha fet, en el
sentit que se n'ajornarà l'aplicació, tenen un sentit que pot ser
considerat positiu, però bé, si hi ha tant de problema, ens aturam,
en parlam, negociam, que és el que demanam tots, negociar,
realment, però darrere poden amagar, també, una temptació de
modificar la reforma, de fer-la més regressiva. Per açò és un
terreny complex, perillós.

La publicació del mapa escolar a Balears ha tengut una
vessant positiva, almanco açò ho hem de considerar, ha posat de
manifest els greus problemes, d'adequació d'instal•lacions,
dèficits infraestructurals, equipaments, dotació, manca de
personal..., per poder assolir amb èxit la reforma. Si amb la
negociació dels traspassos en matèria educativa -que s'eternitza
pels segles dels segles, amén- no es preveu aquesta necessitat
d'adequació, difícilment podrem estar contents amb el resultat
d'aquests traspassos.

Podríem parlar de la manca de planificació per part de la
direcció del MEC, del ministeri, de la manca de planificació pel
que fa al moviment de població, perquè una de les raons que es
dóna, ja ho sabem, és dir: per què ampliar infraestructures i
instal•lacions, si d'aquí a uns anys la població serà menor perquè
hi ha un decreixement de la població? Açò podria ser una part,
perquè no es tenen en compte efectes equilibradors, com
població emigrant, població de fora o altres moviments o
tendències de la població; però també té una altra lectura, que és
que, amb la major ampliació dels concerts amb els centres
privats, anam a fer que l'educació, el sistema públic, sigui
subsidiari del sistema privat, i llavors sí, llavors no faran falta
tantes instal•lacions, tants d'equipaments.

Un dels altres problemes que s'han discutit en la presentació
d'aquest mapa, i que ha donat peu a aquesta proposició que
ha presentat el Grup Nacionalista, ha estat la falta de
negociació, i li hem de donar tota la raó. La publicació del
mapa ha tengut una contestació raonada en cada una de les
illes; la realitat a cada illa és diferent: a Eivissa, població
disseminada; a Mallorca, pobles rurals petits dependents de
pobles més grans; a Menorca la situació és la millor, quant
a distribució de població i, tal vegada, també per aquesta
millor situació, la contestació del mapa ha estat molt poca
pel que fa a la distribució geogràfica, i açò ho hem de tenir
en compte a l'hora de valorar aquesta proposta i per açò li
deia la dificultat de valorar-la globalment. Però el problema
és que no hi ha hagut negociacions; hi ha hagut reunions, hi
ha hagut informació, un període d'al•legacions sobre temes
concrets, però negociacions en tota regla, no n'hi ha hagut.
La comunitat educativa no ha disposat de tota la informació
necessària i completa de la planificació del MEC, del
ministeri, per poder-la estudiar i fer les aportacions
oportunes. Es necessita saber quina planificació en
infraestructura es preveu; no s'han tengut en compte
al•legacions que feien referència a la coherència dels
projectes lingüístics; no s'ha donat a conèixer planificació
prevista sobre necessàries inversions en adaptació de
centres, previsió de menjadors i transport escolar i altres
qüestions.

També, a partir d'aquestes contestacions, s'ha posat de
manifest la falta d'infraestructures en els centres; ja ho hem
dit abans, ho ha dit vostè, referint-se més a Mallorca, i així
ho diu també a la proposició. En el cas de Menorca també
s'han donat casos, a partir de la publicació del mapa, casos
que posen de manifest que cap centre de secundària, cap
institut, està en aquests moments en disposició de fer-se
càrrec, d'assumir, el que pot representar l'aplicació del mapa
escolar i l'adcripció d'alumnat de primària als centres de
secundària; problemes d'infraestructura, de falta d'aules, de
falta d'espai per fer aules, d'obligació de fer un doble torn i,
encara amb un doble torn, no es pot recuperar la manca
d'espai, de falta de personal, de falta de personal que es faci
càrrec de l'alumnat d'integració que arribarà als centres de
secundària...; una sèrie de qüestions que s'han posat de
manifest i que han motivat una contestació ampla, gran,
moltes vegades per qüestions concretes, però quan sumes
totes les qüestions concretes, te n'adones del volum
d'aquesta contestació.
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També estaríem d'acord amb la qüestió lingüística, totalment
d'acord, que es dóna, malgrat que també tenia notícia que s'havia
procedit a aquesta catalogació bilingüe a secundària; el que passa
és que ens és molt difícil manifestar un vot molt clar als tres
punts que vostè proposa, i jo crec que ho entén perfectament,
quina és la por: la por de donar arguments, en gran part, a un
altre tipus de política educativa, a partir d'ara; per açò també,
perquè no estam ni per renunciar, ni per deixar de renunciar,
perquè cada illa és un tema molt concret, molt diferent, al primer
punt, i perquè, li he de confessar, no hem arribat a una solució
sobre quina era la postura més positiva, en el primer punt i en el
segon punt, per aquesta mateixa complexitat, ens abstendrem. No
així en el tercer que, lògicament, obtindrà el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no sé si som la persona més
adequada per sortir, aquí, defensant una cosa en una situació que
no era la mateixa quan jo vaig ser el responsable, almanco de la
primera versió, d'aquest mapa escolar, del qual parlam avui aquí,
perquè, naturalment, és cert que, en els parlaments, els
responsables polítics de les coses surten a donar explicació, però
surten a donar l'explicació ocupant el lloc que realment han
d'ocupar. Per tant, defensar una cosa com a oncle, quan un
realment és son pare, resulta, com a mínim, una mica de
paradoxa. Però, en tot cas, tractaré de fer-ho el més
objectivament possible.

La proposició no de llei que avui ens ha presentat el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM és, quasibé, una còpia literal de
la que es va presentar a l'Ajuntament de Palma, i també és rar
que no se'ns hagi presentat al Consell Insular de Mallorca i als
altres consells insulars. És una manera de rendibilitzar les
propostes, presentar-les a molts de llocs. I dic que és, quasibé,
una còpia literal, perquè en la que es va presentar a l'Ajuntament
de Palma hi havia un error flagrant, un error material, diu l'escrit
del PSM -jo diria que material, ben material, un error feixuc, no
immaterial- quan, precisament, per dir que creava dificultats de
tipus lingüístic, esmentava un institut -després ho han retirat-
que, precisament, els dels que fan tot l'ensenyament en català, i,
a la mateixa proposició que presentaven a l'Ajuntament de
Palma, on hi anava un llistat de centres que feien l'ensenyament
en català, en el mateix document figurava aquest institut, és a dir,
que qui va redactar la primera part de l'escrit no havia llegit la
segona part de l'escrit. 

Per tant, en primer lloc, el mapa escolar, és cert, i ho ha
dit qualcú aquí, que qualsevol planificació, un pla director,
el que sigui, sempre, sempre, deixa descontent a qualcú; és
evident que, ni negociant amb cadascuna de les comunitats
escolars aconseguirem estar contents amb cadascun dels
integrants d'aquella comunitat escolar. I no és vera que no
s'hagi duit una certa negociació. Mirin; abans de la primera
presentació pública del mapa escolar, es varen tenir
converses amb la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, que va aportar suggeriments i modificacions que
varen ser, pràcticament, jo ara no ho record en la seva
totalitat, però crec que totes varen ser admeses, perquè eren
prou lògiques. Hem d'entendre que una assignació de
centres d'educació primària a centres d'educació secundària
en una ciutat com Palma, suposa moltes possibilitats
diferents d'adscripció; si un comença per llevant i acaba per
ponent, segurament fixa unes determinades zones que, si
començam al revés, podrien ser lleugerament diferents. Per
tant, hi va haver propostes, per part del Govern de la
Comunitat autònoma, que eren lògiques, correctes, i varen
ser assumides. Una vegada fet això es va fer públic el
document, que es va remetre a tots els centres a principis de
l'any 1995, i es va donar un termini de, quasibé, un any,
perquè tots els centres presentassin modificacions,
al•legacions, etc. Se'n presentaren molt poques. Es va obrir
un segon termini per presentar més esmenes i tampoc no
se'n recolliren. Finalment, es generaren, en alguns llocs,
alguns problemes, alguns del quals tots sabem que s'han
atès, per les informacions que han sortit als mitjans de
comunicació. 

Però nosaltres no podem estar d'acord amb aquesta
proposició perquè, realment, el que diu són coses que no
són, en absolut, certes. No és vera que existeixi una por
generalitzada; la federació, la Confederació de les
associacions de pares de les Illes Balears, formada per les
federacions de Mallorca, Menorca i Eivissa, públicament,
han manifestat el seu suport a aquest mapa escolar, tot
entenent que hi pot haver petits problemes que poden tenir
solució, i aquests problemes s'aniran generant i s'aniran
modificant al llarg del temps, perquè el que estam
planificant és un mapa que, forçosament, pels moviments
poblacionals, haurà de ser dinàmic, i que, per tant, aquest
mapa, d'acord com es vagin modificant les coses, haurà
d'anar retocant aquells elements que deixin de respondre a
una realitat que va ser bona i adequada en el moment inicial
de la planificació. Per tant, no és vera que no hi hagi hagut
una cosa que uns poden entendre que és una negociació, uns
altres poden entendre que això no és una negociació, però el
que sí és vera és que hi ha hagut un debat públic, i un debat
públic que ha duit, com a conseqüència, modificacions
importants en el mapa escolar inicial, com havia de ser,
perquè, si qualcú recorda els documents que varen ser
remesos a tots i cadascun dels centres de les Illes Balears,
era un document pel debat, i aquest debat s'ha produït. Una
altra cosa és que no hagi tengut el ressò que, potser,
l'administració esperava, i poder admetre més al•legacions.
Jo només li diré que aquesta no és una realitat única de les
Illes Balears. A Catalunya, que té, més o manco, 3.800
centres educatius, es varen presentar 180 al•legacions al
mapa escolar de Catalunya, de les quals es varen atendre un
17%. Vol dir que, la comunitat escolar, tampoc no ha
debatut quina era millor o pitjor, la seva (...). Per això
nosaltres no podem admetre la introducció que fan vostès en
aquesta proposició no de llei. 
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Però aquí on jo trob que s'equivoquen d'una manera rotunda,
precisament, és en el problema lingüístic; precisament; perquè,
com hem de garantir a tots i cadascun dels centres d'aquesta
comunitat l'ensenyament en català? Ho hem de fer a base
d'establir, a cadascun dels centres d'aquesta comunitat, un
projecte lingüístic, un projecte lingüístic propi, com preveu
l'ordre del Govern d'aquesta comunitat, de la Conselleria
d'Educació i Cultura, que, en la darrera intervenció en comissió
del Conseller, ja va dir que alguns dels efectes no desitjats
d'aquesta ordre serien corregits i que, per tant, això garantirà que,
tots i cadascun dels centres, donin compliment, com ells
entenguin que l'han de donar, al manament de la Llei de
normalització lingüística. I si, precisament, nosaltres vinculam
els centres d'educació primària als centres d'educació secundària,
hi pot haver una coordinació a l'hora de l'elaboració dels
diferents projectes lingüístics i, no només així garantirem que hi
hagi una continuïtat de l'ensenyament en la llengua, sinó que
garantirem que aquesta continuïtat sigui correcta, perquè els
professionals d'un i altre centre es podran posar en contacte per
establir les relacions necessàries perquè els alumnes, quan passin
d'un centre a un altre, no en pateixin les conseqüències.

Nosaltres no creim que sigui adequat, en aquest moment,
paralitzar un procés que està en marxa, un procés que ha suposat
ja l'adscripció del professorat; que aquesta adscripció del
professorat s'ha fet, ja, a places bilingües totes elles, totes elles;
el requisit per a l'adscripció ha estat tenir l'habilitació per fer
ensenyament en català i que, això suposaria, jo crec que un greu
problema, un gravíssim problema, al començament del proper
curs. 

En el punt tercer, ho ha esmentat el diputat que ha intervengut
abans que jo, existeix el catàleg. Ja hi va haver una iniciativa
parlamentària del seu grup, no fa gaire, a la qual nosaltres
donarem suport, en aquell moment; em sembla que, ara, tornar
reiterar el mateix, es tracta que el Govern, el Ministeri
d'Educació, quan s'hagi posat en marxa, i la Conselleria es
reuneixin, publiquin en el Butlletí Oficial de l'Estat aquest catàleg
i que, per tant, aquest catàleg ja tengui la seva virtualitat en el
pròxim concurs general de trasllats. 

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta proposició no
de llei, perquè creim que, en aquest moment, fins i tot podríem
caure en un error de tipus estètic, perquè, senyor portaveu del
PSM, no serà rar que, d'aquí a un cert temps, potser haurem de
presentar una proposició no de llei en aquest parlament que digui
que, ràpidament, es posi en marxa el mapa escolar que avui
podríem votar en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Joan Marí Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
proposició no de llei que presenta el PSM, té tres punts que
fan referència, en resum, al mapa escolar i les seves
conseqüències. Com a portaveu del Grup Popular vull dir
que el més fàcil i prudent, ara i avui, seria fer nostres les
paraules que ahir va fer públiques la nova Ministra
d'Educació quan deia: "l'educació, en general, i l'ESO, en
particular, ha de ser objecte d'un estudi en profunditat". El
més prudent seria, idò, esperar una micoia, com deim a
Eivissa.

De totes maneres, voldria recordar les gestions que s'han
fet per intentar solucionar aquests problemes educatius a
què fa referència aquesta proposició no de llei. La
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, no ha negociat
el mapa escolar amb el Ministeri d'Educació perquè el
Ministeri mai no plantejà una negociació sobre aquest tema.
El que sí va fer la delegació del Ministeri va ser sotmetre a
consulta un mapa, el mapa escolar esmentat. La darrera
consulta és del dia 15 de desembre del 1995; el següent dia
20 de desembre, la direcció provincial del ministeri a
Balears, feu tramesa del document de treball denominat
Mapa escolar a Balears, que fou completat i, en part,
modificat, per una resolució sobre la xarxa de centres de
Balears, amb data de tramesa 23 de gener del 1996. Ambdós
documents, després d'un estudi seriós per part de la Direcció
general d'Educació, van ser objecte d'un conjunt de
sol•licituds i esmenes per part del Govern, que varen ser
transmeses al Director provincial del MEC el dia 9 de febrer
del 1996. 

Les consultes esmentades foren realitzades en el marc
del conveni de col•laboració en la planificació educativa, i
la Direcció general d'Educació de la Conselleria va
contestar puntualment plantejant gestions i suggeriments al
Ministeri, com aquí ja s'ha recordat. Els escrits de la
Direcció general d'Educació sobre el mapa escolar adreçats
a la direcció provincial del ministeri estan a la disposició
dels grups parlamentaris interessats, i d'aquesta feina, de la
qual aquest diputat els parla, tenc els papers ara i aquí.

Pel que fa al catàleg de places de professorat de
secundària que han de conèixer necessàriament la llengua
catalana, us puc dir que el director provincial del ministeri
va comunicar, amb data de 23 de febrer del 1996, la
conformitat de la direcció general de centres escolars perquè
les places d'educació secundària obligatòria siguin
catalogades com a bilingües. Per altra part, a sol•licitud del
Govern i de la direcció provincial del MEC, el tema
s'inclourà en l'ordre del dia de la pròxima reunió de la
Comissió de direcció del conveni de col•laboració amb la
planificació educativa, del qual també s'ha parlat aquí. La
data de la propera reunió està condicionada per l'agenda del
nou govern, que deriva de les passades eleccions generals,
però, el que és clar, és que ambdues administracions,
Govern balear i direcció provincial, faran tot el que sigui al
seu abast perquè la nova catalogació pugui ser aplicada el
proper curs escolar. 
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Malgrat aquests fets i que, en molts d'aspectes, estam
convençuts que la proposició no de llei del Grup Parlamentari
PSM planteja correctament la problemàtica derivada de la
implantació del mapa escolar definit pel Ministeri d'Educació,
consideram que no és oportuna, en aquests moments, com han
recollit alguns portaveus que m'han precedit en l'ús de la paraula;
consideram, idò, que no és oportú, en aquests moments, quan
manca poc més de mig any per a l'inici del curs escolar 96-97,
sol•licitar que el MEC retiri el mapa escolar i procedeixi a fer el
que, segurament, hauria d'haver fet, és a dir, negociar-lo i
consensuar-lo, en la mesura possible, amb els sectors implicats,
abans de la seva obligatorietat. Per aquestes raons, no podem
donar suport a la proposició no de llei i estam a l'espera de les
noves directrius del govern que ha estrenat aquesta setmana, i
que encara té, com vostès saben, totes les competències en
matèria d'educació. 

Però jo no voldria acabar aquesta intervenció meva sense
recordar, com aquí també ja s'ha fet, aquest comunicat de premsa
de la Confederació d'associacions de pares d'alumnes de Balears,
que té dotze punts i del qual només llegiré el primer, perquè del
primer ja es desprèn la filosofia d'aquest col•lectiu tan nombrós
a les nostres illes, i que diu, i ho traduiré del castellà: "la
COAPA a Balears, reitera el seu total suport a la LOGSE per
entendre que és un sistema educatiu flexible, que amplia
l'educació obligatòria, elevant la qualitat de l'ensenyament".
Però, els que ens dedicam a l'ensenyament i, justament, de l'ESO,
jo recomanaria a les senyores i senyors diputats que no tenguin
massa clar -perquè s'ha de reconèixer que és molt complex-
aquest nou sistema d'educació, que en una publicació que fa la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern balear en
un  mitjà de comunicació que s'edita en aquestes illes, consultin
el número publicat el dia 25 d'abril, perquè, realment,
s'estalviarien molts de maldecaps si volen entendre, una vegada
per totes, què és això de primer d'ESO, segon d'ESO, batxillerat,
formació professional, etc., etc., perquè ho posa amb un estudi
molt ben fet, un estudi comparatiu, del que era abans l'educació
i del que és ara. Els ho recoman molt sincerament, sobretot a
aquells companys que es dediquen a portar temes d'educació en
aquest parlament.

Però jo voldria només llegir la introducció d'aquest article,
que es titula una cosa així com La guerra a l'ESO, perquè en
definitiva, aquesta guerra només té un nom, que aquest nom
és la manca de finançament, és a dir, els problemes de sous
per fer front a tot el que exigeix l'ESO i la LOGSE, i diu,
aquest article inicial -ho traduiré, també, i perdonaran
alguna falta que pugui fer: "La LOGSE requereix,
urgentment, finançament. La gran assignatura pendent és
trobar els 80.000 -80.000- milions que l'Estat no va poder
dedicar l'any passat a la reforma educativa. Segons dades
que es desprenen de la LOGSE, el 1995 es necessitaven
333.570 milions de pessetes, però els pressuposts generals
només en varen poder dar 253 milions, quan en fan falta,
realment, 80.000 milions" Aquest és un estudi que, jo els
repetesc, als qui ens agrada el tema d'educació, jo els ho
recoman, perquè aquí hi ha l'opinió que tenia el ministre
Jerónimo Saavedra, l'opinió que li mereix la LOGSE a un
diputat del Partit Popular, Andrés Ollero, el que diu la
CEAPA, el que diu la CONCAPA, el que diu Comissions
Obreres i el que diu l'UGT. Si a aquests informes afegim el
que diu la COAPA a Balears, ens adonarem que fan falta
molts de milions de pessetes per poder fer front a aquestes
despeses.

Aquí m'ha precedit, en l'ús de la paraula, una persona
que coneix molt, i molt bé, el món de l'educació, i estic
segur que compartirà amb mi que, per molt que el Govern,
avui del Partit Popular, per molt que la Comunitat autònoma
d'aquestes Illes Balears, doni milions, doni infraestructures,
doni material escolar, el pilar bàsic de tota educació, i un
sector que hauríem de cuidar d'una manera molt especial, és
el professorat. Vostès saben, n'estic segur, que hi ha molta
de gent que no està d'acord, molts de professors, molts de
pares, molts de col•lectius, que no els sembla bé l'ESO; fins
i tot hi ha molta de gent que voldria que es tornàs a aquell
batxillerat que algú de nosaltres va fer, que era allò de
primer, segon, tercer i quart i revàlida, cinquè, sisè i
revàlida, i llavors COU i l'ingrès a la Universitat. Hi ha
molta gent que voldria que tornàssim a allò. Jo crec que és
bàsic, i molt important, que els professors estiguin motivats,
estiguin il•lusionats, perquè s'ha de reconèixer que, avui en
dia, els claustres de professors de les escoles i dels instituts
no sempre tenen i han tengut el suport de l'administració,
que la seva tasca, tan digna, els exigeix. Per tant, esperem
que, d'aquesta nova esperança que s'ha obert aquesta
setmana, un dels sectors que més bé la puguin recollir sigui
el sector de l'educació, perquè un poble que és cult, és un
poble que és lliure. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Damià Pons, té vostè la
paraula.
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EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, és evident que,
més enllà de les virtuts o mancança de virtuts d'aquesta
proposició no de llei, jo crec que les diferents intervencions han
posat en evidència que, evidentment, el context, la situació, és
una situació i un context, diria jo, de poca solidesa. 

Hi ha moltes aigües fluvials en moviment i, en el terreny
educatiu, no s'acaba de saber exactament què pot passar, i,
evidentment, jo he detectat, a partir d'aquí, uns certs temors; hi
ha hagut una gent que, d'alguna manera, no vol assumir el
possible contingut d'aquesta proposició no de llei, perquè els
perills que amenacen poden ser pitjors; n'hi ha uns altres que
estan pendents de les expectatives que el nou govern, del seu
mateix color polític, pugui poder implicar en matèria educativa;
i, després, hi ha hagut una altra intervenció, que és la intervenció
del Sr. Crespí, persona a la qual, evidentment, jo li reconec un
coneixement del sistema educatiu superior al meu des del món
intern de l'administració, que a mi m'ha semblat que ha fet una
lloança del mapa escolar, però fent, una mica, la tàctica de
l'estruç, d'amagar el cap per no veure totes les deficiències que
enrevolten, també, l'aplicació, en el tram final, de la LOGSE, la
implantació de l'ESO i la cosa concreta del mapa escolar. Vostè
ha dit que no és vera, que no hi hagi hagut negociació; jo no
posaré la mà al foc per dir que no és vera, que no n'hi ha hagut,
però el cert és que existeix un cert consens dins sindicats, món
educatiu, que sí, que d'alguna manera fa aquesta afirmació. En
qualsevol cas, suposant que hi hagi hagut informació,
canalització de la participació i negociació, jo tenc la sospita que
es deu haver fet d'una manera una mica massa subterrània,
perquè la veritat és que he detectat l'existència d'aquest consens.

D'altra banda, la qüestió lingüística, m'ha semblat interpretar
que vostè desqualificava la possible acusació que el mapa escolar
distorsiona la continuïtat de l'ensenyament en català en els
centres que l'hi han fet, en base a la invocació d'un possible error
que existia a la proposició no de llei presentada pel PSM a
l'Ajuntament de Palma; jo li diria que això és una anècdota, i jo
crec que és bastant evident que, sobretot, allò que distorsiona la
continuïtat d'aquest sistema en català, de primària a secundària,
és que les administracions, l'estatal i l'autonòmica, hagin hagut
d'esperar tants de segles per fer un catàleg, com a places
bilingües, de les places d'ensenyament secundari. El Sr. Marí ha
dit que ell confia que aquest catàleg de places bilingües, l'any
que ve, ja s'aplicarà. Li he de dir, Sr. Marí, que el concurs de
trasllat d'enguany sembla que ja està conclòs i que pel curs 96-
97, com sol passar habitualment, tornen arribar molts professors
de la península que desconeixen la llengua del nostre país i, per
tant, molt poc ajudaran a fer possible l'ensenyament en llengua
catalana als centres de secundària. En qualsevol cas,
evidentment, no seré jo qui negarà la complexitat d'aquest tema.
Com ha dit el Sr. Portella, hi ha molts de sectors implicats i,
lògicament, aquesta complexitat és ben real. Ara, també són ben
reals les deficiències, les mancances, que existeixen en aquests
moments i que quan es generalitzi l'any que ve, jo diria que amb
calçador a molts de centres, la implantació de l'ESO, els
problemes, les mancances hi seran. Les trobarem, la nova
Administració estatal les trobarà i, probablement, la Comunitat

Autònoma, a través de la Conselleria de Cultura i Educació,
continuarà esperant que arribin les transferències i fins
aleshores farà una mica el paper, que a mi em sembla que ha
fet aquests darrers anys, d' espectador no intentant, encara
que fos a colzades, trobar butaca en aquest teatre que és la
qüestió de les transferències en matèria educativa. Per tot
això, evidentment, repetesc, més enllà de les bondats o
maldats d'aquesta proposició no de llei, crec que en part és
víctima del context, de la situació actual, que en matèria
educativa, més que a altres àmbits, probablement té un
complexitat. Purament i simplement això, i vull agrair als
grups parlamentaris que donen suport a alguns dels punts de
la proposició no de llei el seu suport. No entenc gaire el no
suport del Grup Socialista en el punt tercer del catàleg de
places bilingües que, com diu el Sr. Crespí, no fa res més
que reiterar una petició ja presentada en aquest parlament.
En algunes ocasions el seu grup ha retret al Grup Popular
que no doni suport a reiteracions de determinades
sol•licituds. És el mateix cas. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Altres intervencions? Passam, idò, a la
votació d'aquesta proposició no de llei que, segons el sentit
de les intervencions, es votarà punt per punt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del primer
punt de la proposició no de llei, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 8, en contra, 47, abstencions, 4. Queda
rebutjat el primer punt de la proposició no de llei.

Passam al segon punt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 6, en contra, 49, abstencions, 4. Queda
rebutjat el segon punt de la proposició no de llei.

Passam a la votació del darrer punt, el punt número 3.

Senyores i senyors diputats que votin a favor es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.
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Vots en contra es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

No hi ha abstencions.

Vots a favor, 12, en contra 17, cap abstenció. Queda rebutjat,
també, el número 3 de la proposició no de llei.

III.- Debat i aprovació, si pertoca, de les propostes de
resolució, presentades a la comunicació del Govern sobre les
memòries dels consells insulars sobre gestió de competències en
matèria d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del
1994. (Escrit RGE núm. 1530/96).

Començam el darrer punt de l'ordre del dia que fa referència
a propostes de resolució presentades a la comunicació del
Govern sobre les memòries dels consells insulars entorn gestió
de competències en matèries d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1994. El debat s'ordenarà de la
següent manera: en primer lloc, hi haurà una presentació de les
propostes presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
una presentació de les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista i després hi haurà la fixació de posició
dels altres grups entorn a la defensa d'aquestes propostes, ja sigui
com a fixació de posició que haurà de determinar cada grup, o ja
sigui per esgotar un torn a favor o en contra de les mateixes. Per
defensar les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Diputat té vostè la paraula.

"1.- El Parlament de les Illes Balears considera insuficient el
contingut de les memòries remeses pels Consells Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en matèria
d'urbanisme i habitabilitat. En concret, la manca d'informació
respecte de les modificacions dels planejaments que suposen
canvis en la capacitat de població o l'oferta turística. Calen
aquestes dades perquè el debat de les memòries urbanístiques
esdevingui un debat sobre el moment urbanístic a les Illes
Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta els Consells
Insulars a garantir la representació plural dins les Comissions
Insulars d'Urbanisme, amb participació de totes les forces
polítiques amb presència a cada consell.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata que la presència
amb vot dels dos representants del Govern a les Comissions
Insulars d'Urbanisme és supèrflua i innecessària, alhora que
distorsionadora, i insta el Govern a presentar en el termini de dos
mesos un projecte de llei de modificació de la Llei 9/1990,
d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat, que suprimeixi l'article 3.2.

4.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l'incompliment
per part del Govern de la Resolució aprovada pel parlament
dia 2 de novembre del 1993 amb el següent contingut:

"El Govern en el termini de dotze mesos presentarà al
parlament el projecte de llei de sòl rústec que regularà les
edificacions i els usos permesos en aquest tipus de sòl, en el
benentès que ha de garantir la seva funció agrícola,
ramadera o forestal tradicional, i evitar l'especulació
urbanística que suposen determinades parcel•lacions".

I insta el Govern al seu compliment en el termini de tres
mesos.

5.- Aquest projecte de llei de sòl rústec haurà d'establir:

a) Uns criteris més restrictius per a la declaració
d'utilitats públiques i interessos socials, derogant el Decret
75/89 de 6 de juliol.

b) limitar la permissibilitat dels habitatges en sòl no
urbanitzable, evitant l'allau de construccions actual, avaluat
entre 2.000/2.500 any, la majoria il•legals, que provoquen
una veritable urbanització difusa de tot el territori.

6.- El Parlament constata la insuficiència de les
inspeccions referides a l'atorgament de les cèdules
d'habitabilitat i insta els Consells a incrementar-les, donant
més rigor a la seva expedició. Així mateix, el Parlament
insta el Govern a dotar econòmicament els Consells per
poder fer front a les despeses per aquest increment de les
inspeccions.

7.- El Parlament insta els Consells Insulars a extremar
les mesures per tal d'assegurar l'aplicació rigorosa de la
disciplina urbanística a cada una de les illes, incrementant
en aquest sentit les actuacions en matèria d'inspecció. Així
mateix, el Parlament insta el Govern a dotar econòmicament
els Consells per poder fer front a les despeses per aquest
increment de les inspeccions.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
transferir als Consells Insulars la partida 76000 del
programa 4321, dotada amb 31.600.000 pessetes, referida a
subvencions per a redactar planejaments municipals.

9.- El Parlament de les Illes balears insta el Govern a
assumir les eventuals conseqüències econòmiques de
l'adequació dels planejaments municipals a la normativa
emanada del Govern Balear (Poot, futures Directrius
d'Ordenació Territorial...), tant si són promogudes pels
propis ajuntaments, com si,per subrogació de competències,
les promouen els Consells Insulars.
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10.- El Parlament de les Illes Balears insta a la creació a cada
illa d'una Comissió Mixta Govern-Consell Insular per:

a) estudiar i promoure la desqualificació de sols urbanitzables
imprescindible per garantir el desenvolupament sostenible que
inspira l'aprovació del poot i les hipòtesis d'ordenació territorial
presentades recentment pel Govern Balear.

b) donar resposta a les constatacions contingudes a les
memòries dels Consells Insulars sobre la insuficient dotació
econòmica de la transferència, a fi de revisar aquesta dotació i
proposar, si fa el cas, la modificació corresponent.

c) Estudiar l'abast de la indisciplina urbanística i proposar
mesures per millorar la situació. Cal assolir un ampli consens,
institucional i polític, perquè les mesures disciplinàries sien
veritablement efectives."

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El desenvolupament urbanístic de les Illes Balears és
insostenible. No és sostenidor ni ecològicament ni
econòmicament. Fins i tot, no hi ha qui el sostengui
argumentalment ja que sembla que els valedors tradicionals
n'abominen, com a mínim, a les declaracions públiques.
L'execució efectiva de les previsions de creixement, de la
capacitat de població i de l'oferta turística que fan els actuals
planejaments, els vigents avui mateix, són absolutament
desmesurats i creim que no és caure en l'alarmisme afirmar que
ens condueixen cap al suïcidi medi ambiental i, fins i tot,
l'econòmic i el cultural. Les decisions sobre l'ordenació del
territori i l'urbanisme són cabdals en el disseny del model de país
i, per tant, de gran transcendència per a la qualitat i l'estil de vida
dels ciutadans.

Valguin aquestes primeres afirmacions, prèvies, del parer del
nostre grup per presentar la nostra primera proposta de resolució,
la qual pretén contribuir a la reflexió que, de manera recurrent,
es planteja sobre el sentit i l'oportunitat d'aquests debats sobre les
memòries que presenten els consells insulars al Parlament. El
nostre grup proposa que el contingut de la discussió versi sobre
el moment urbanístic de les Illes Balears, una anàlisis diacrònica
i sincrònica de les decisions de planejament i de les estadístiques
dels acords urbanístics. Per això, creim imprescindible que el
Govern faci una radiografia acurada (...) mateix en el marc dels
estudis per a les directrius d'ordenació del territori. De fet, com
reconeixen les hipòtesis presentades, el model territorial actual
és precisament un collage format per la suma incoherent i
desgavellada dels planejaments municipals. A partir d'aquí, el
Govern ha de modificar el protocol que regeix (...) d'aquestes
memòries a fi de poder fer una anàlisi més ambiciosa per abastar
l'evolució de la capacitat de població que permet el plantejament
o la capacitat de places turístiques. Coincidim amb altres grups
i amb altres debats en que un debat sobre l'eficàcia en la gestió
o en la qualitat de la prestació dels serveis per part dels consells
insulars, que és el que sembla que la (...) reclama, resulta poc
interessant i fins i tot inadequat. El Govern hauria de fer una
lectura política de les decisions urbanístiques, que notam a faltar,
preses durant l'any i proposar mesures conseqüents de caràcter
normatiu i executiu. L'anàlisi no podria descurar la situació real
del fet urbanístic. És a dir, no podria negligir la indisciplina
detectada mitjançant treballs de cap i bases de dades que avui té
el Govern -fiscals, fonamentalment-. 

El Sr. Reus ens deia, en el debat sobre les memòries de
l'any 93, que notava una baixada en els habitatges en sòl
rústic. Una consideració que hem vist ingènua, i no creim
que el conseller sigui tan innocent. Avui, la pròpia
conselleria parla de la construcció entre 2.000 i 2.500
habitatges/any fora vila, només a Mallorca, un 10% d'ells
il•legals. Amb aquest precedent, haurem de ser molt
prudents abans de treure conclusions precipitades de les
estadístiques de les memòries. També és important que el
debat es produeixi en calent i no dos anys després. En
aquest sentit, no entenem com així el Govern ha estat un
any, ha ajornat un any la discussió de les memòries quan ja
disposava d'elles fa més d'un any.

Les dues propostes següents es refereixen a la
composició de les comissions insulars d'urbanisme i són
clàssiques en aquests debats, creim que compartides
àmpliament per l'oposició. La primera reivindica una major
transparència i participació democràtica, que entraria dins
el que el PP, sota l'ampul•losa denominació de "regeneració
democràtica", demanava per a la resta del l'Estat. Es tracta
que tots els grups polítics estiguin representats en la presa
de decisions a les comissions insulars d'urbanisme. Així
mateix, contribuiria a que aquesta transparència de les
sessions fossin públiques. La segona de les propostes
reclama el respecte escrupolós a l'autonomia institucional
dels consells insulars, la qual resta distorsionada per la
presència amb vot dels membres del Govern. Sobre el sòl
rústic, el nostre grup presenta una sèrie de mesures arrel del
que constatam en les memòries. En primer lloc, reclamam
el compliment de la resolució d'aquesta cambra, de dia 2 de
novembre del 1993, tan reiterada ja des d'aquesta tribuna.
Un projecte de llei que s'havia de dur a terme amb 12
mesos, -fa més d'un any i mig que ha complimentat-, i ens
entristeix haver d'aprofitar cada avinentesa que aquí es
presenta per recordar al Govern el compliment de terminis,
que és el Parlament el representant del poble de les Illes
Balears i que el Govern està tan sols legitimat mentre
executa allò que el Parlament li encomana. Però, més enllà
del tema formal, el fons també és prou transcendent, això
sembla de les declaracions amb les quals tots coincidim,
però fins ara no s'ha produït cap conseqüència d'aquesta
coincidència. A la nostra proposició reclamam que aquesta
llei del sòl rústic sigui rigorosa i molt restrictiva. Cal aturar
el degoteig d'interessos socials no justificats i la proliferació
d'habitatges al nostre camp. Les hipòtesis d'ordenació del
territori ens parlen, encertadament, d'urbanització difusa.
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Però al fil d'aquestes reflexions no se'ns escapa que la
principal dificultat que trobam a l'hora d'argumentar el major
proteccionisme de la normativa urbanística, o fins i tot per a la
pròpia legitimitat a l'hora d'aplicar amb rigor la regulació
existent, és l'elevadíssima taxa d'indisciplina urbanística. És un
problema greu al qual ens haurem d'enfrontar amb molt més zel
que no s'ha fet fins ara. Però aquestes actuacions requereixen
d'una (...) prèvia: el consens de tots els grups polítics en la
condemna contundent i expressada a l'uníson. Cal que els
ciutadans tenguin la certesa que l'Administració, sigui quina
sigui i amb independència del color política, farà aplicar la
legalitat fins a l'enfront. Que alguns comentaris com "qui apliqui
la llei, qui faci disciplina, deixarà de ser batlle o no entrarà mai
de batlle" deixin de tenir sentit perquè tots els grups expressin un
suport clar a aquesta mena de decisions. És una responsabilitat
dels partits polítics representats en aquesta cambra, fer arribar a
la societat un missatge nítid que en aquest punt s'han acabat les
toleràncies, s'han acabat les mangarrufes i el "tot permès" que
estan suposant a hores d'ara un dels greuges més sagnants a altres
ciutadans complidors de la llei i als que se la berenen, arribant a
un clima que perjudica notablement, fins i tot, a la credibilitat de
l'Estat del dret, des del moment que les instàncies polítiques no
saben donar resposta als transgessors i aquests se'n surten
alegrement. Aquesta premissa és, sens dubte i amb molta
diferència, el requisit fonamental, però n'hi ha un altre de més
prosaic i molt important, sobretot per (...) una veritable política
de control, xerram de la dotació als consells insulars de medis
per desenvolupar serveis importants d'inspecció i de tramitació
d'expedients disciplinaris. Si som conscients de la importància
estratègica de l'urbanisme per a l'arxipèlag, si coincidim en que
cal un reforçament administratiu en la gestió urbanística
qualitativament superior al de l'extinta comissió provincial, si hi
coincidim, sens dubte, aquesta demanda serà atesa. Hauria de
ser..., si partim de la base que els senyors diputats superen aquest
procés esquizofrènic que s'ha complit aquests darrers anys, on
com a consellers reclamen un major finançament i en canvi com
a diputats consideren que no cal. És allò que anomenava el Sr.
Orfila, com la síndrome Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Confiam que avui
el Dr. Jekyll s'hagi descuidat la poció a l'aeroport.

El nostre grup presenta vàries proposicions en favor d'un
millor finançament, des de la consciència que les actuals
disponibilitats tan sols permeten just, just fer el dia a dia i
complir amb un mínim de diligència les obligacions que les
comissions insulars tenen com a tals, però que no els permeten,
en absolut, cap mena d'incidència més ambiciosa sobre els
planejaments des d'una visió dels interessos generals de l'illa, ni
tan sols l'exercici efectiu de competències disciplinàries o un
suport i assessorament efectiu a l'exercici d'aquestes
competències per part dels veritables protagonistes, que són els
ajuntaments. En aquest sentit, hem proposat, fins i tot, quina és
la partida que es podria transferir ràpidament als consells
insulars, d'una trentena de milions de pessetes, perquè és segur
que a ells els compet la gestió de l'urbanisme i ells sabran, amb
major coneixement de causa, quines han de ser les prioritats.

Per últim, proposam crear comissions mixtes, consells-
govern, per trobar sortides negociades als problemes
plantejats i dissenyar totes les formules de col•laboració
escaients per optimitzar els recursos d'uns i d'altres. Donam
especial importància al debat sobre la conveniència, per a
nosaltres inajornable, de promoure la desclassificació dels
sòls urbanitzables, veritables amenaces latents sobre el
nostre país. Aquest govern parla molt de desenvolupament
sostenible, fa assenyades reflexions a molts fòrums, però les
decisions efectives implamenten un desenvolupament
il•limitat fruit d'una noció decimonònica del progrés: més i
més urbanitzacions, creixement urbanístic, camps de golf
acompanyats de les inevitables dessaladores,
potabilitzadores, marinetes, vaixells d'aigua des de la
península, (...) o cables, incineradora del cent per cent,
carreteres gens respectuoses amb el medi natural, tercer
aeroport, etc. Dissenyen un model que no accepta altra
restricció que la tècnica i l'economia, l'economia clàssica
s'entén, a la qual encara no s'hi han incorporat els costos
ambientals que aquestes decisions impliquen. El Govern ha
estat i és un digne epígon del model de "honkongnització"
del territori, que s'ha imposat d'ençà del bum turístic, i de
cap manera és el seu redreçador. A les altures que ens
trobam calen mesures urgents i dràstiques en compte de
tantes declaracions. El Govern obri, ara, un debat, que es
pretén nou, sobre les hipòtesis de les directrius de
l'ordenació del territori. Diu que llavor discutirem l'avanç,
i després discutirem, el temps que faci falta, les directrius
pròpiament dites. Mentrestant, segueixen prenent decisions
desenvolupistes com en els vells temps. Creim que
l'exemple emblemàtic pot ser Sa Talaiola, una urbanització
de la vella escola, amb camp de golf inclòs, a un indret amb
els aqüífers salinitzats, recordant els temps gloriosos del
govern PP-UM. Davant això, comprengui, que ens fa por
que tot plegat no siguin més que tàctiques dilatòries per
tenir entretengut el personal. Diuen que quan el savi
assenyala al cel, el beneit li mira el dit. Si el savi és el PP,
nosaltres, la veritat estam molt més preocupats per saber
què fa amb l'altra mà. Moltes gràcies. En tot cas (...) sobre
les propostes del Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Si li sembla, després li podré donar un torn, crec que serà
el més lògic donar l'oportunitat al Grup Socialista per fer la
seva explicació, i vostè tendrà tot el dret per tenir el seu dret
i expressar la seva posició.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President. Senyores i senyors...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, si em permet un moment i atenent la seva petició,
deman als serveis de la Cambra que també es publiquin les
resolucions al Diari de Sessions, tant les presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, com les presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula, Sr. Triay.

"1.- El Parlament de les Illes Balears, considera insuficients
i insatisfactòries les memòries dels Consells Insulars sobre la
gestió de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat,
que en alguns casos aporten dades, però que no plantegen en
termes polítics cap de les insuficiències reals de la gestió
urbanística, ni fan cap proposta en matèria d'ordenació, ni de
reforma legislativa ni reglamentària.

2.- El Parlament de les Illes Balears, considera insuficient i
insatisfactòria la comunicació del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per no existir cap tipus de
valoració pròpia sobre la gestió urbanística dels consells insulars,
cap valoració sobre l'aplicació dels instruments d'ordenació
territorial existents ni de les conseqüències de l'absència de
Directrius d'Ordenació Territorial, ni cap proposta ni
reglamentària ni legislativa per millorar-la.

3.- El Govern en un termini de tres mesos, remetrà al
Parlament un Projecte de Llei, per tal de modificar la Llei
d'Atribució de Competències als Consells Insulars en matèria
d'Urbanisme i Habitabilitat, per tal d'aconseguir que:

a) El Ple del Consell Insular exerceixi les competències
d'urbanisme.

b) Siguin suprimides les Comissions Insulars d'Urbanisme, i
la representació i participació del Govern de la Comunitat en
l'exercici d'una competència pròpia dels Consells Insulars.

4.- El Parlament de les Illes Balears, considera que l'absència
de Directrius d'Ordenació Territorial, dificulta greument
l'actuació coherent dels Consells Insulars en l'aprovació
d'instruments de planejament general municipal.

5.- El Parlament de les Illes Balears considera
insuficients i insatisfactoris els criteris establerts al Decret
75/89 de 6 de juliol, per autoritzar edificis, instal•lacions, i
usos d'utilitat pública o d'interès social en sòl urbanitzable
no programat sense programa d'actuació urbanística o en sòl
no urbanitzable.

El Govern elaborarà uns nous criteris que permetin
obres, usos i instal•lacions d'utilitat pública en aquests
terrenys, i restringeixin les declaracions d'interès social a
aquelles instal•lacions o edificis per tal que aquestes que no
suposin canvi d'us del sòl, agrícola, ramader o forestal, i
contemplin la caducitat de totes les declaracions.

6.- El parlament de les Illes Balears constata que la
dotació econòmica de la Comunitat Autònoma als Consells
Insulars és insuficient per a dur a terme les competències
transferides en matèria d'urbansime i habitabilitat, i insta al
Govern de la Comunitat Autònoma a incrementar-ne
substancialment la transferència anual per aquest concepte,
en tant que no es resolgui el sistema de finançament
definitiu de les mateixes, mitjançant l'increment per llei
anual de Pressuposts del cost efectiu assenyalat a l'article
5.1 de la Llei 9/90 en una quantia que permeti el
desenvolupament dels serveis d'inspecció, la informatització
cartogràfica i de la gestió i contempli el cost del personal
directiu i dels locals administratius.

7.- El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern
el projecte de llei de finançament definitiu de les
competències transferides als consells insulars, i es
manifesta contrari a un finançament definitiu que no suposi
una profunda revisió i actualització del finançament actual.

8.- El Parlament de les Illes Balears constituirà una
Comissió d'estudi sobre disciplina urbanística amb la
finalitat de constatar l'abast del compliment i incompliment
de la normativa urbanística a cadascuna de les Illes i
proposarà mesures escaients per tal de millorar-ne la
situació.

9.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de la modificació de l'article 24 de la Llei de
Consells Insulars, en el sentit que el debat anual sobre
cadascuna de les competències transferides esdevingui un
debat parlamentari unitari sobre consells insulars.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a regular les taxes aplicables als diferents tipus
d'expedients urbanístics per subrogació dels consells
insulars en les competències municipals, en els casos
d'inhibició d'aquestes (denúncies de mora)."
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull agrair als presents l'interès per aquest tema, no
és generalitzat, però és qualificat. Tractaré de cenyir-me, dins del
possible, a les propostes que ha presentat el Grup Socialista en
relació a la gestió de les competències urbanístiques de l'any
1994. Hem d'observar que estam al mes de maig del 1995, el més
lògic és que en aquest moment discutíssim, en tot cas, el que ha
passat dins l'any 95 i no dur un any de retard, per les raons que
siguin, sempre estan motivades i no són exclusivament
responsabilitat del Govern, però demostren que el mecanisme de
l'article 24 de la Llei de consells insulars, crec que tenia una
funció clara, però no ho funcionat correctament fins ara. L'article
24 tenia la intenció que el Parlament, sense haver de controlar als
consells insulars, perquè els consells insulars no estan sotmesos
al control d'aquest parlament, sinó control de la seva pròpia
corporació en el seu plenari, poguéssim fer un seguiment de la
gestió de les competències transferides, pròpies o delegades, per
poder treure conclusions, no respecte a la bondat o no de la
gestió que es fes sinó respecte a la conveniència o no de
modificar determinades normes, bé a nivell legislatiu o a nivell
reglamentari. Per tant, aquest és l'objectiu que hauríem de trobar
en aquestes memòries i a la comunicació del Govern.

Hem de fer constar que tant als consells insulars, l'any 94,
com a la comunicació del Govern, es fa una aplicació bastant
burocràtica d'aquesta previsió legislativa de l'article 24 de la Llei
de consells insulars, i observam que ni els consells insulars fan
l'autèntica valoració que se'ls hi demana dels problemes reals que
puguin necessitar de planificació d'ordre superior, o de
modificacions de llei, o de canvis de decrets o reglaments, ni el
propi govern tampoc quan fa el seu resum o la seva comunicació
sobre aquestes memòries fa menció a aquestes qüestions. Les
memòries es limiten a aportar unes dades, unes dades que sempre
són millor que les de l'any anterior, perquè en qualsevol cas no
acaben de tenir una utilitat perquè ni tan sols són comparatives,
no estan fetes d'una manera homogènia, són desiguals, no són
comparables i, per tant, tampoc permeten fer un estudi més enllà
del que de cada illa ens diuen els consells insulars d'una manera
molt desigual. Fins i tot, jo diria que el propi govern obri debats
en matèria urbanístiques però no ho incorpora a la seva
comunicació amb motiu del debat sobre la gestió dels consells
insulars que són els que tenen competència en aquesta qüestió.
Hem vist darrerament com el Govern planteja, d'una manera
incipient, la conveniència de debatre, com a mínim, si la
competència urbanística, la competència dels ajuntaments en
matèria urbanística s'ha de mantenir o no dins el sòl no
urbanitzable, o si aquesta competència ha de ser traspassada a
altres institucions, la qual cosa dóna a entendre que el Govern té
un criteri, té una idea, que els ajuntaments pot ser no estiguin
funcionant correctament, quant al sòl no urbanitzable, en matèria
de llicències o en matèria de control de la (...) urbanística. Però
això que el Govern proposa, o llança el missatge, prepara el
terreny, per a una reforma legislativa d'aquest tipus, no ho
trobarem dins aquesta comunicació com a un dels elements, com
a una conseqüència, de les dades que els consells insulars hagin
aportat sobre aquest problema. És un exemple d'aquest
buidament real del que pretenia l'article 24 de la Llei de consells
insulars i que, a la pràctica, no hem arribat a aconseguir que es
faci realitat a través d'aquest tipus de debat.

Nosaltres volem mantenir, com hem mantingut en altres
ocasions, reiterades però infructuoses, la idea que
l'urbanisme no ha de ser una competència que vengui per
llei, situada a un òrgan especial que és la Comissió insular
d'urbanisme sinó que ha de ser el Consell Insular qui ha de
tenir aquesta competència assumida, l'ha de poder exercir
amb autonomia i, per tant, sense que a la presa de decisions
hi participin representants d'altres nivells institucionals i
sigui el ple del Consell directament, o a través d'un òrgan
delegat, però un òrgan delegat representatiu, plural,
proporcional, equivalen al ple del Consell quant a
composició política, qui hauria de prendre les decisions en
matèria urbanística. Per això, hauríem de suprimir aquests
òrgans especialitzats que creen més confusió que claredat
dins l'organigrama polític dels consells insulars. Per altra
part, no hi ha dubte que és el moment de tornar recordar que
difícilment es pot fer un urbanisme a cada illa si les
decisions en matèria de planejament municipal s'han de
prendre sense disposar d'una planificació d'àmbit superior.
Vull insistir, una vegada més, que des del 1987 estam
pendents d'unes directrius d'ordenació territorial que, ara sí,
a l'any 1996 ens han mostrat un document nou, perquè no
forma part de cap dels documents que estableix la Llei
d'ordenació territorial, per tant, és un document previ, són
aquestes hipòtesis del model territorial, però continuam
sense tenir un objectiu de directrius d'ordenació territorial i
les comissions d'urbanisme i els consells insulars continuen
sense tenir un marc sobre el qual prendre decisions amb
garanties sobre creixements, sobre (...) urbanitzables, sobre
totes les qüestions que superen l'àmbit de decisió d'un
municipi.

Voldria afegir que el Pla d'ordenació de l'oferta turística
en el cas de Mallorca, que és l'únic que el té aprovat, no
resolt ni cobreix aquestes necessitats. En aquests moments,
a Mallorca, és suficient repassar quins són els temes que
mereixen l'interés dels mitjans de comunicació i dels
ciutadans des del punt de vista urbanístic, podem parlar de
Sa Talaiola a Santanyí, una nova urbanització de
modificació d'una norma subsidiària, els Canons d'Artà, una
urbanització antiga que encara no s'havia començat a
executar, Cala Petita a Manacor, una zona urbanitzable que
pressiona  amb el seu planejament, tot això són futures
urbanitzacions que quan anam al POOT, al Pla d'ordenació
de l'oferta turística, a cercar si ens dóna suport per evitar
creixements que dins la filosofia general no haurien d'estar
permesos, veim que tots ells tenen la cobertura, no estan
prohibits per aquest pla d'ordenació de l'oferta turística. Per
tant, a la pràctica no funciona, ni tan sols en aquest camp,
com a directriu d'ordenació territorial supletòria.
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Per altra part, patim un decret, de l'any 1989, sobre
declaracions d'utilitat pública i d'interès social. És completament
necessari que el Govern, que es va reserva per llei la capacitat
reglamentària normativa, el modifiqui perquè aquesta és una
interpretació summament laxa de la llei, que va molt més enllà
del que la llei planteja en matèria de declaracions d'interés social
i no es limita a aquelles instal•lacions o activitats que
necessàriament s'hagin d'ubicar, tenint un interès general, en el
medi rural, sinó que obri tota una sèrie de conceptes que fan que
qualsevol activitat pugui ser qualificada d'interés social,
aconseguint com a resultat, donada la pressió que existeix sobre
el sòl rústic, el sòl no urbanitzable, obrint un camí de
terceriarització del sòl no urbanitzable que serveix de suport a
qualsevol activitat de tipus econòmic.

No hi ha dubte que els consells insulars tenen un problema
d'insuficiència econòmica, no per fer el que fan sinó per fer el
que haurien de fer, per fer allò que no poden fer o que han de fer
però no està previst a la dotació econòmica que tenen assignada.
Si hi ha d'haver molta més participació dels consells insulars
quant a la disciplina urbanística, participar en la instrucció i
sanció dels fets il•legals en matèria urbanística, tots els consells
necessiten potenciar els seus serveis d'inspecció. Els consells
insulars, per això necessiten més dotació econòmica, per fer una
bona gestió de planejament necessiten una informatització
cartogràfica. Per això són necessàries inversions, per un
manteniment, els consells insulars necessiten tenir cobert, dins
el cost efectius que tenen assignat, el personal directiu, lògic i
necessari, per una competència d'aquesta envergadura. Per tant,
és necessari replantejar el finançament dels consells insulars en
matèria d'urbanisme i d'habitabilitat de la mateixa manera que
també és el moment d'insistir en la reclamació d'una llei de
finançament definitiu, al menys de finançament fins ara, dels
consells insulars que agrupi totes les matèries transferides i que
ja quedi convertida en una quantitat estable a disposar pels
consells insulars per exercir les seves competències.

Evidentment, ho deia el Sr. Alorda i estam d'acord,
vivim una situació no igual a tots els municipis de totes les
illes, però sí greu en general i crítica d'edificiació en sòl no
urbanitzable al marge del planejament i de la legislació.
Això exigeix mesures, mesures que justifiquen aquesta
petició que feim que una comissió parlamentària estudiàs
totes les actuacions i reformes necessàries perquè aquest
problema es pugui reconduir. Vull dir des d'aquí que no crec
que la formula sigui llevar les competències municipals.
Crec que és una proposta, en primer lloc, precipitada perquè
encara els consells insulars no han tengut oportunitat de fer
una bona gestió en matèria d'inspecció i de col•laboració
urbanística d'aquesta disciplina amb els ajuntaments,
hauríem d'esgotar la fase cooperativa, la fase que el consell
contribueix amb els ajuntaments a resoldre els problemes de
disciplina urbanística, perquè encara aquests serveis no han
tengut oportunitat de potenciar-se a la mesura de les
necessitats, i, per altra, perquè crec que, en qualsevol cas, la
idea molt generalitzada que l'autoritat com més enfora
millor no és una idea (...). La idea que si algú ha de
sancionar, millor que sigui enfora que prop és una idea que
(...) ens duria a que aquest parlament no existís, aquest
govern tampoc i que des de Madrid continuassin prenent les
decisions perquè l'autoritat com més enfora millor. Si això
fos cert tant seria aplicable a la vida municipal com a
l'autonòmica, no sembla lògic que un govern de l'autonomia
plantegi eliminar l'autonomia o reduir l'autonomia dels
governs municipals, més bé sembla que hauríem d'optar per
altres formules que duguin a una autèntica responsabilitat
del tipus dels governs municipals en la resolució bàsicament
dels problemes dels seus municipis en matèria urbanística,
també és una competència municipal des del punt de vista
de la seva autonomia, i que realment estiguessin prevists els
mecanismes de col•laboració i de cooperació amb els
municipis des d'altres institucions, com poden ser els
consells insulars, per donar tot el suport tècnic, jurídic,
administratiu per donar solució a aquest problema si els
ajuntaments no ho poden fer per la seva pròpia iniciativa.

Per altra part, hem detectat uns tipus de problemes nous
als consells insulars. Davant determinades decisions
compromeses, delicades, polèmiques, els ajuntaments en
alguns casos opten per la inhibició, per rentar-se les mans,
per deixar les seves responsabilitat, sabent, com saben, que
la llei obliga als consells insulars, en cas que la inactivitat
municipal sigui denunciada pel promotor corresponent, a
assumir la competència municipal i resoldre aquells
expedients que els ajuntaments deixen passar. Crec que
això, per dues raons, s'exigeix el plantejament d'una taxa,
com a mínim, que els consells insulars no poden posar sent
l'urbanisme una competència autonòmica encara que
transferida als consells insulars, només per llei d'aquest
parlament es pot introduir aquesta taxa, que per una part
compensin als consells insulars d'aquest treball extra,
especialment delicat, que li suposa la subrogació per
inhibició municipal, però també, a la vegada que serveixi
per donar un balanç econòmic al funcionament dels serveis
d'urbanisme, serveixi també per desincentivar i desanimar
als municipis, no hi ha dubte que l'economia és una raó
poderosa, ajudi a que els municipis no practiquin aquest
abandonament a la vista dels costos que els poden significar
haver de pagar una taxa, com a ajuntament, als consells
insulars per no haver resolt, dins el termini que marca la
llei, un pla parcial, una llicència difícil, un projecte
d'urbanització, etc.



1424 DIARI DE SESSIONS / Núm. 39 / 7 de maig del 1996

Per últim, voldria dir que aquest tipus de debat, amb
l'experiència que tenim, és un debat interessant, perquè debatem
la problemàtica urbanística en general, però una vegada que
comencin a arribar, dins els terminis que marquen la llei, al
Govern i al Parlament memòries anuals, no sols en matèria
d'urbanisme que ja tenim una tradició de dos o tres anys, sinó en
administració local, en inspecció tècnica de vehicles, en cultura
i esports, en acció social i en altres matèries que en el futur
puguin ser transferides als consells insulars, no hi ha dubte que
ens trobarem amb un tipus de debats poc pràctics, poc eficients.
Per això, nosaltres plantejaríem aquí que es comenci a pensar,
que es comenci a reflexionar sobre la possibilitat de modificar
l'article 24 de la Llei de consells insulars que obliga a aquest
debat anual de cadascuna de les lleis de transferència i pensar
que el Parlament faci un debat anual per discutir tot el que faci
referència als consells insulars d'una manera integrada, única. A
més, aquest debat anual pot formar part del calendari
parlamentari, amb una participació com a presidents dels
consells insulars dels presidents d'aquestes corporacions perquè
puguin fer la seva defensa, donar les explicacions oportunes, en
certa manera, cercant una imatge que tothom comprendrà que és
el debat que s'ha fet, esper que tendrà continuïtat, al Senat
algunes vegades sobre comunitats autònomes, amb la presència
dels presidents de les comunitats autònomes, del Govern i dels
grups parlamentaris. Crec que seria una formula més
actualitzada, més eficaç, parlamentàriament més correcta que
aquest tipus de debat, que en aquest moment només se centra en
el tema d'urbanisme, però en el futur poden donar lloc a set, vuit,
deu debats en matèries disperses amb aquest tipus de debats de
resolució. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús de la
paraula? En primer lloc, el Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senzillament, vull dir que Unió
Mallorquina s'abstindrà en totes les propostes de resolució del
Grup Socialista i del Grup PSM, i Els Verds votaran a favor de
totes les resolucions dels dos grups. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Un accident administratiu, un retard de 24 hores en
la presentació de les resolucions al registre d'aquesta
cambra, ha impedit que Esquerra Unida pugui defensar les
seves pròpies propostes de resolució. Però immediatament
he de dir que no és greu, que ningú es preocupi, perquè el
seu contingut, d'una o altra manera, amb una o amb una
altra redacció, està contingut en les propostes que aquí s'han
plantejat per part del Grup Nacionalista i del Grup
Socialista. Efectivament, responien a preocupacions que
aquí es plantegen i que es reiteren respecte a anteriors
debats, que molt breument intentaré resumir donant la
nostra particular visió com a grup. 

El primer tema que surt aquí és el de la qualitat de les
memòries i la qualitat de la comunicació que presenta el
Govern en aquesta cambra en virtut de les memòries. Això
està relacionat amb el sentit del debat, perquè per a un debat
anodí o per a un debat de control administratiu, anirien bé
memòries burocratitzades i comunicacions (...) del Govern.
No obstant, nosaltres pensam que aquest debat, per tenir
algun sentit, no ha de ser de tutela dels consells insulars,
aniria en detriment de la seva autonomia com a corporació,
sinó que, com ha explicat bé el Sr. Triay i com Esquerra
Unida ja va manifestar en el debat en comissió, aquest debat
ha de ser un àmbit de reflexió sobre el nivell i la qualitat de
l'exercici d'aquestes competències i sobre la bondat, sobre
la necessitat o conveniència de modificar el marc normatiu,
de modificar les condicions materials o de finançament amb
les quals es desenvolupa l'exercici d'aquestes competències.
Coincidint amb aquesta filosofia i amb la preocupació que
es manifesta sobre la qualitat de les memòries i de la
comunicació del Govern, he de dir que no estam d'acord
amb la proposta número 9 del Grup Parlamentari Socialista
sobre la configuració dels debats parlamentaris derivats de
l'article 24 de la Llei de consells insulars. Efectivament, és
un marc atractiu, fer una sessió solemne que probablement
atrauria més l'atenció dels mitjans de comunicació i dels
propis parlamentaris que aquesta, és una idea atractiva, però
amb l'actual formulació i a falta d'ulteriors debats sobre el
tema aquest atractiu, per a nosaltres, no està compensat per
una efectivitat sobre el debat. Aquí ja hem estalviat al
plenari el debat general sobre les memòries, es va fer en
comissió. Ara, simplement, duim propostes, són propostes
importants, interessants que afecten al tema d'urbanisme, un
tema de prou importància, dins un marc global de totes les
competències transferides probablement tot quedaria molt
desdibuixat, hi hauria molts debats polítics d'alt nivell i poca
reflexió sobre si aquestes competències s'estan exercint amb
bones condicions materials, amb bones condicions de
finançament i en un marc normatiu adequat.
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Votarem a favor d'altres propostes presentades pels grups
proponents que manifesten preocupació sobre, per a nosaltres,
per a Esquerra Unida, els problemes més greus que té
l'urbanisme d'aquesta comunitat. Un és la utilització del sòl
rústic, un ús abusiu del sòl rústic, la necessitat de modificar el
Decret 75/89, la necessitat que aviat aquesta famosa llei del sòl
rústic anunciada pel Govern amb caràcter d'una certa
imminència, esperam que es compleixi, arribi a aquesta cambra,
es pugui debatre i aprovar, i el tema de la disciplina urbanística
que és una altra tragèdia que pateix l'urbanisme d'aquesta
comunitat, per a la qual, probablement, pugui ser útil la proposta
d'aquesta comissió parlamentària que proposa el Grup Socialista,
però sobretot, hi ha d'haver aquesta instància que fa el Grup
Nacionalista als consells insulars per actuar d'una manera forma
en aquesta qüestió. Amb més finançament, com es proposa,
probablement sí, però que el tema de finançament o de la manca
de finançament no serveixi com a una excusa per a la inactivitat.
Amb el ritme d'edificació fora de la disciplina urbanística, forma
de la norma, fora de la regla, estam deixant una herència
impossible a les generacions futures i estam fent un perjudici
irreparable al territori al qual s'han de posar tots els mitjans, des
d'aquests moments, (...) de la millor manera possible.

També hi ha propostes que nosaltres consideram adequades,
relatives al funcionament intern de les comissions insulars
d'urbanisme. La sortida del Govern, el conseller en el debat de
comissió va justificar la presència del Govern en aquestes
comissions insulars d'urbanisme com un mecanisme d'informació
del propi govern, de control global d'allò que es fa, però,
lògicament, aquesta finalitat justificaria una presència amb veu
i sense vot, com a màxim, dins les comissions insulars
d'urbanisme, de cap manera aquesta informació del Govern
justifica la presència amb vot dels seus representants en les
comissions insulars d'urbanisme. Lògicament, les comissions
insulars d'urbanisme s'han d'obrir a l'oposició i han de tenir un
funcionament obert i transparent cap al públic com es fa a
algunes d'aquestes institucions i no com passa a algun consell
insular que té la comissió insular d'urbanisme tancada a
l'oposició i no té el funcionament transparent que seria desitjable.

No obstant, amb aquestes premisses, nosaltres ja no
consideraríem necessari, per això votarem en contra, la proposta
número 3 del Grup Socialista en el sentit de supressió de les
comissions insulars d'urbanisme. Donats el caràcter, la mecànica
i la dinàmica de funcionament dels consells insulars, l'abocament
de tota la feina de la comissió insular sobre el plenari dels
consells, probablement, suposaria una distorsió important del
funcionament d'aquesta institució, per tant, Esquerra Unida no
veu cap inconvenient que continuïn les comissions insulars,
sempre que siguin amb aquestes característiques, és a dir,
transparència, presència de totes les formacions polítiques
presents a la corporació i, evidentment, no tutela, no
fiscalització, amb vot i veu del Govern de la Comunitat
Autònoma. Les peticions d'un major finançament dels consells
insulars ens semblen bé, és una cosa reiterada a totes les
memòries, la denúncia, amb més o manco elements i aportacions
de dades concretes, de manca de mitjans amb els quals els
consells exerceixen aquestes competències, també ens sembla bé
en aquest sentit que es reguli el sistema mitjançant el qual els
consells insulars puguin cobrar les taxes derivades de l'actuació
per subrogació de competències. Per tant, resumint, volem
anunciar que Esquerra Unida donarà suport a totes les propostes
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista i a totes les del
Grup Parlamentari Socialista llevat, com he dit, les números 3 i
9. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari PSM, per fixar la posició entorn de les
resolucions del Grup Socialista, té la paraula el Sr. Antoni
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb moltes de les proposicions
presentades no només hi estam d'acord sinó que
coincideixen, fonamentalment, amb les presentades amb les
presentades pel nostre grup, per tant, donarem suport. Tan
sols vull esmentar aquelles que no votarem.

En primer lloc, el tercer punt que reclama la desaparició
de la comissió insular d'urbanisme. Compartim la defensa
de l'autonomia organitzativa dels consells i reconeixem que
el tema és complex i és difícil que des d'una llei s'imposi als
consells insulars com s'ha de gestionar aquesta competència.
Ara tenim dos emperòs que en aquests moments encara ens
fan votar en contra. El primer és, així com hem defensat,
creim que hi hauria d'haver sessions públiques i
representació de tots els grups de consellers. Si una llei, la
mateixa llei, implicàs el retrocés de l'autonomia del consell
insular en aquest sentit, nosaltres no ploraríem aquest
atemptat, hi estaríem d'acord. I el segon és que en aquest
moment dubtam, fins i tot, que sigui possible que aquesta
autoorganització del consell permeti aquesta figura. Dic que
dubtam perquè no tenim clar si aquesta remissió ens du a
l'arsenal de figures jurídiques de la Llei de règim local. Si
és així, ens trobam davant el ple, comissió de govern,
presidència. Nosaltres no estam d'acord en que el debat
urbanístic se'n vagi, per les mateixes característiques que
nosaltres hem proposat, a les comissions de govern. Tampoc
creim que sigui útil, operatiu i eficaç que se'n vagi
íntegrament al ple amb el mecanisme previ del dictamen de
les comissions informatives que vendria a ser una espècie de
comissió insular d'urbanisme, sense el Govern, nosaltres no
volem que hi hagi el Govern a la comissió insular
d'urbanisme actual, però després aquesta tramitació s'hauria
de dur novament al ple del consell insular, creim que és un
règim de partits polítics, seria una redundància de debats.
No veim, encara, com satisfer la demanda de quina ha de ser
aquesta composició de la comissió insulars d'urbanisme que
nosaltres reclamam i creim que si la dissenyàs directament
la llei, nosaltres li donaríem suport, per tant, davant aquests
dubtes votarem no a la tercera resolució.
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Quant al novè, punt sobre que aquest debats es converteixi en
un debat sobre consells insulars, creim que efectivament així
com s'està desenvolupant avui seria millor i seria més profitós.
Però nosaltres encara tenim esperances de fer un debat sobre
urbanisme, on el Govern es prengui seriosament la tasca de
treure conseqüències d'aquestes memòries. Per ventura, seria
l'únic debat que mantendríem independent de tots els altres per
l'abast i la importància del debat urbanístic a les Illes Balears.
Creim que si fa una anàlisi del pla director si es mira de quina
manera l'ordenació del territori, les directrius, les decisions
urbanístiques que ha de prendre el Govern, les taxes de serveis,
etc., es fan proposicions en aquest parlament des del propi
govern, des d'una lectura política de les memòries dels consells
insulars, creim que hi pot haver un debat profitós. La veritat és
que com que el Govern no compleix, nosaltres creim que té el
suport de la lletra actual de l'article 24 que tots coincidim que ens
du a un debat bastant insuls, però creim que si es reformés
l'esperit d'aquest debat creim que seria prou interessant.

Sobre el punt desè, el tema de la taxa urbanística, votarem a
favor. Estam completament d'acord, com hem dit en altres
ocasions, sobre cobrar als ajuntaments aquests serveis que (...)
han d'atorgar els consells insulars, fins i tot pensaríem variar
alguna sanció, de totes maneres ho feim amb un suport parcial
des del moment que dubtam que el consell insular no pugui fer
una taxa per un servei, per una gestió que ell mateix executa.
Davant aquest dubte, no l'hem estudiar, i per major seguretat
jurídica, votarem a favor, com a mínim per expressar que davant
aquest dubte jurídic creim que seria molt interessant fer-ho així.
El dubte, si aquesta proposició no anàs envant, l'aclariríem
ràpidament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Triay, vol fixar vostè la
posició entorn a les propostes fetes pel PSM? Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo surt per
fixar la posició del Grup Parlamentari Popular sobre les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista i el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. He escoltat
amb bastant atenció tot el que aquí s'ha dit i crec que, en el fons,
s'ha desvirtuat el debat, la qual cosa no vol dir que sigui negatiu,
crec que és un debat que és necessari que algun dia gosarem
portar endavant però no és com diu la lletra de l'article 24 el que
avui estam fent aquí.

Dit això, fixaré la nostra posició i començaré per les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista. A la número 1 tenen raó quan diuen que les
memòries es limiten a ser una replega estadística de
l'actuació dels consells insulars, tenen tota la raó. No
obstant això, políticament pensam que no seria correcta
acceptar aquesta proposta, considerant a més que la
referència que es fa de proposta de reforma legislativa a
través de les memòries no consideram que sigui la via
adequada. Creim que hi ha altres vies, però no a través de
les memòries dels consells insulars, per tant, votarem que
no.

Votarem que no, també, a la proposta número 2 del Grup
Parlamentari Socialista, perquè creim que la finalitat de les
memòries és deixar constància de l'activitat dels consells
insulars en matèria d'urbanisme i d'habitabilitat, però no
tenen que referir-se a l'absència de directrius ni a propostes
legislatives.

Votarem no a la proposta número 3, al punt a), creim que
les competències d'urbanisme, tant per la seva especialitat,
com pels criteris de distribució de competències, han de ser
exercides per un ens especialitzat, es digui comissió insular
d'urbanisme o es digui una altra cosa. Veig, i he de dir que
tenc bastant experiència, molt difícil, quasi impossible, que
el ple d'un consell insulars pogués fer les funcions de
comissió insular d'urbanisme, tant l'apartat b) de la proposta
de resolució número 3, ja hem dit que les comissions
insulars d'urbanisme no han de ser suprimides i creim que,
de moment, s'ha de mantenir la representació i la
participació del Govern. El seu manteniment ajuda a un
millor seguiment de la gestió i permet la possibilitat
d'aportar informació que ajudi a prendre decisions quan
tenguin una visió més global de l'urbanisme.

A la proposta número 4 també votarem que no, perquè
pensam que la falta de directrius no té que dificultar
l'aprovació d'instruments de planejament general ja que la
normativa en vigor permet la seva aprovació.

A la número 5 pensam que el marc establert en el Decret
75/89 és  correcta, però, per altra banda, s'està treballant en
la redacció d'una llei sobre el règim del sòl rústic que, sense
cap dubte, incidirà en els criteris i el procediment per a la
declaració d'utilitat pública i/o interès social.
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A la número 6, així com ve, votaríem que no, però aquí
nosaltres tenim una proposta de transacció que creim que seria
una sortida per uns anys quant al finançament, insuficient, de les
competències transferides en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
Nosaltres pensam que aquest finançament, durant dos o tres
anys, s'hauria de fer a través d'uns convenis que cada consell
hauria de firmar amb el Govern balear i que el Govern aportàs
els recursos suficients perquè els propis consells insulars puguin
destinar personal i material a les funcions d'inspecció urbanística
que tenen en aquest moment assignades. Es proposa un conveni
i no la transferència del cost efectiu per dues raons fonamentals.
En primer lloc, perquè és un mètode més ràpid perquè els
consells insulars puguin disposar dels mitjans necessaris ja que
modificar la Llei d'atribució de competències és més complex.
En segon lloc, perquè durant la vigència dels convenis, que com
ja s'ha dit serien de dos o tres anys, es podria realitzar una
quantificació efectiva i real dels mitjans necessaris per a
l'exercici de la competència transferida. Aquesta és la transacció
que nosaltres proposaríem al punt número 6. A les proposicions
7 i 8, per descomptat, el vot vendria supeditat segons aquesta
transacció.

La proposta de resolució número 9 pensam que és correcta i
votarem afirmativament. Creim que es tracta d'un tema d'una
gran importància política. Per altra banda, deixa de ser matèria
objecte d'aquest debat per tractar-se d'una qüestió de caràcter
general pel que fa a les competències dels consells insulars, però
estic convençut, i crec que el temps cada dia em fa estar més
convençut, que l'article 24 de la Llei de consells insulars
necessita ser modificada, per a aquesta modificació totes les
forces polítiques d'aquest parlament hauríem d'arribar a un
consens que crec que seria positiu.

Al punt número 10, que tracta d'establir una taxa per les
feines administratives que facin els consells insulars quan hi hagi
denúncia de mora, votarem que sí, però he d'insistir en que abans
de redactar aquesta normativa, no crec que puguin ser els
consells insulars qui cobrin una taxa per aquestes competències
ja que la capacitat reglamentària normativa queda en el Govern
de la Comunitat Autònoma, no crec que els consells insulars
puguin establir una taxa d'aquest tipus, jo demanaria que abans
de llançar-nos a redactar aquestes taxes es fes un profund estudi
jurídic sobre la possibilitat i la forma jurídica que hauria de tenir
la imposició d'aquesta taxa.

Quant a les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, la número 1 és molt semblant a la proposta
número 1 del Grup Parlamentari Socialista. També els diré el
mateix: tenen raó però no podem acceptar-la perquè políticament
no és correcta.

A la proposta número 2, que fa referència a la composició de
les comissions insulars d'urbanisme, votarem que no perquè
creim que la composició de les comissions insulars d'urbanisme
és matèria de competència dels consells insulars, els quals
hauran d'establir la seva composició d'acord amb la legislació
d'aplicació. Vull recordar que, en cert moment, sobre aquesta
composició es varen interposar uns recursos contenciosos
administratius, tots coneixem quina va ser la sentència,
precisament perquè els consells insulars tenen transferida la
capacitat reglamentària organitzativa. Mentre sigui així no
votarem a favor de la número 2.

Votarem que no, també, a la número 3 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, perquè creim que la
presència de representants del Govern, com ja hem vist
abans, a les comissions d'Urbanisme, és, segons el nostre
punt de vista, convenient, i, per suposat, no pensam que
sigui supèrflua. El Govern exerceix competències sectorials
importants, amb gran incidència en l'urbanisme; és, per tant,
necessària, o convenient, la seva presència en aquestes
comissions insulars.

La número 4, jo els plantejaria també una transacció en
el sentit que es presenti al Parlament una llei de sòl rústic en
el pròxim període de sessions. La 5 vendria supeditada a
allò que s'aprovàs de la quatre. Pel que fa a les números 6 i
7, que crec que s'assemblen molt -una tracta de la inspecció
de les cèdules d'habitabilitat i l'altra de la inspecció de
disciplina urbanística- crec que, si s'aprovàs la transaccional
que hem aprovat, el finançament estaria garantit.  

A la 8 votarem que no, perquè veig que se m'ha encès la
llum vermella. A la 9 també votarem que no. A la 10, si
se'ns explicàs aquesta comissió mixta Govern-consells
insulars què ha de fer i què ha de ser... I, pel que fa a la
desqualificació del planejament, si en lloc de desqualificar
sòl (...) planejaments ja aprovats, tendria raó de ser; sinó, no
comprenc molt bé quina raó de ser. Moltes gràcies, Sr.
President, per la seva paciència, també. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM té la
paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc,
el suport que hem rebut de la resta dels grups de la cambra
i vull contestar, bàsicament, al Grup Popular. Ens diu, el
Grup Popular, que s'ha de modificar l'article 24, que entén
que hi ha d'haver un altre debat, que ha de tenir unes altres
característiques, i, en canvi, ens vota en contra de la primera
proposta que, precisament, està presentada amb aquesta
intenció, senzillament perquè -no hem acabat d'entendre els
motius- està mal plantejada a nivell polític... No ho acab
d'entendre, perquè, precisament, allò que volem és una altra
mena de debat, precisament.

Del segon punt, ho lamentam especialment,
evidentment; la representació plural; creim que és important
i crec que era important que, més enllà de les obligacions
jurídiques, que després ho podríem debatre, el Partit Popular
admetés que és enriquidor, que és adequat i que és
convenient que hi formin part tots els grups polítics, en la
presa de decisions urbanístiques que afecten a cada illa, i
creim que això sí que era interessant. Ens diu, el Sr. Marí,
que votarà que no perquè és una competència dels consells
insulars; aleshores, voti a favor de la proposta número tres
del Partit Socialista: eliminem les comissions insulars
d'urbanisme, faci gala d'aquesta necessitat de fer ús de la
capacitat organitzativa i la faci de l'A fins a la Z, no permeti
que una llei digui que hi ha d'haver una comissió insular
d'urbanisme i llavors li repel•leixi que digui quina
composició ha de tenir; això no ens sembla adequat. 
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Nosaltres hem dit que no donàvem suport al punt tercer de les
proposicions del Partit Socialista -i ens agrada més que la
situació actual- senzillament perquè ens agradava més la nostra
proposta, és a dir, que la llei ja dissenyàs que, aquesta comissió
especial, especialitzada, que dóna optimització als recursos, que
ens dóna claredat, que una comissió informativa pot prendre
acords -ens ho diu, explícitament- que això ho digués la llei, i
que la llei, ja que hi entra, digui que les sessions han de ser
públiques i que digui que hi ha d'haver tots els grups de
consellers. Si no ho ha de dir, això, la llei, que s'oblidi de les
comissions insulars d'urbanisme, que digui que és una
competència dels consells insulars i que els consells insulars
diguin com l'exerciran, però no m'entri en aquestes
contradiccions; vostè s'agafa a allò que li convé de cadascuna de
les versions; no ens sembla adequat.

Sobre la participació del Govern, altre tant; és una intromissió
absoluta dins l'organització interna dels consells insulars,
absoluta; què, per ventura, és convenient que hi tenguin veu?
Nosaltres hem votat en contra, votarem en contra de la proposta
del Grup Socialista i, per tant, fins i tot admetríem que
tenguessin veu. Ara, no ens digui que, aportar informació i
ajudar a prendre decisions des d'una visió global, això s'ha de fer
donant vot; aportar informació es fa des del dictamen obligatori
que hi ha dins el planejament i, per nosaltres, no estaria de més
que estiguessin amb veu, si tant fos, el que ens sembla una
distorsió absoluta, i ens estranya d'una persona que expressa tant
de zel en l'autoorganització dels consells insulars, és que permeti
que el Govern hi entri a sac, fins i tot amb vot. No ens sembla
adequat.

Quant al quart punt, tant hem parlat d'aquesta llei de sòl rústic
que, francament, si ha de ser dins el pròxim període de sessions,
admetem l'esmena i que vengui el pròxim període de sessions; la
qüestió és que vengui. De fet, ja hem augmentat el nostre
escepticisme, sobre aquesta llei; quan vostè expressa que el
Decret 75/89 és correcte, a part d'augmentar el nostre
escepticisme és que ens entra un tremolor; no sé què és allò que
entrarà a regular aquesta llei de sòl rústic, si tan sols augmentarà
la categoria jurídica del Decret 75 i el farà una norma legislativa.
Nosaltres el que volem és revisar el contingut del Decret 75,
voldria que quedàs clar, no només, que ja ens semblaria bé que
fos una llei, però no només que sigui... Si vostè ja ens admet la
correcció, ja malament anam. 

Respecte de les nostres propostes concretes sobre les
mancances i insuficiències financeres, i vostè ens remet...

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria silenci, per favor, (...)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...s'ens remet a un conveni; com que la proposta del
conveni s'ha fet com una esmena al Grup Socialista, veurem
quin ús en fan. Nosaltres tornam a ser escèptics; veníem
amb unes propostes molt concretes; si vostè creu que
aquestes inspeccions, que les inspeccions de les cèdules
d'habitabilitat, que el problema de la disciplina urbanística
necessita un major finançament, es voten els punts sis i setè;
ja ens anirà bé que s'aprovin aquests convenis. Nosaltres,
evidentment, no retirarem la proposta, perquè no han fet cap
esmena a les nostres propostes.

El punt vuitè era especialment clar. Hi ha més de 30
milions de pessetes, actualment, per ajudar els ajuntaments
a modificar el seu planejament. Aquests milions no es
donen, ens contesta el conseller, perquè no hi ha temps,
perquè la tramitació és dificultosa...; amb la precarietat amb
què es mouen, en aquest moment, les comissions insulars
d'urbanisme de cada consell insular, encara mantenir més de
30 milions de pessetes per aquestes subvencions sense tenir
competències urbanístiques, ens sembla una frivolitat i molt
poc zel, per part dels consellers, per defensar les
competències urbanístiques dels consells, atès que som les
mateixes persones, sinó, evidentment, no vendria a conte
aquest comentari. Mantenim, evidentment, aquest punt
vuitè, perquè ens sembla que seria un primer moment per,
en fi, per millorar el finançament que tenim actualment.

Sobre aquesta comissió mixta, consell-Govern, creim
que seria molt important; creim que, efectivament, hi ha
competències compartides; creim que és important que hi
hagi un consens com expressar, sobretot, dins el món de la
disciplina urbanística, i dins els altres temes, com ara el
Govern ens cita, jo gairebé diria que a través dels diaris, a
participar, amb percentatges, en desclassificar sòls; creim
que és molt més adequat fer-ho d'una manera institucional,
seient-nos, mirant d'una manera adequada quines són les
conseqüències i quines són les obligacions de cadascú,
quines són les aportacions dels plans directors, com s'estan
implementant, que el consell insular té l'obligació de fer-ho,
de garantir que els plans directors s'introdueixin dins els
planejaments municipals; creim que són debats
interinstitucionals que, aquesta comissió mixta, ajudaria a
aclarir. Per tant, evidentment, continuam defensant, i
confiam en el fet que es repensin, encara, el seu anunci de
vot. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats. Sembla
que el debat, en una part, s'ha centrat en la nostra proposta, ja
tradicional, a més, de la supressió de les comissions insulars
d'urbanisme. Jo voldria dir que la nostra proposta de
reorganització de les competències d'urbanisme dins els consells
insulars suposa, lògicament, suposaria una modificació de la llei;
per tant, és una proposta de reforma legislativa, i ve motivada
perquè, tal com està ara la llei, les comissions insulars
d'urbanisme no tenen garantida la seva proporcionalitat, com s'ha
dit insistentment, no està garantida la seva representativitat, en
relació al plenari del consell insular. No es garanteix que les
sessions siguin públiques, més bé tot el contrari i, per altra part,
exigeix que el Govern hi sigui present i que prengui part en les
decisions del Consell insulars. Crec que la justificació
d'informació no té sentit, basta que facem públiques les
comissions insulars d'urbanisme, com en el cas del Consell de
Mallorca, perquè la informació estigui garantida per al Govern
i per a tots els ciutadans. Per tant, la informació és per a tothom
i molt més per al Govern.

Però és que la situació actual, a més, a part de minvar
l'autonomia del consell insular, és que, realment, és un atemptat
als objectius d'administració única. Resulta que hi ha dobles
informes, del Govern i del consell insular, dobles serveis, el
d'urbanisme del Govern, el d'urbanisme dels consells insulars, en
una matèria que, per llei, és pròpia dels consells insulars;
nosaltres, amb la nostra proposta, no volem dir que el ple del
consell -jo crec que això no s'ha entès, però supòs que, encara
que ho repeteixi no es voldrà entendre, perquè ja ho hem explicat
altres vegades- no vol dir que el ple del consell insular hagi de
resoldre, hagi de fer de comissió insular d'urbanisme. Nosaltres
el que deim és que, l'autonomia del consell insular, li permetrà
decidir quines qüestions considera que s'han de resoldre en el ple
dels consells insulars i quines qüestions considera que s'han de
poder resoldre a altres òrgans que la Llei de Règim local permet
crear, sempre que estiguin constituïts per membres elegits -per
tant, membres de la corporació- i sempre que la seva composició
sigui representativa de la correlació de forces polítiques en el
plenari de la corporació, o sigui, del consell insular. Per tant,
aquesta és la nostra idea, que creim que donaria, no tan sols
autonomia, sinó flexibilitat, per a la presa de decisió des del
propi consell insular.

Respecte del tema de la subrogació, en primer lloc vull donar
les gràcies, perquè sembla que hi haurà unanimitat en aprovar la
creació d'una taxa per compensar els consells pel que suposa la
falta, la inhibició dels municipis en matèries urbanístiques. Jo
voldria dir que el millor seria eliminar la subrogació; jo crec que
seria el millor; per què, si un ajuntament no actua, hi ha d'haver
una altra institució que faci de bomber per apagar els focs que
l'ajuntament ha deixat encesos? El que és lògic és que
l'ajuntament sigui responsable de les seves aprovacions i sigui
responsable davant els tribunals de les seves inhibicions; ara, si
no actua i si es manté aquesta figura de la subrogació o la
denúncia de mora, idò, com a mínim, que hi hagi aquest
gravamen per a l'ajuntament i aquesta compensació econòmica
per al consell  insular. Però vaja, no es tracta aquí de posar en
marxa cap negoci, com menys subrogacions enviïn els
ajuntaments o els particulars exigeixin, molt millor, i cada pal
que aguanti la seva vela, que és un principi mariner d'aplicació
general.

Ens deia el Sr. Marí que les memòries no són el lloc adequat
per proposar reformes legislatives. Bé, jo crec que,
efectivament, les memòries no han de proposar cap text
articulat de llei modificada, ni tenen cap iniciativa
legislativa, però jo crec que, en aquestes memòries, es
podria fer una plantejament de les carències, de les
dificultats, tant en matèria de planejament, d'aprovar
planejament o de qualitat del planejament, com en matèria
de gestió urbanística, com en matèria de disciplina, de
manera que es proposassin les solucions a les mesures a
modificar per poder donar solució a aquests problemes. 

El Decret d'interès social, aquest del 1989, ja ho he dit,
va més enllà, és permissiu, i crea problemes amb la seva
aplicació; fer una política correcta i respectuosa amb la llei
exigeix denegar moltes coses a persones que, en base a
aquest decret, es creuen que tenen dret a aquestes
actuacions. I, per altra part, també té un altre defecte, i és
que, així com estableix -i va ser, jo crec, l'únic avanç
d'aquest decret- la caducitat, la possibilitat d'establir la
caducitat de les declaracions d'interès social que, als sis
mesos, no han demanat la llicència municipal, es va oblidar
que encara hi ha, no diré mils, però cents, de declaracions
d'interès social anteriors a l'any 1989, i que ningú no ha
declarat mai la regulació de la seva caducitat, cosa que ens
crea un problema perquè resulta que, normalment, són les
més pernicioses i que mantenen, i els ajuntaments els ho
reconeixen, el dret a una llicència municipal, quan, si fossin
posteriors, ja hauria caducat la seva vigència.

Respecte del finançament, vull dir clarament que, per
una part, jo crec que per exercir competències pròpies,
perquè les competències urbanístiques estan definides per
llei com a pròpies dels consells insulars, no s'hauria de
finançar per convenis; si les competències són pròpies, el
que és lògic és que el finançament sigui també propi i no
depengui de pactes per poder dur endavant aquesta
responsabilitat, i, realment, nosaltres, el que demanam és un
finançament actualitzat i un finançament definitiu, en el
sentit que la Llei de Consells insulars parla del finançament
definitiu, no perquè estigui tancat en el futur. Ara bé, també
vull dir-li que, mentre, simultàniament, li dic que crec que
no hem de modificar la nostra proposta, crec que, si el
Govern, que és qui té capacitat per això, planteja, en el seu
moment,  als consells insulars aquest tipus de convenis,
lògicament, ho estudiarem amb tot deteniment, perquè no
rebutjam aquesta possibilitat, simplement creim que, aquí,
en un debat parlamentari, el que és correcte és aspirar a un
finançament actualitzat propi i no sotmès a negociacions
bilaterals.
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I sobre la Llei del sòl rústic, que nosaltres no hem plantejat,
però sí el PSM, voldria dir que és tradicional votar que sí a les
peticions de llei del sòl rústic. Però també vull fer una
advertència: si aquesta llei ha de ser restrictiva, que vengui el
més aviat possible; ara, si ha de ser permissiva, no tenim cap
pressa, poden estar deu anys més, així de senzill. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Sí, Sr. Marí Calbet, té vostè la
paraula, però, en primer lloc vull dir que, en torn al
desenvolupament d'aquest debat, per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, s'ha acceptat la transacció en el punt número
quatre -és així, Sr. Alorda?- i, per part del Grup Parlamentari
Socialista, no s'accepta la transacció en el punt número 6. Sr.
Marí Calbet, té vostè la paraula.

EL SR. MARI I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Bé, al Sr. Alorda, jo només li vull dir
que, una cosa és el que es parla aquí, i l'altra el que està escrit, i
la resta són matisos. Jo li he expressat quin era l'avís del nostre
grup de cara a les seves propostes de resolució i no pens canviar-
lo. Si vostè accepta la transacció, jo crec, Sr. President, si el
mecanisme de la Cambra ens ho permet, jo llavors demanaria
que hi hagués un recés de cinc minuts, de manera que es pogués
fer la transacció, si és que s'accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, jo crec que, per la transacció que proposa el Grup
Parlamentari Popular al punt número 4, no val la pena fer aquest
recés, perquè és molt senzilla: que el Govern presenti un projecte
de llei de sòl rústic en el pròxim període de sessions. No és així?

EL SR. MARI I CALBET:

Sí, però no crec que sigui en el punt 4, Sr. President. Sí. No...

EL SR. PRESIDENT:

En el punt 4, tenc... En el punt 4 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Sr. Marí.

EL SR. MARI I CALBET:

Perdó, perdó, perdó... Sí. Així seria... Quan jo he parlat
de l'article 24 de la Llei de Consells insulars em referia a la
proposta de resolució número 9 del Grup Parlamentari
Socialista.

Quant a allò que ha dit el Sr. Triay, bé, lament que no
acceptin la transacció; és una facultat seva; no coincidim en
el fet que les comissions insulars d'urbanisme s'hagin de
suprimir. A mi no m'entra a sac, com ha dit el Sr. Alorda,
cap membre del Govern, i en la comissió insular
d'urbanisme, la veritat és que no m'he sentit ni incòmode, ni
m'han molestat mai; m'han servit per aclarir, a vegades,
certes idees que tenia, potser, una mica confuses, però
cadascú pensa de la seva manera.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Demanaria atenció a les
senyores i senyors diputats, perquè passarem a la votació,
primer, de les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista, que no sofreixen cap modificació.

Primer votarem, com he dit, les propostes del Grup
Parlamentari Socialista. Deman al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista si es pot fer la votació conjunta de
les propostes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Nosaltres, com vulguin els altres grups. Les votarem
totes que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay, té vostè tota la raó. Sr.
Alorda...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, nosaltres demanam votació separada de la
número 3 i de la número 9.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, la número nou, no?

Passam a votar, primer, les propostes de resolució
números 1, 2, 4, 5, 7 i 8. Senyores i senyors diputats que
votin a favor, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.
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Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 2. Per tant,
queden rebutjades aquestes propostes de resolució.

Passam a votar la proposta de resolució número 3. Senyores
i senyors diputats que votin a favor de la proposta de resolució
número 3, es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 17; en contra, 39; abstencions, 2. Queda
rebutjada aquesta proposta de resolució.

Sr. Alorda, té inconvenient que votem la 9 i la 10
conjuntament?

Vots a favor de la proposta de resolució número 9, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 48; en contra, 9; abstencions, 2. Queda aprovada
la proposta de resolució número 9.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
de resolució número 10, es volen posar drets, per favor?

S'aprova per unanimitat de la Cambra.

Passam a la votació de les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Senyors portaveus,
volen votació per separat? Supòs que, per part del Grup
Parlamentari Popular, deu voler la votació separada del punt
número quatre, que diu, textualment: "El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern..."

Sra. Secretària primera, la té vostè recollida, la modificació
del paràgraf final? Doni lectura, per favor.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí, Sr. President: "... i insta el Govern  al compliment, en el
primer període de sessions del Parlament de les Illes Balears".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la proposta de resolució número
4.

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

Vots en contra? 

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Passam a la votació de les propostes de resolució
números 1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Senyores i senyors diputats que...

EL SR. MARI I CALBET:

Perdó, Sr. President. Demanaria votació separada del
punt número...

EL SR. PRESIDENT:

De quin punt?

EL SR. MARI I CALBET:

De la proposta de resolució número 5 del Grup
Nacionalista-PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la proposta de resolució número 5 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Senyores i senyors
diputats que votin a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Passam a votar les propostes de resolució números 1, 2,
3, 6, 7, 8,9 i 10.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
moltes gràcies.

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.
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Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 2. Per tant,
queden rebutjades aquestes propostes de resolució. 

Moltes gràcies per la seva col•laboració i, esgotat l'ordre del
dia, s'aixeca la sessió.
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