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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió
plenària. El primer punt de l'ordre del dia fa referència a
preguntes, i la primera és la que formula la diputada Sra. Mercè
Amer del Grup Parlamentari Socialista, relativa a butlletí de
sanitat vegetal.

I.1) Pregunta RGE núm. 5254/96, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a butlletí de sanitat vegetal.

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria, en quina data es va publicar el darrer butlletí de sanitat
vegetal de la Conselleria d'Agricultura, també conegut com
butlletí o estació d'avisos? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. El darrer butlletí es va publicar dia 12
de maig del 1995.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, la veritat és que coincidirem que fa temps que no es
publica, perquè si difícil ha estat aconseguir-ne un exemplar, més
ho és, consider, per als pagesos que rebien aquesta informació i
també per a les organitzacions agràries. La veritat és que pensam
que és necessari una organització millor de les publicacions en
matèria d'agricultura en aquesta línia que pensam que és bona de
permanent comunicació (so inoïble), la que coneixem, Sr.
Conseller, és aquesta, tots coneixem aquesta Solcs i Ones, extra
del Sr. Mariano, que més bé ens serveis per promoció, ja n'hem
parlat en altres ocasions, i en canvi pensam que és positiu un
tipus de butlletí com el que se venia publicant, però, en tot cas i
en positiu, Sr. Conseller, jo l'animaré, perquè aquí tenim, per
exemple, aquest butlletí de la Generalitat valenciana, molt
simple, però que ens mostra unes certes plagues, estadístiques,
i que pensam que això podria anar bé per al nostre món rural. En
tot cas, sí l'aconselleríem que tot fos en català i que millor també
si fos en paper reciclat. En definitiva, és important millorar les
deficients estadístiques agràries que tenim a les Illes Balears, i
que serveixi un poc de recordatori, per animar-lo, tenir una
publicació així, àgil i pràctica, que rebin puntualment els
pagesos. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Simplement per agrair el suport a aquell butlletí.
Procurarem, en la mesura que tenguem disponibilitats
econòmiques, continuar publicant-lo. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 5256/96, presentada pel l'Hble.
Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a vigilància a l'accés dels centres de
menors.

Passam a la segona pregunta que formula el diputat Sr.
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vigilància a l'accés dels centres de menors. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados.
Nosotros querríamos preguntar al Sr. Conseller qué medidas
tiene previstas el Gobierno para vigilar el acceso a los
centros de menores que dependen de la Comunidad
Autónoma. Querríamos hacer extensiva, en la medida de lo
posible, esta pregunta no sólo a los que dependen, sino a los
centros donde se supone que hay menores que deben estar
protegidos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Bueno, muy sencillo. Nosotros
tenemos dos centros dependientes, Es Pinaret que es un
centro de reforma, cerrado, que como saben ustedes, los
menores entran allí exclusivamente por orden judicial y
salen por esta misma orden, y luego otro semiabierto, el de
Sagrada Familia, los demás son centros concertados, en
función de que hay unos acogimientos y se paga en función
de los acogimientos efectuados por razón de niño o niña y
día.
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En relación a los dos primeros centros, Es Pinaret, de
reforma, y de Sagrada Familia, en el semiabierto, éste segundo,
lógicamente no hay ninguna medida excepcional de seguridad,
simplemente los educadores están al tanto de la situación, pero
no hay ningún tema de vigilancia de carácter policial o de
seguridad privada. Distinto es el centro de reforma, que es un
centro completamente cerrado, y allí tenemos la colaboración de
una empresa de carácter privado, que es la que se encarga de
mantener el control de acceso, de entrada y salida que
lógicamente está complementado, como digo, por las órdenes
judiciales y de control de personal; es una empresa de carácter
privado en el centro de reforma y por tanto en el centro
semiabierto de Sagrada Familia, completamente libre y son los
educadores que se encargan de la vigilancia indirecta, por decirlo
de alguna forma, de los menores allí acogidos.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gracias, Sr. Presidente. No tanto queremos hacer cuestión de
las medidas policiales o no que pueda haber o medidas de
vigilancia, sino sobre todo cuestión de las medidas de protección
a los menores. Según la Ley 1/1996 y todas las convenciones de
tipo nacional e internacional, la protección del menor ha de ir por
encima de todo, y en concreto en una noticia del viernes 27 de
setiembre, el mismo día que usted comparecía, que no entraré en
los desmentidos y subdesmentidos sobre quién debería hacer la
vigilancia d'Es Pinaret, en una prensa decía claramente "sin
vigilantes". Es decir, hablaba en concreto de una institución que
le he de decir, no quiero hacer demagogia, que es concertada,
pero que es competencia de la Comunidad Autónoma controlar
de alguna forma qué pasa con estos menores, estén como estén,
es decir, lo curioso es que hace unos meses había guarda jurado
de día y sereno de noche, no tanto entendemos que pueda ser
como medida coercitiva sino como medida protectora de los
menores que puedan estar ahí, ya que esta noticia en concreto
planteaba el hecho de que había ido el padre de una niña y le
había dado una bofetada al monitor o monitora y se había llevado
a su hija. Yo entiendo que si un menor está bajo la custodia de la
Comunidad Autónoma, la Comunidad Autónoma, que es
competente debería preocuparse de cómo se protege a esos
menores, sobre todo de los mayores. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Sí, muchas gracias. Usted se refiere al centro de
acogimiento de Nazaret, que efectivamente es un régimen
concertado, donde antiguamente este centro tenía una mini
vigilancia que han suprimido, y que nosotros realmente lo
que podemos hacer es incidir en que haya un control de los
menores, tenemos unos servicios de inspección y tenemos
igualmente un departamento que se cuida de hacer el
seguimiento de todos los expedientes de los menores. Ahora
bien, en el caso concreto de Nazaret, que yo fui dos días
después a ver lo que había pasado, y efectivamente ha
habido una agresión de la que se ha dado traslado al
Ministerio Fiscal para que se diluciden las responsabilidades
que pueda haber, decirle que en relación a este tema,
nosotros lo que hacemos es estar en colaboración, el
Departamento de Menores, con los distintos responsables,
educadores y cuidadores, para que estas agresiones no se
produzcan. Son casos de carácter excepcional, que el centro
de Nazaret, en concreto, prescindió en un momento dado de
esta seguridad y nosotros no podemos mediante el convenio
que tenemos suscrito obligarles, en un centro
completamente abierto de acogimiento cuando se producen
desamparos y no están sujetos allí por ninguna medida
privativa de libertad, entonces, claro, no tenemos ningún
sistema de seguridad especial y lo que procuramos es que el
personal que allí presta servicio, dependiente muchas veces
de entidades privadas, dispensen la tutela necesaria a estos
menores, y son los servicios de inspección y el
Departamento de Menores quien se encarga de velar para
que haya un recto comportamiento en este colectivo.

Esto es lo que le puedo decir de momento, porque el
caso que me plantea usted es un caso muy concreto y
determinado, que es el centro concertado de Nazaret, que
posiblemente es el centro más conflictivo, porque allí
terminan aquellos chavales que puedan crear un problema
dado y que posteriormente si reinciden terminan en Es
Pinaret, no es como los otros centros, por cierto muy buenos
que he visto, dependientes actualmente del Consell Insular,
que hacen una vida prácticamente familiar los muchachos
allí acogidos, y es distinto del centro de Nazaret, que es una
situación casi casi previa donde los menores entran incluso
a las cinco de la madrugada, como consecuencia de que van
acompañados de la policía hasta que el juez de menores
dicta las medidas que considera convenientes, y es
posiblemente el centro de Nazaret el más conflictivo y el
paso previo e inmediato a poder terminar o no en Es Pinaret.
Creo que usted sabe perfectamente cómo funciona esto, y
bueno, podemos verlo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Recordar que a les preguntes, els diputats s'han de cenyir
a la pregunta i els membres del Govern han de concretar al
màxim la seva resposta.
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I.3) Pregunta RGE núm. 5259/96, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversió en compra de patrimoni públic a
Menorca.

Passam a la següent pregunta que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversió en la compra de patrimoni públic a Menorca. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Feim aquesta pregunta, perquè si
féssim cas a les declaracions de destacats membres del Partit
Popular a Menorca, podríem pensar que Menorca seria, en
l'època del Govern del Sr. Matas, el màxim. I clar, les
informacions s'han de contrastar i per tant hem de demanar al
Govern dins 1996 quina és la previsió en compra de patrimoni
públic a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, Sr. Reus, conseller de
Medi Ambient, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus i Beltran):

Sí, Sr. President. Sra. Diputada. El 96 la previsió és iniciar
expedients a efectes de poder adquirir el 97 espais distints a
efectes de fer àrees recreatives a l'illa de Menorca. Hi ha un
pressupost quantificat per al 97 que puja a 155 milions de
pessetes, 90 dels quals es poden aplicar a la cobertura de préstecs
via finançament d'empreses públiques o de consorcis, la qual
cosa pot motivar una inversió pròxima a 700 milions de pessetes.
Dins Menorca hi ha possibilitats, ja sigui actuant directament a
certs espais o actuant dins l'ordre tributari, en certs deutes que
avui en dia estan pendents, a efectes d'aconseguir espais per crear
àrees recreatives. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Diputada. Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 5035/96, presentada pel l'Hble. Sr.
Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a elaboració del mapa de
sociolingüística.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Damià Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a elaboració del mapa sociolingüístic. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, la pregunta és per aclarir en
quin estadi d'elaboració es troba el mapa sociolingüístic que
s'havia de realitzar en col•laboració amb la Universitat de
les Illes Balears i que formava part d'una de les 26 accions
previstes al Pla de normalització lingüística que es va
presentar a l'opinió pública fa uns mesos. Exactament, es
tractaria de saber si ja s'ha establert algun tipus de conveni,
de pla de treball conjunt amb la Universitat de les Illes
Balears per elaborar aquest mapa sociolingüístic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, no hi ha establert encara cap conveni ni cap pla de
treball conjunt amb la Universitat, dir-li que l'article 40.2 de
la Llei de normalització lingüística parla que el Govern
balear, a través de la Conselleria de Cultura, ha d'instar als
signants de l'acord institucional per a la normalització
lingüística a l'elaboració d'un mapa sociolingüístic, i en
aquest sentit, és dins aquest projecte col•lectiu de
normalització que suposa aquest acord institucional on s'ha
de produir aquest fet. Des de la Conselleria, en qualsevol
cas, feim un seguiment i estarem pendents que això es pugui
fer realitat el més aviat possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS (GP Nacionalista-PSM):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè ha desplaçat
a l'acord interinstitucional per a la normalització lingüística
l'elaboració d'aquest mapa sociolingüístic, jo li vull recordar
que la Llei de normalització lingüística, aprovada ara fa deu
anys, també, a l'article, precisament, 40.3, establia l'encàrrec
al Govern que havia d'aplicar aquesta llei, i als poders
públics en general, però sobretot al Govern de la Comunitat
Autònoma, d'elaborar aquest mapa sociolingüístic.
Realment, deu anys són molt de temps per no haver iniciat
la tasca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 5241/96, presentada pel l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a distribució del
video "Toy Story".

Passam a la pregunta següent, que formula la diputada Sra.
Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a distribució del video Toy story. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Voldríem que ens aclarís, el Sr. Conseller de Comerç i Indústria,
així apareix als diaris, però ara conseller d'Agricultura, Comerç
i Indústria, quin interès té a donar suport a la distribució del
video Toy story i l'ampliaríem a veure si el mateix interès el va
tenir en la pel•lícula Pocahontas, Aladdin, etc., etc.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Intentarem ser seriosos en la
contestació. La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria no
té cap interès especial a promocionar el video Toy story, el que
passa és que l'associació de comerciants especialitzats en la
venda de video varen presentar una sol•licitud a la Conselleria,
en aquell moment de Comerç i Indústria, i es va incloure dins el
pla de suport a la modernització del comerç, concedir una ajuda
econòmica a aquesta promoció, i això es fa per contrarestar la
competència de les grans superfícies. Habitualment es fa en
quatre vegades, quatre campanyes de promoció a proposta
d'aquesta associació, i en aquestes quatre vegades es presenta un
tipus de video que pugui tenir bastant facilitat de
comercialització, això ho proposa l'associació, els tècnics de la
Conselleria ho estudien i accepten o no la seva inclusió. Això és
tot.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. Conseller. Ens ha tranquil•litzat l'explicació que
era per promocionar la petita i mitjana empresa enfront de les
grans superfícies, allò que ens havia estranyat era la capacitat de
l'anunci que havia sortit a la premsa, de dia 10 d'octubre, on hi
havia el suport i la col•laboració del Govern balear, i només deia
Ya a la venta Toy story, i allò que sí recomanaríem és que el
suport a la petita i mitjana empresa pogués anar en el sentit d'un
altre tipus de suport, donat que la multinacional Walt Disney, la
veritat és que fa una propaganda excessiva a través dels mitjans
de comunicació audiovisuals de les seves pròpies pel•lícules i no
pens que un anunci als diaris locals signifiqui una promoció de
la petita i mitjana empresa enfront de les grans superfícies. De
tota manera, li agraïm l'explicació, i el que recomanaríem és que
aquests tipus d'ajuts a la petita i mitjana empresa es vigilassin en
una utilitat més cap a l'ocupació, més cap a un altre tipus
d'interès social que no cap a la distribució de pel•lícules d'una
multinacional. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

I.6) Pregunta RGE núm. 5220/96, presentada pel l'Hble.
Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a lluita biològica contra l'oruga
de la processionària.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a lluita biològica contra l'oruga de la processionària. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta que li he
robat a un col•lega d'aquesta cambra i que altres vegades
l'ha fet, però aquesta vegada, em permetrà que ... Té
prevista la Conselleria de Medi Ambient alguna actuació de
control de la plaga de l'oruga processionària mitjançant la
utilització de pesticides químics, de l'anomenat Dimilín, i si
n'és el cas, quin és el pressupost previst? Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no usam
química en l'eliminació de la plaga, actuam sempre en base
a processos biològics, com pugui ser la feromona sintètica.
Hi ha prevista una campanya a Eivissa d'uns 3 milions de
pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Vol dir amb això, Sr. Conseller, que ja s'ha eradicat
totalment l'ús del Dimilín per eliminar l'oruga
processionària?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President. No li puc dir tant, el que li puc dir és que la
Conselleria de Medi Ambient no usarà productes químics.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5257/96, presentada pel l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cursos dels programes de formació
professional ocupacional de la CAIB.

Passam a la pregunta següent que formula la diputada Sra.
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
dels programes de formació professional ocupacional de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sra. Diputada, té vostè
la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Com pensa el Govern de la Comunitat
coordinar i/o establir prioritats en la convocatòria extraordinària
de cursos de formació acollits a l'article 91.9 del Decret 174 del
96.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Formació i Treball, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
L'Ordre del conseller de Treball i Formació de data 5 d'octubre
del 96 estableix la convocatòria extraordinària per a accions
formatives contemplades a l'article 91 (...) del Decret 174/96.

Metodologia. Dades recollides de la Direcció General de
Formació, oferta de formació coberta mitjançant programació
96-97, i amb les idees formatives contingudes als corresponents
programes operatius dels objectius 2, 3 i 5b.

Coordinació. Aquesta acció coordinadora, així mateix
exercida, com vostè sap molt bé, pel Decret 174, pel Consell de
Formació Ocupacional, apartat b) de l'article 21 del Decret
174/96, que a més, a la passada sessió de 14 de setembre,
comptava a l'ordre del dia, al punt 3, específic sobre l'esmentat
ordre, a conseqüència, totes aquestes accions prioritàries són el
resultat de l'anàlisi anterior acordat per unanimitat pel Consell de
Formació.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller.
L'aparició d'aquest decret de regulació de tots els temes que
en formació ha d'actuar el Govern, esperem que serveixi
almanco perquè l'oposició sapiguem més quins doblers
tenen, on els tenen i amb què els gasten. De totes maneres,
sí que li volia dir un parell de coses, per primera vegada
aquest decret ha d'entrar en funcionament amb una
convocatòria extraordinària, perquè va aparèixer publicat
dia 28 de setembre i els terminis que estableix el mateix
decret acabaven dia 30 de setembre. També li vull dir que
les convocatòries ordinàries se suposa que tindran prou (...)
publicitària i tothom les sabrà, però no sé si suficient. En
qualsevol cas, jo no he vist cap publicitat relativa a la
convocatòria extraordinària, supòs que als ens que són
habitualment demandants de cursos els ho hauran comunicat
de qualque manera, però ho he de suposar, de totes maneres
no ha arribat públicament a tothom. El que sí li dic és que
l'article 177 diu molt clar, del Decret, com s'han de fixar les
prioritats dels cursos i que els farem el seguiment d'aquestes
prioritats que estan molt ben descrites, però que no estan
valorades, de totes maneres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Sr. President. Com que vostè coneix molt bé el Decret
174/96, jo li recoman que llegeixi el que fa referència al
procediment de convocatòria i els processos d'adjudicació,
que són al títol V del Decret, convocatòria i processos
d'adjudicació, que diu, jo li recomanaria els articles 174,
175, 176 i 177, una volta llegits, si em vol fer una altra
pregunta, aquí som.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5227/96, presentada pel l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajuts al tercer món.

Passam a la pregunta següent que formula el diputat Sr.
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuts al tercer món. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En els debats pressupostaris, després
de molts de regatejos amb les propostes dels grups de l'oposició
d'arribal al 0'7% i les rebaixes que proposa el Grup Parlamentari
Popular, s'han aconseguit introduir unes quantitats, encara no
arriben al 0'7%, però sí unes quantitats per a ajudes al tercer
món. Quan a la feina de control parlamentari ordinari veim com
s'efectua la despesa d'aquesta partida, d'aquesta partida
insuficient, però en qualsevol cas que és un pas endavant
respecte de situacions anteriors, no aconseguim endevinar quin
és l'objectiu, quines són les possibles convocatòries, quins són
els criteris, en definitiva, que el Govern utilitza a l'hora
d'adjudicar les distintes partides que estan molt reduïdes i
excessivament esteses, darrera les quals un no és capaç
d'endevinar quins són els criteris que té el Govern per adjudicar
aquesta partida. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Si no ho ha endevinat és perquè no ha
volgut, perquè he donat tota la documentació oportuna que, a
més, li remetré, però vull dir-li que se n'han beneficiat 50
entitats, 50 projectes, els criteris són els aprovats per una
comissió avaluadora dels projectes de cooperació al
desenvolupament, plantejats també pel Decret de 29 de juliol del
96 i modificat després per un decret posterior, és molt llarg, però
intentaré cenyir-me, sector geogràfic, valoració d'1 a 10 punts;
experiència de l'entitat cooperant o capacitat operativa actual, es
valorarà d'1 a 5 punts; garanties que ofereix el soci del local o la
institució executora, d'1 a 5 punts; experiència d'objectius (...)
avaluables, d'1 a 5 punts; objectius del projecte, grau en què es
cobreixen les necessitats bàsiques, d'1 a 10 punts; participació
dels beneficiaris directes, indirectes o potencials en l'avaluació
dels projectes, d'1 a 5 punts; grau d'afectació del projecte a
l'atenció dels grups socials més desfavorits, d'1 a 10 punts;
objectius sectorials dels projectes, d'1 a 10 punts; grau
d'incorporació de responsables locals en l'execució dels
projectes, d'1 a 3 punts; incidència de l'execució dels projectes en
el medi ambient, d'1 a 5 punts; viabilitat dels projectes que cessin
les ajudes externes, d'1 a 5 punts; participació en els projectes de
persones, béns i serveis de Balears, d'1 a 10 punts; i participació
de les comunitats balears a l'exterior en el control i a l'execució
dels projectes d'1 a 3 punts.

A més a més de tot això es valoren tota una sèrie de prioritats
en relació que les accions siguin d'educació, formació i
sensibilització de la societat balear, de les nostres illes
entorn al tema de solidaritat. No tenc inconvenient a enviar-
li aquests objectius, però vull dir-li que quan un fa una
rebaixa és perquè parteix de més a manco, i nosaltres de
cada vegada partim de manco a més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta relació de criteris, per
suposat coneguts, a què ha fet referència la Sra. Consellera,
donen com a resultat que dels 40 milions de pessetes
dedicats durant l'any 1995 a les ajudes al tercer món, més de
35, de 40, més de 35 estan destinats a l'Església Catòlica, a
institucions lligades a l'Església Catòlica. Déu me n'alliber
de dir que l'Església Catòlica no compleix el seu objectiu
amb la seva labor de cooperació efectiva i eficaç amb els
països del tercer món, no és aquesta la intenció dels diputats
que els parla, però sí voldria subratllar que cada vegada que
des d'aquest parlament ens omplim la boca i proclamam la
necessitat d'ajudar per encarrilar esforços de la joventut, del
voluntariat cap a aquelles organitzacions no governamentals
que estan fent una labor molt encomiable que tots alabam,
a l'hora de la veritat a penes reben poc més enllà d'un 10%,
i no totes elles seran incardinables dins la categoria d'ONG,
d'un 10% de les ajudes al tercer món. Si aquests barems que
vostè ha dit donen aquests resultats, el que han de fer, Sra.
Consellera, és canviar els barems. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El que ha de fer, Sr. Diputat, és
informar-se abans de fer afirmacions com les que ha fet i
que, a més, són perfectament rebatibles, amb tota la
informació al seu abast. En primer lloc, evidentment que
totes les associacions religioses que demanen i fan tema per
al tercer món no poden sentir-se discriminades, i a la
societat que tenim, la societat Caritas Diocesana o altres
entitats com podrien ser comunitats jesuïtes, etc., fan una
labor important per al tercer món, però no és ni molt manco
el percentatge que vostè diu en relació a les ajudes. Li
record que no eren 40 milions sinó que eren 80, s'hauria de
repassar el pressupost d'aquest any, i l'any 96 varen ser 120.
I jo li voldria recordar al Sr. Diputat que d'aquestes
quantitats, una part, evidentment, ha anat a les associacions
religioses perquè han estat sempre les capdavanteres en
temes de solidaritat i tercer món, però la major part ha anat
a altres projectes. Jo ara li diré, per exemple, a Niños de la
Amazonia, hospital que fan a l'Amazònia, 3.500.000
pessetes; a Odontología Solidaria, un projecte, 1 milió de
pessetes; a Fundació Vicent Ferrer, que, com vostè sap ...



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 50 / 22 d'octubre del 1996 1929

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

... 2.500.000 pessetes i podria seguir així, no, no, molt més
del que vostè es pensa, i les xifres canten. No té raó, Sr. Diputat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 5228/96, presentada pel l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvenció a l'"Asociación de mujeres
empresarias".

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
a l'Associació de dones empresàries. Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, senyor president. Continuam la nostra feina de
control de les repartidores del Govern, i aquesta sí que ho és, el
programa 11.100, relativa a l'any 1994 en concret. Bé, aquí,
d'una partida, d'un subprograma que reparteix petites quantitats,
70, 100, 125, 150, 90.000 pessetes, sense cap criteri, aquí sí que
estic segur que la senyora consellera no em pot exhibir un decret
de barems perquè no existeix, i ens trobam una subvenció, la més
grossa, d'1.500.000, a l'associació de Mujeres Empresarias,
organització Congrés Iberoamericà, això és el que sembla que es
dedueix de les sigles i de les abreviatures que hi ha. Però més
endavant, a un altre programa, programa 11.100.323200, ens
trobam Convenio con asociación de mujeres empresarias -està en
castellà perquè està així a la comptabilitat del Govern-,
organització V Congreso Iberoamericano, 1.000.000 de pessetes
més.

Això és una doble subvenció per dos capítols, per dos
subprogrames distints que està, senzillament, com la consellera
sap, prohibit. Per què se subvenciona dues vegades, per un
mateix concepte, a aquesta associació senyora consellera?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Senyora consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, senyor president. Seguesc dient al senyor
diputat que s'informi, existeix un decret de regulació
d'aquestes ajudes, on sí posa els criteris; li recoman que es
llegeixi el decret i veurà com hi ha uns criteris, hi ha una
comissió avaluadora que dóna aquestes subvencions. I,
seguint en aquesta línia, dir-li que una de les subvencions
era per a activitats pròpies en matèria, com diu el decret, de
promoció d'igualtat d'oportunitats, i que es donava, en
aquest sentit, a l'associació de dones empresàries. I l'altra
ajuda, la del programa 3232, Sr. Quetglas, era per a
l'organització del V Congrés de Dones Iberoamericanes
d'Empresa que, com saben, es feia a Balears, i que,
indubtablement, la Comissió de la Dona hi havia de tenir
una participació, molt al marge de les activitats que dia a dia
realitza aquesta associació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Senyor diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, senyor president. Estranyament, la que està mal
informada és la senyora consellera, estranyament. Perquè el
concepte organització de Congrés Iberoamericà surt als dos
conceptes als quals vostè ha al•ludit, als dos, sinó miri vostè
la seva pròpia comptabilitat. Jo sí que estic informat:
programa 11.100.112200, associació Mujeres Empresarias,
Organización Congreso Iberoamericano, 1.500.000; quatre
pàgines més endavant: programa 11.100.323200, convenio
con la asociación de Mujeres Empresarias, organización V
Congreso Iberoamericano. Les dues tenen el mateix
concepte, a les dues s'està subvencionant el mateix. No
dissimuli aquí dient no per un costat els estam
subvencionant les despeses de funcionament i per l'altre
l'organització del Congrés Iberoamericà, no és així. Estan
subvencionant per una doble via un sol esdeveniment i
practicant, com és habitual, en aquesta mena de partides, el
clientelisme polític i social que és habitual en el Govern del
Partit Popular. Gràcies, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Senyora consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, senyor president. No he dit que fossin per a
despeses de funcionament Sr. Quetglas, ara ja veu vostè les
interpretacions que fan, he dit que era per a activitats, i
l'altra era per al Congrés Iberoamericà de Dones d'Empresa;
un congrés que es va demanar un pressupost de 8 milions i
vàrem donar 1 milió. Tenc entès que també en el congrés de
dones de vegades hi ha participat el ministeri, crec que a
aquests congressos no es pot criticar que no hi participin
comissions com la de la dona, i crec que qui s'hauria
d'informar de clientelisme polític és vostè, perquè de
vegades pensa tot el món que és de la seva condició. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 5170/96, presentada pel l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a construcció d'un assut al torrent de
Lluc.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Antoni
Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'un assut al torrent de Lluc. Senyor diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, senyor president. Sr. Reus, el nostre grup veu amb
preocupació i sorpresa, si encara ens pot sorprendre res de la
política hidràulica del Govern, la iniciativa d'Emaya, d'una
empresa municipal, de fer un assut en plena Serra de
Tramuntana, a la vora del torrent de Lluc, devers l'entreforc.
Sabem, entenem que un tal despropòsit no tendrà suport del
Govern balear, però perquè quedi al Diari de Sessions hem fet
aquesta pregunta concreta: de si la Junta d'Aigües ha informat
favorablement aquesta obra. En tot cas, li agrairia que em situàs
a quin moment processal es troba el projecte i la postura del
Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, amb molt de gust li diré que en
aquest moment ens trobam en una fase d'estudi previ d'aquest
projecte on hi ha un informe evacuat que informe diversos
inconvenients, un d'ells, el més important, és que fa falta fer una
avaluació d'impacte ambiental completa i, per altra banda,
s'endevinen diversos problemes quant al càlcul d'escorrentia.
Vostè ha de saber que té una certa lògica que sigui Emaya el
promotor d'aquesta obra, en raó que millora el que és la conca
del Gorg Blau i el Pla de Cúber, que són embassaments de
propietat d'Emaya, no del Govern balear. En aquest sentit
qualsevol obra pública que tengui com a missió i objectiu
millorar els cabdals d'aigua, benvinguda sigui, no obstant això,
com li dic, ens trobam en una fase d'indagació en aquest tema, de
complement d'informació i sobretot d'avaluació d'impacte
ambiental. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Quedam més preocupats que no estàvem, Sr. Conseller.
Què feim amb aquest document? No s'havia fet un pla
hidrològic?, de què serveix planificar? Aquesta
infraestructura no li hem trobada. No s'havien fet prou
estudis, no s'havia d'actuar segons això, no s'havia donat
audiència als particulars? Per cert, que no se'ls ha contestat.
I, en canvi, compareix Emaya, que no sé si va fer aquesta
al•legació, i una empresa municipal marca quines són les
línies estratègiques, quines són les infraestructures bàsiques
que hi ha d'haver en aquesta comunitat autònoma? Què fa
Emaya per Escorca? Creim que és la Junta d'Aigües qui ho
ha de fer, i sobretot la planificació hidrològica l'hem de
discutir aquí, l'hem de discutir seriosament, no hem d'anar
improvisant així com una empresa municipal li vagi donant
la gana. Confiam que es faci, això sí, l'arrenjament, que això
sí que era aquí, de les canonades del Gorg Blau i Cúber,
però no que facin aquest disbarat amb un impacte
paisatgístic importantíssim, en plena Serra de Tramuntana,
de totes maneres, sobretot demanar-li que sigui rigorós, per
favor, quant a complir allò que vostè mateix planifica.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Alorda, vostè, sempre que hi ha un
debat, veu les coses molt clares, i li dic que ho té molt fàcil,
perquè sempre, tot és blanc o tot és negre. El Pla hidrològic,
quant a criteris, expressa un nivell d'obres d'interès global
general, parlam d'una obra menor que és una obra que
coopera, és una obra connexa a dos embassaments actuals,
possiblement a vostè li falta informació per entendre que no
és res més que una operació d'optimització d'un sistema ja
fet, que és el Gorg Blau i el Pla de Cúber que estan
interconnectats, en una fase subsegüent, que és un assut, que
ve d'una història ja molt antiga on hi ha estudis de l'any 70
respecte d'aquest tema, i es tracta en certa forma de millorar
una aigua d'escorrentia que es perd per problemes de
captació d'aquests embassaments. Jo li he de dir que el més
important que hi ha per fer és l'avaluació d'impacte
ambiental, perquè com que vostè sap de tot, i jo almanco no,
jo fins que no hi hagi un estudi tècnic que em digui si
realment hi ha impacte o no n'hi ha, jo no ho sé, i el Pla
hidrològic o els criteris avaluen una sèrie d'obres, diguem-
ne, importants, i això dins el tema d'aportació hidrològica no
té més importància perquè es tracta d'una obra que pot
aportar com a màxim cada any 2 hectòmetres, amb la qual
cosa és una obra menor. Només dir-li, amb moltíssima
simpatia, que sempre que hi ha un debat amb vostè, ho té
massa clar, i jo, almanco, sempre tenc dubtes. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 5003/96, presentada pel l'Hble. Sr.
Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a resultat de
l'estudi "Producció i reproducció dels grups lingüístics
minoritaris a la Unió Europea".

Passam a la pregunta següent que formula el diputat Sr. Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a resultats de l'estudi de producció i reproducció
dels grups lingüístics minoritaris a la Unió Europea. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Fa poques setmanes, la Unió Europea
va fer públic el resultat d'un estudi rigorós sobre producció i
reproducció dels grups lingüístics minoritaris a la Unió Europea,
ens interessa saber quina avaluació en fa el Govern balear, de
quina situació es troba el català balear segons aquest estudi i
quines mesures pensa adoptar com a resultat d'aquesta valoració.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Portella, el Govern té
coneixement de la publicació d'aquest informe de la Unió
Europea, és una anàlisi exhaustiu sobre 48 grups lingüístics
minoritaris de la Unió Europea, i es fa una valoració global de la
situació lingüística de cadascun d'aquests grups, i intervenen a
l'anàlisi tota una sèrie de factors que no tenen sempre una
incidència específica sobre el fet lingüístic. En qualsevol cas, és
un estudi ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Conseller. Té vostè l'ús de la paraula. Li deman
disculpes.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies. Lògicament, l'estudi encara és recent,
com li deia, és un estudi que fa una anàlisi d'aquests 48
grups. Quant al català de les Illes Balears la valoració que
fa, si bé no és òptima, sí que podem dir que és positiva, ja
que el nostre grup lingüístic és inclòs en tot un conjunt
d'altres grups que han obtingut puntuacions generalment
bastant altes, i sobretot és de destacar que en cap de les
variables analitzades, que no sempre són, com li he dit al
principi, lingüístiques, no té puntuacions baixes. Reflecteix
finalment aquest estudi, supòs que vostè l'haurà examinat,
que la llengua catalana té una gran vitalitat dins la societat
civil aquí, és un estudi que encara l'hem d'analitzar molt
més seriosament, però la primera conclusió que en treim és
positiva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. La valoració que havia fet
personalment a l'hora de mirar les dades que donava no era
tan positiva com la del Govern, com pot pensar, perquè el
català de Balears, segons aquest estudi, que es fa sobre 48
grups lingüístics minoritaris a Europa, minoritaris i no
minoritaris, com és natural, col•loca el català de Balears en
el lloc número 11, amb 17 punts per darrera del català a
Balears hi ha una sèrie de grups lingüístics, trenta-set
concretament, però només dos d'una població numèricament
superior a les Illes Balears, els altres són molt inferiors, com
l'albanès a Romania, com el grec a Itàlia, ja ho sap vostè,
perquè el deu haver llegit, com jo. Per tant, la valoració no
és positiva, i molt manco positiva quan veim que, per
exemple, el català al País Valencià està molt més puntuat i
per damunt del català a Balears quan sabem les dificultats
i l'oposició que té la normalització lingüística al País
Valencià, que aquí no és, ni molt manco la mateixa, i que
per tant amb unes condicions socials més favorables, la
situació del català a Balears és més precària que la del País
Valencià. Nosaltres, per això, sí que consideram que la
reacció hauria de ser intensificar l'impuls a la normalització.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, tot són
lectures des de distintes òptiques d'aquest estudi. Sabem tots
positivament que no està al nivell que tots desitjaríem, per això
hi ha una direcció general de Política Lingüística i per això hi ha
tota una sèrie de mesures que aquest govern va anunciar a la
compareixença parlamentària, que s'emprendram durant aquests
propers anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5009/96, presentada pel l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a increment de les taxes de la Universitat de
les Illes Balears.

Passam a la darrera pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
increment de les taxes de la Universitat de les Illes Balears. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. El diputat que fa la pregunta voldria
saber si és cert que el Govern d'aquesta comunitat va proposar a
la ministra d'Educació i Cultura que l'increment de les taxes per
a la nostra universitat fos del 6%.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, malgrat vostè
hagi utilitzat, jo crec que d'una manera no correcta aquestes
dades per intentar una mobilització estudiantil en contra
d'aquesta comunitat autònoma, jo li diré que aquesta comunitat
autònoma no ha fet més que el que ha fet durant aquests darrers
anys que no ha tengut competències, que no ha estat més que una
corretja de transmissió de la proposta de la Universitat cap a
Madrid. Vàrem proposar a Madrid la proposta que ens venia de
la Universitat com s'ha fet cada any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. Conseller, em sembla que no pretenc organitzar
mobilitzacions estudiantils, en qualsevol cas, tampoc no ho
aconseguiria, per tant estigui tranquil, estigui tranquil que
els estudiants universitaris són més mals de moure del que
ens pensam. Però jo crec que es contradiu això amb allò que
diu la Sra. Ministra al Diari de Sessions del Congrés de
Diputats, que tenc aquí, on diu que les taxes acadèmiques de
matrícula -llegiré, perquè la Sra. Ministra, la Sra. Aguirre i
Gil de Biedma, no parla en català ni tan sols en privat, ho
diu en castellà, diu: "La UNED, la Universidad a Distancia y
la Universidad de Baleares, y en este último caso, en el de
Baleares, en que el proceso de transferencias está a punto de
culminar, lo que se ha hecho es seguir el criterio propuesto por
la propia universidad y por el Gobierno de la Comunidad
Autónoma. Hemos puesto la misma subida que la que había
propuesto la Universidad de Baleares y la Comunidad
Autónoma". I llavors acaba com per fer-nos un favor, i diu:
"Y en la UNED -que és la seva- el incremento ha sido el 4%,
en la banda baja de lo propuesto por el Consejo de
Universidades". Jo crec que, Sr. Conseller, vostè
possiblement ha assumit allò que li va proposar la
Universitat, però, en tot cas, els perjudicats han estat aquests
alumnes que supòs que no es mobilitzaran, però hauran de
pagar aquest increment de taxes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Crespí,
afortunadament, afortunadament, nosaltres encara som
respectuosos, cosa que no ha estat el Grup Socialista amb
l'autonomia universitària. L'autonomia universitària és per
a nosaltres un principi fonamental que vostès per ventura no
respecten, però nosaltres sí. Hem estat, únicament corretja
de transmissió de la voluntat de la Universitat cap al
Ministeri. Li he explicat un altre pic en català, llevat que
vulgui que li ho expliqui en sànscrit o en hebreu, ja no sé
com li he d'explicar aquest tema, eh? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 5182/96, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a política del Govern en matèria de normalització
lingüística a l'Administració de Justícia.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a mocions. La primera és la que ha presentat el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a política del Govern en matèria de normalització
lingüística a l'Administració de Justícia, com a
conseqüència de la Interpel•lació RGE núm. 4341/96. Per
fer-ne la defensa, té la paraula el portaveu Sr. Josep Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, senyor president, senyores diputats, senyors diputats.
A la interpel•lació que va donar lloc a aquesta moció, el conjunt
del Parlament va estar d'acord, fa quinze dies, amb alguns punts.
En primer lloc, la situació de l'Administració de justícia a les
Illes Balears quant a normalització lingüística es troba sota
mínims. En segon lloc, els resultats de les iniciatives del Govern
en aquest camp han estat insuficients i sempre insignificants. En
tercer lloc, el procés de normalització no tendrà èxit en el món
oficial si no abasta també l'Administració perifèrica i, en aquesta,
l'Administració de la justícia. I en quart lloc, la situació de l'ús
del català a l'Administració de justícia, tret d'excepcions, fa que
no siguin respectats els drets lingüístics dels catalanoparlants en
aquestes illes. També, en cinquè lloc, l'Estat té l'obligació, en
compliment de la Constitució, de promoure i de fomentar l'ús de
les llengües pròpies i oficials d'aquells països amb llengües
diferents a la castellana, que és la de l'aparell de l'Estat. I, per
últim, la naturalesa de l'Administració de la justícia, relacionada
també amb una creixent castellanització de l'educació a la
Facultat de Dret a les nostres illes, fan difícil el procés
normalitzador. En conseqüència, amb aquests punts que es van
exposar a la interpel•lació, sembla lògic demanar al Govern
balear un esforç superior, concret i avaluable.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports ens va demanar, a
la seva intervenció, que la moció que generàs aquella
interpel•lació no fos generalista, que donàs sortides concretes a
aquest problema. Esquerra Unida presenta una moció que té un
component generalista, perquè l'ha de tenir, lògicament, i que
també elements de programes concrets d'actuació en aquests
àmbits. Els aspectes que farien referència a la reforma estatutària
o a la reforma de la Llei de normalització lingüística, que també
hauríem de tocar per donar més contingut a aquesta proposta, no
hi són tan presents perquè hem cregut que el seu espai, l'espai de
defensa natural de debat i de votació, no és el d'avui; sinó que
per la pròpia importància que tendria un fet d'aquesta mena,
hauria de ser ja quan es plantejàs la reforma de l'Estatut o de la
Llei de normalització lingüística per donar més força al caràcter
de llengua pròpia que té el català de les Illes Balears.

Amb aquesta moció volem insistir en tres qüestions que
trobam que són importants. La primera, la responsabilitat del
Govern balear i del Govern central a l'hora de realitzar
programes de normalització lingüística dins l'Administració de
justícia, les iniciatives legislatives que farien falta i les mesures
tècniques i de recursos específics que s'haurien d'habilitar per
posar en marxa accions concretes de normalització lingüística,
a l'àmbit de l'Administració de justícia.

El primer punt de la moció fa referència a la pressió insistent
davant el Govern central perquè aquest assumeixi la seva
corresponsabilitat, juntament amb el Govern balear, a l'hora de
realitzar polítiques de normalització a Balears, en compliment de
l'article 3.3 de la Constitució.

El segon punt, relacionat amb l'anterior, fa referència a
l'actitud ferma davant el poder judicial, perquè aquest també
assumeixi la seva responsabilitat constitucional, primer amb
mesures que assegurin la mínima estabilitat geogràfica del
personal en els seus llocs de feina; segon, treballant perquè
els funcionaris que actuïn a les Illes Balears tenguin el
coneixement suficient de la llengua pròpia de la nostra
Comunitat Autònoma i que, per tant, puguin assegurar el
seu ús normal en els procediments.

Quant al Govern balear, proposam que aquest presenti,
en el termini de tres mesos, un calendari, un pla d'accions
amb l'Administració de justícia, que siguin unes accions
avaluables, lògicament, i que, en conseqüència, cada sis
mesos el Parlament pugui valorar, a través de la informació
del Govern, els avanços o estancaments o retrocessos
d'aquestes actuacions. Trobam que són peticions lògiques
d'aquesta moció.

Entre les accions concretes que es proposen i que serien
els punts 4, 5, 7, 8, 10 i 12 i que podrien ser moltes més
quan es parla d'accions concretes, quant a aquestes
destacam, en primer lloc, responsabilitzar-se que els jutjats
i els tribunals a les Balears disposin dels programes
informàtics i processament de textos en català; en segon
lloc, consolidar els cursos de català destinats a jutges,
secretaris, fiscals i personal administratiu, consolidar-los,
assegurant l'assoliment del coneixement de la llengua
exigible a les administracions públiques a les Illes Balears;
en tercer lloc, impulsar la generalització de l'ús del català en
la documentació i en els actes de comunicació orals i
escrits, i que aquesta generalització arribi també a l'utillatge,
a les comunicacions, les capçaleres, els oficis, els informes
i altres documents oficials que poden ser perfectament,
també, les comunicacions que apareixen al BOCAIB, fins
ara indefectiblement i únicament en castellà. També
proposam promoure l'edició, la difusió, la distribució de
textos legals i de diccionaris jurídics, ja editats, perquè n'hi
ha prou d'editats, igualment d'obres divulgatives i llibres de
text, que permetin incrementar la formació en llengua
catalana al llenguatge jurídic dels professionals del dret i
també al personal docent de les ciències jurídiques i entre
els estudiants d'aquestes matèries. Portar aquestes accions
a la Facultat de Dret; fer notar que aquesta Comunitat
Autònoma tendrà en endavant les competències en matèria
d'universitat i que dóna peu a aquesta major implicació en
programes de normalització lingüística en aquests àmbits.

Una altra acció concreta que proposam és la d'informar;
aquí proposam que siguin pannells informatius visibles,
destacats a totes les dependències de justícia residents en
aquesta Comunitat Autònoma, en els quals s'informi sobre
quins són els seus drets lingüístics, els drets dels habitants
de les Illes Balears i que com poden exercir-los en les seves
relacions amb la justícia. Trencar, aquesta és la idea, amb la
por, que sol ser general i generalitzada, i açò és un fet, que
normalment arriben informacions davant la possibilitat que
el fet d'emprar el català no pugui ser al final en perjudici
dels interessos personals d'aquelles persones que s'adrecen
a la justícia en català.
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També parlam, proposam, crear un grup d'assessors i
dinamitzadors lingüístics perquè puguin actuar expressament,
concretament, en els jutjats de les Illes Balears. Aquesta actuació
des d'oficines de normalització lingüística als jutjats, aniria
dirigida a assessorar les persones que es relacionen d'alguna amb
l'Administració de justícia, per assessorar els professionals de la
justícia i col•laborar amb la progressiva catalanització lingüística
dels tràmits i procediments que es donen en l'Administració.

També parlam, en darrer punt, de revisar la Llei de
normalització lingüística per potenciar el caràcter propi. Com ja
he dit abans, aquesta qüestió és més pròpia d'una altra proposició
no de llei que no d'aquesta en la qual proposam una moció, en la
qual proposam mesures concretes d'actuacions a l'àmbit de la
justícia. Nosaltres creiem que amb aquestes mesures queda
bastant palès el resultat de la interpel•lació dels dies anteriors i
que donam resposta a una necessitat expressada pel conjunt dels
grups, també pel Grup Popular quan va considerar que la situació
no és bona; que donam resposta a aquesta necessitat a partir de
qüestions que es poden realitzar.

He de dir també que hi ha unes esmenes presentades pel Grup
Socialista a aquesta moció, avui matí m'he avançat a l'explicació
d'aquestes esmenes, per tant ara no ho faré i en la posterior
resposta podrem tenir oportunitat de debatre una mica o de
dialogar sobre aquestes esmenes presentades avui matí, amb un
excés d'impuls he passat l'arada davant el bou, cosa que no havia
d'haver fet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Per presentar i defensar
l'esmena del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat
Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, senyor president. Bé, el fet que el Grup Parlamentari
Socialista presenti esmenes vol dir que està d'acord amb el text
i aquestes esmenes no tenen més intenció que modificar, corregir
algunes coses que, al nostre judici, que no vol tampoc que sigui
el bo, però hem cregut que es podia millorar. I per què ho hem
dit?

Anem a veure l'esmena al punt número 5, que parla del
Consell General del Poder Judicial, nosaltres hem cregut oportú
també ficar el Ministeri de Justícia per la doble competència, un
sobre el personal judicial, l'altre sobre la resta de personal
administratiu i, per tant, han de ser tots dos que facin les
mesures. És una esmena purament tècnica.

L'esmena a l'apartat 8 té una mica més de profunditat, i
per què? Bé, perquè evidentment la proposta d'Esquerra
Unida és una proposta plausible, és a dir, crear una xarxa
d'assessors és una bona mesura, necessària, però hi ha una
altra pregunta aquí: qui paga aquesta xarxa d'assessors? Bé,
la nostra proposta és almanco que intentem que la pagui el
Ministeri de Justícia, que és aquell que té l'obligació, primer
té l'obligació de ser el més complidor de la llei i, per tant, si
aquí tenim un Estatut i una Llei de normalització, de
moment que sigui ell qui pagui, abans que sigui el Govern
d'aquesta Comunitat amb càrrec al seu pressupost qui hagi
de cobrir unes mancances d'aquest dèficit històric que
sempre ha tengut la normalització lingüística en aquesta
Comunitat i que nosaltres hem denunciat algunes vegades.
Per tant, creiem que s'ha d'intentar i nosaltres creiem que
s'ha d'instar el Govern que, amb el suport d'aquesta cambra,
amb la força que li dóna el suport d'aquesta cambra, que
esperem que el Grup Popular també s'hi adhereixi, doncs,
pugui anar al Ministeri de Justícia i aconseguir, almanco,
algun finançament per a aquesta xarxa, i si llavors s'ha de
complementar per part del Govern de la Comunitat
Autònoma, doncs bé, qualque cosa haurem guanyat.

Llavors, hem cregut que l'apartat 9 pràcticament venia a
dir, he entès jo, el mateix que el número 5, és una mica
redundant, no fa res si no es lleva, no en feim qüestió d'això,
però creiem que per un motiu de redacció.

I llavors, ens hem permès afegir-ne dues més de qualque
manera per seguir aquella cosa culinària de què com més
coses poses el brou és més nutritiu, de vegades dóna mal
gust, però és més nutritiu. I és, bé, podem normalitzar els
jutges, però, i els missers i tot el personal que es mou entorn
de l'Administració de justícia? Com més missers tenguem
preparats, capacitats en la nostra llengua, doncs evidentment
més fàcil posarem que tenguin els seus clients que facin els
escrits; per tant, nosaltres creiem que aquí hem de començar
i és una mesura semblant a aquella que per part de la
conselleria ja fa uns anys ha introduït al professorat
d'educació secundària, el que són els seminaris específics de
capacitació. No es tracta que es facin classes de català
genèric, però sí dins la pròpia Facultat de Dret, un número
d'hores, poden ser 40, 50 hores lectives, a qualsevol curs de
la carrera o repartits, un seminari específic de capacitació en
termes lingüístics jurídics. I per tant també que a l'Escola de
Pràctica Jurídica i al Col•legi de Missers, i veuen que he
emprat la paraula missers, atenent ja que en aquest
Parlament hem dit que hem de defensar les modalitats i
nosaltres aquí sempre hem dit missers, per tant, els missers;
convé que quan es formen per actuar davant els tribunals,
Escola de Pràctica Jurídica, llicenciats en dret per esdevenir
missers, o bé aquells que ja ho són en exercici, doncs també
se'ls doni aquesta possibilitat.

Nosaltres creiem que són unes mesures que vénen a
complementar l'estupenda iniciativa d'Esquerra Unida, que
nosaltres, ja dic, li donarem suport i ens agradaria que la
resta dels membres d'aquesta cambra també n'hi donassin.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, senyor president, senyores diputades, senyors
diputats. Si en aquesta Comunitat Autònoma hem de ser seriosos
en el propòsit de recuperar la normalitat de la llengua catalana,
més tard o més d'hora s'ha d'obrir també la porta de la
normalització lingüística en aquells àmbits més reticents, en
aquells àmbits on l'ús de la llengua catalana deixa en anècdota el
principi de cooficialitat. Qualsevol moment és bo per iniciar la
tasca, aquest és perfecte, sobretot pensant en la lentitud d'aquest
tipus de processos.

Ja diguérem en el seu moment, que són necessàries polítiques
i plans específics de normalització lingüística en aquests àmbits
més reticents, com és, el cas que ens ocupa, l'Administració de
justícia. La detallada moció del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida conté les claus de la intervenció del Govern balear, del
que hauria de fer el Govern balear en el tema que ens ocupa,
quant a política lingüística i quant a programa de treball.

El President Matas va reiterar en el seu discurs de la
Comunitat de l'altra dia, tot i que feblement, el seu compromís
amb la recuperació del català. I bé, en aquesta moció que ha
presentat Esquerra Unida tenim un text per valorar aquest
compromís d'intencions i veure si el Govern té interès o no en
aquesta feina. La no aprovació d'aquesta moció per aquesta
cambra desvirtuaria i desacreditaria tota la feina de normalització
lingüística que durant aquesta legislatura es pugui dur endavant
per part de l'executiu balear.

El Sr. Flaquer va dir l'altra dia que si se li presentava una
moció concreta, específica i que no fos ambigua o general, li
donaria suport, per tant, esperam que aquesta iniciativa
d'Esquerra Unida tengui el suport majoritari d'aquesta cambra.
Òbviament, el Grup Mixt li donarà suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor diputat. Per part del Grup
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, senyor president, senyores diputats, senyors diputats.
La moció presentada per Esquerra Unida és molt completa i de
la seva aplicació ben segur que se'n derivarien uns avanços molt
considerables per anar tirant endavant la normalització
lingüística a les Illes Balears.

Les dues esmenes d'addició presentades pel Grup Socialista,
que representarien afegir-hi dos articles, diríem que acaben
d'arrodonir el contingut de la moció. És evident que una de
les situacions a resoldre per poder avançar cap a la
normalitat lingüística, en l'àmbit de l'Administració de la
justícia, és comptar amb professionals capacitats per exercir
la seva tasca en llengua catalana, per això és molt important
garantir que els futurs professionals de l'Administració de
justícia puguin estar capacitats per fer documents,
providències, sentències, resolucions, etc., en llengua
catalana, amb la llengua pròpia del nostre país.

El primer problema d'ara mateix és que els ciutadans
balears que vulguin exercir de catalanoparlants davant
l'Administració de justícia no tenen possibilitat de fer-ho, no
hi ha manera que puguin veure garantits els seus drets
lingüístics més bàsics, i això en una situació política en què
es reconeix l'oficialitat a la llengua del país i, a més a més,
se li reconeix la condició de llengua pròpia. Aquests drets
queden fixats a l'article 11, apartats 1 i 2, de la Llei de
normalització lingüística. És evident que els drets lingüístics
que són reconeguts en aquest article no poden ser exercits
ara com ara pels ciutadans balears, ni tampoc per les
institucions polítiques de les nostres illes. I aportaré dos
exemples molt recents, un fa referència a un particular,
l'altre a un ajuntament, concretament a l'Ajuntament de
Felanitx. És evident que la col•lecció d'exemples que
impedeixen que es pugui fer ús, en l'àmbit de
l'Administració de justícia, de la llengua catalana serien
immensos, per poc que féssim una recerca exhaustiva. En
els dos casos, la mateixa jutgessa sol•licita al particular
d'una banda i a l'ajuntament de l'altra que li tornin a
presentar, en versió castellana, els escrits que prèviament li
havien estat tramesos. És evident que aquesta demanda de
la jutgessa va contra la Llei de Normalització lingüística;
abans he esmentat dos articles i ara em permetré llegir el
fragment en els qual queda en evidència la il•legalitat, per
dir-ho d'alguna manera, del requeriment que fa la jutgessa
a l'Ajuntament de Felanitx i al particular perquè li retornin
els seus primers escrits en llengua castellana; diu,
exactament: "Tenen dret a poder dirigir-se a l'Administració
de Justícia en la llengua oficial que estimin convenient
d'usar i no se'ls pot exigir cap casta de traducció". Idò bé, el
mes de setembre, exactament el mes de setembre, els dos
escrits el mes de setembre, una jutgessa d'aquesta illa ha
demanat a un particular i a un ajuntament que li trametin
altre volta l'escrit en traducció castellana.

És evident que l'Administració de Justícia permetent que
exerceixin a les Balears professionals que desconeixen la
nostra llengua i, fins i tot, també, com es comprova, les
nostres lleis -pensem que les desconeixen, no que les
ignoren, diríem, voluntàriament- contribueix a mantenir
l'actual situació de normalitat lingüística, amb la qual cosa
l'Administració de Justícia, actualment, no fa res més que
continuar amb la mateixa línia castellanitzadora que va
començar a impulsar el segle XVIII. 
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Si el panorama lingüístic en l'àmbit de la Justícia és tan fosc
com l'hem pintat entre tots i ningú no podria aportar dades que
ho desmentissin, l'actuació del Govern balear no pot retardar-se
ni un dia més; si ho fes, ja podríem parlar de complicitat amb la
situació, esperem que no sigui així. Evidentment, per tot quan he
dit el nostre grup donarà un suport incondicional a la moció
presentada per Esquerra Unida i a les esmenes presentades pel
Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats. El Grup
Popular reconeix que ens trobam davant un problema de difícil
solució a curt termini i que, per aquest motiu, s'han de posar els
instruments que donin solució al problema; el principal és, o un
dels principals, com es ja va dir a la interpel•lació, la forma
mobilitat del personal i faria incidir a millora l'ús i el
coneixement del català en aquest àmbit, i per açò s'ha de comptar
amb la bona voluntat d'aquestes persones, posant els instruments
adequats.

Per part del Govern ja es donen passen en aquest sentit, com
ja va anunciar el conseller, i no incidiré més en les mesures que
es van anunciar. 

Passam, ja, un poc, a comentar els punts de la proposta
d'Esquerra Unida. Estam d'acord, bàsicament, en el fons del punt
número 1, però és que allò que no veim clar, o la redacció del
primer punt no ho és o es podria precisar un poc més, és que el
terme d'"Estat" com a terme genèric o ample de l'expressió sigui
"és corresponsable de la política de normalització lingüística a
l'Administració de Justícia de les Balears". En tot cas, el nostre
grup hagués proposat un canvi per tal d'especificar l'organisme
que sí és responsable en la matèria, que és la Gerència territorial
del Ministeri de Justícia a les Balears; aquest organisme és el que
s'encarrega del personal a Balears i el que pot incidir,
efectivament, en aquest camp que debatem. De qualsevol forma,
li donarem suport, a aquest primer punt.

El segon punt també el votarem a favor a pesar que som
conscients de la dificultat d'aplicació que suposa la seva
proposta. 

Per altra banda, pensam que el Pla de normalització
lingüística que vostès proposen no es podria aplicar en tres
mesos, i encara que fossin més; supòs que consideren vostès que
parlam d'una altra administració i que tota col•laboració
requereix uns acords previs, ja que s'ha de tenir en compte que
dues administracions diferents no poden vincular-se una a l'altra
sense un previ acord. Per tant, al punt número 3 no li donaríem
suport.

El punt número 4 pateix el mateix problema, segon la nostra
opinió: la vinculació i competència de dues administracions,
però li proposam una transacció, en aquest punt número 4,
que diria: "instar la Gerència territorial de Ministeri de
Justícia a Balears a aplicar les mesures adients per a la
informatització de les oficines", etc. etc. Si s'acceptàs
aquesta transacció, el nostre grup li donaria suport.

El punt número 5 em sembla realment molt positiu, tot
i anunciar ja una política que el Sr. Flaquer va exposar a la
seva compareixença; per tant també li donarem suport.

El punt número 6 em sembla un poc ambigu i mancat de
concreció. Li agrairíem que es pogués concretar un poc més,
mentre que el punt número 7 li proposam que s'afegeixi,
també, "instar la Gerència territorial de Ministeri de Justícia
a realitzar...", etc., etc.; si es fes aquest canvi el nostre grup
també li donaria suport. 

A la proposta número 8 originalment no li haguéssim
donat suport pel desdoblament d'esforços que suposa, tenint
en compte el suport del nostre grup a propostes ja
formulades pel seu, amb anterioritat i, en la nostra opinió,
que ja vénen implícites, però l'esmena del Grup Socialista
sembla que dóna un poc més de llum, en aquest sentit i sí
que donaríem suport a l'esmena del Grup Socialista com a
totes les altres que ha presentat aquest grup.

En el punt número 9 també li proposam que el retiri;
estam totalment d'acord amb el Grup Socialista, en aquest
sentit. Donarem suport, en canvi, al punt número 10, perquè
el veim molt pràctic i de concreció quasi immediata, vistes
les iniciatives que pren el Govern actualment.

Els articles 52 i 53 de l'Estatut d'Autonomia fa referència
a les demarcacions territorials dels òrgans judicials,
notarials i registrals de la propietat i mercantil. A elles diu
que participarà la Comunitat Autònoma, però no s'estableix
que els concursos per ocupar aquestes places s'hagin de
territorialitzar, sinó que estableix el nombre d'òrgans que
han d'existir per raó del seu territori. Per tant, veim que el
contingut del punt número 11 és del tot irrealitzable, ja que
és inviable la territorialització dels concursos, perquè
pensam que, contràriament, podrien caure, fins i tot, en certa
inconstitucionalitat respecte a d'altres opositors de la resta
de l'Estat espanyol. Per tant, no donarem suport a aquest
punt número 11.

Quant al punt número 12, també li proposam una petita
transacció o millora de la redacció, que seria "adaptar les
mesures i els acords pertinents en l'Administració de
Justícia a Balears". Si es reconeixen totes aquestes
transaccions o addicions al text, donaríem suport, ben igual
que donarem suport a totes les esmenes que ha presentat el
Grup Socialista, que ens sembla que complementen bastant
la proposta inicial d'Esquerra Unida. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència entén que,
una volta presentades les esmenes en temps i forma per part del
Grup Parlamentari Socialista, i aquestes esmenes de transacció
i que, per tant, no basta només que el grup proposant les accepti,
sinó saber si hi ha cap inconvenient per part dels altres portaveus
i perquè la proposta sigui el més concreta possible per saber el
que realment es vota, se suspèn la sessió per deu minuts perquè
els diferents portaveus es posin d'acord en la redacció definitiva
que sotmetrem després a votació, una volta Esquerra Unida digui
allò que sobre la proposta..., com queda conclosa amb aquestes
intervencions dels portaveus. S'aixeca la sessió per deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió una volta posats d'acord els diferents
portaveus en la redacció i, per decisió seva, té la paraula el
portaveu d'Esquerra Unida, el grup proposant, perquè doni
lectura, un per un, als punts d'aquesta moció tal com han quedat
consensuats entre els diferents portaveus, i després de la lectura
es procedirà a la votació separada d'aquests punts. Sr. Portella,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per una qüestió tècnica em falta la
redacció del punt número 4 que...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Portella, té vostè la paraula per donar
lectura a la moció.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Voldria, just breument, agrair als grups
parlamentaris el suport a aquesta moció i, particularment, a
aquells grups que han presentat esmenes per l'interès a enriquir-
la. 

El punt número 1 quedaria exactament igual com està
presentada. 

El punt número 2 quedaria exactament com està presentat a
la Moció.

El punt número 3 quedaria, també, exactament igual, perquè
el grup proposant de la Moció no accepta l'esmena del Grup
Popular al punt número 3.

El punt número 4 quedaria, estam d'acord, de la següent
manera: "Instar la Gerència territorial del Ministeri de
Justícia a Balears a aplicar les mesures adients per a la
informatització de les oficines judicials, amb l'objectiu
d'aconseguir que els jutjats i els tribunals de les Illes Balears
disposin de programes informàtics i de processament de
textos en català".

El punt número 5 quedaria d'aquesta manera:
"Consolidar, a través de convenis específics amb el Consell
General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia, la
programació de cursos de català destinats a jutges,
secretaris, fiscals i personal administratiu de l'Administració
de Justícia de manera que en el termini de temps més breu
possible s'assoleixi el nivell de coneixement de la llengua
exigible a les administracions públiques en la seva actuació
a les Illes Balears".

El punt número 6 queda tal com està.

En el punt número 7 introduiríem un altre
encapçalament, a petició del Grup Popular, i quedaria de la
següent manera: "Instar la Gerència territorial del Ministeri
de Justícia a realitzar les accions necessàries per impulsar la
generalització de l'ús del català en la documentació i els
actes de comunicació orals i escrits, tant en l'àmbit general
com al públic, pel que fa a l'utillatge, les comunicacions, les
capçaleres, els oficis, els informes i altres documents
oficials".

El punt número 8 quedaria així com està, perquè no hem
acceptat l'esmena del Grup Socialista, ni tampoc la que
proposava el Grup Popular, i quedaria així com estar, de
crear una xarxa d'assessors i dinamitzadors lingüístics;
creim que és competència del Govern balear posar en marxa
aquesta xarxa.

El punt número 9 el retiram, tal i com han demanat els
grups esmenants.

El punt número 10 quedaria així com està.

El punt número 11 també quedaria així com està, perquè
feim una lectura més àmplia de l'Estatut d'Autonomia en els
articles 52 i 53 i, per tant, no ha estat possible arribar a
acords amb el Grup Popular.

El punt número 12 també quedaria així com està i també
acceptaríem introduir els punts números 13 i 14 que proposa
el Grup Socialista; quedaria així, el punt número 13 diria:
"Establir un conveni amb la Universitat de les Illes Balears
per garantir que els alumnes que cursin la carrera de Dret
disposin d'un seminari específic de capacitació lingüística
en llengua catalana".

El número 14 seria: "Establir un conveni amb el Col•legi
de Missers perquè els alumnes de l'Escola de Pràctica
Jurídica i els missers en exercici disposin d'un seminari
específic de capacitació lingüística en llengua catalana". 
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A resultes d'aquests acords i també a resultes de l'acord que
hi ha hagut en altres punts, demanaríem votació separada dels
punts números 3, 6, 8 i 11.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Estan d'acord els diferents portaveus que es
votin en bloc els punts números 1, 2, 4, 5, 7, -el 9 està retirat- 10,
12, 13 i 14?

Passam, idò, a votar els punts números 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13
i 14. 

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per unanimitat.

I votarem també conjuntament els punts números 3, 6, 8 i 11.
És correcte?

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels punts
números 3, 6, 8 i 11, 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, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjats els punts números 3, 6, 8 i 11 d'aquesta moció. Moltes
gràcies per la seva col•laboració. 

II.2) Moció RGE núm. 5186/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió del POOT de l'illa de
Mallorca.

I passam a la següent moció, que presenta el Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió del POOT de l'illa de
Mallorca. Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Francesc Quetglas. 

Té vostè la paraula, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President; li pregaria que, com sol ser habitual,
per facilitar el seguiment del tema en el Diari de Sessions, si
pogués constar el text de la Moció al Diari de Sessions, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Així es farà, Sr. Portaveu i, per tant, deman als serveis
de la Cambra que tenguin en compte que han de fer constar,
en la seva integritat, la transcripció literal d'aquesta moció
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per l'escassa incidència del Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística de Mallorca -POOT- com a instrument de
millora de la qualitat de vida i de contenció del desorbitat
creixement urbanístic potencial de l'illa de Mallorca. El
Parlament valora que aquesta insuficiència deriva tant de la
pròpia timidesa del contingut de les prescripcions del POOT
com de les dificultats que té la seva aplicació pràctica.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a modificar el Pla d'Ordenació de l'Oferta turística de
Mallorca -POOT- d'acord amb els següents criteris:

2.1) Es regularà el procediment per a la desclassificació
dels plans parcials que hagin incomplert els compromisos
d'execució. Els plans parcials que estiguin en execució que no
hagin consumat els deures de cessió, equidistribució i
urbanització hauran de tenir l'obligació de modificar la seva
normativa per adaptar-la a la del POOT. Aquells promotors
que tramitin una revisió d'un pla d'ordenació hauran
d'adaptar-se plenament al POOT.

2.2) El termini per a l'adaptació dels planejaments
municipals al POOT es prorrogarà per un any més.
Mentrestant, es podran aprovar modificacions dels
planejament municipal només en els següents supòsits:

- Que la modificació sigui puntual i es refereixi només a un
àmbit exclòs de les zones turístiques delimitades en el POOT.

- Que la modificació suposi una millora en quant que acosti
les exigències de qualitat de l'oferta turística a les del POOT
o les superi.

2.3) S'establirà una regulació transitòria per a la
tramitació de modificacions i revisió dels plans municipals,
així com la concessió de llicències de millora d'instal•lacions
turístiques en els ajuntaments de la Serra de Tramuntana
afectats per la disposició addicional quarta fins que no sigui
aprovat el Pla Territorial Comarcal de la Serra de
Tramuntana. Això no obstant, essent imperativa la
incorporació posterior de les determinacions d'aquest pla als
planejaments urbanístics municipals, el Govern accelerarà
l'aprovació i remissió al Parlament dels criteris del Pla
Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana per tal que la
necessària modificació posterior dels plans o normes
municipals sigui mínima.
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2.4) S'incorporarà al POOT un estudi econòmic i financer on hi
constin les previsions, per zones, dels costos de les distintes
operacions programades, una especificació de les aportacions dels
distints agents, tant públics com privats, una projecció temporal
d'aquestes, una priorització dels objectius i els mitjans assignats.

2.5) L'òrgan de gestió del POOT, finançat amb càrrec als
Pressupostos Generals de la CAIB, disposarà de mitjans personals
i materials escaients per realitzar estudis, col•laborar en les
adaptacions de planejament i promoure les operacions d'intercanvi
d'aprofitament.

2.6) L'avantprojecte de Pressupost de la Comunitat Autònoma
per al 1997 disposarà de les partides pressupostàries escaients per
a transferir al Consell Insular de Mallorca, amb la finalitat de
col•laborar en el finançament de les adaptacions al POOT dels
instruments urbanístics municipals.

2.7) Se suprimirà la utilització de la figura de l'interès social per
a la promoció de nous establiments i instal•lacions turístiques que,
en tot cas, romandrà limitada a la rehabilitació d'edificis existents.

3.- Els criteris generals del Pla d'Ordenació de l'Oferta
Turística, aprovats per aquest Parlament en data 23 de febrer del
1989, romanen modificats en allò que contradiguin el contingut dels
punts anteriors.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. La nostra moció presenta un
primer aspecte, una primera paragrafada de tipus valoratiu, que
fa referència a allò que nosaltres entenem que és una escassa
incidència del Pla d'ordenació de l'oferta turística dins la realitat
urbanística de la nostra illa. Efectivament, transcorregut un any,
d'això en parlàvem el dia que vàrem fer la interpel•lació, no
podem fer una valoració positiva, rotundament positiva del que
ha estat l'aplicació del POOT; per què?, fonamentalment per
dues raons: en primer lloc, per la timidesa pròpia del Pla
d'ordenació de l'oferta turística, un pla que a pesar de totes les
recomanacions, de les declaracions, de les hipòtesis d'ordenació
del territori, és un pla que arbitra instruments per continuar
creixent urbanísticament a la nostra illa, no és un pla, no ja
d'aturada, no ja de marxa enrera, sinó simplement per continuar
creixent d'una manera més limitada, d'una manera
qualitativament millor, sens dubte, aquesta valoració sí la podem
fer, però de cap manera amb un plantejament rotund, tan radical
com mereix l'ordenació urbanística i turística de la nostra illa; i
en segon lloc, perquè el Pla, i això crec que ho va reconèixer el
mateix conseller, l'actual conseller de Turisme, poc després de
prendre possessió del seu càrrec, perquè el Pla contenia
previsions que després la realitat s'ha encarregat de corregir i
demostrar que eren senzillament inaplicables, com és ara, sense
anar més enfora, el mateix termini establert pel Pla perquè els
municipis adaptassin el seu planejament, la seva ordenació
urbanística dins el termini d'un any, a les prescripcions del
POOT; això ha estat senzillament impossible, no hi ha hagut cap
municipi que hagi aconseguit arribar a aquesta adaptació, per la
qual cosa no crec que es pugui parlar ni d'una falta de voluntat,
ni d'unes excepcions a una regla general d'adaptació, sinó que el
POOt en aquest extrem, s'ha de reconèixer que ha fracassat. Per
tant, no podem fer, per aquestes dues raons, una valoració
positiva.

I a continuació, després d'aquesta valoració positiva, el
Grup Parlamentari Socialista proposa una sèrie de mesures,
totes en positiu, totes elles encaminades a fer del POOT un
instrument operatiu al servei del que són les necessitats
d'ordenació de l'oferta turística a l'illa de Mallorca.

I el nostre grup proposa, al punt 2 de la moció, la
modificació del POOT, la modificació del POOT sense
embuts, sense dissimulacions, sense cap mena de prevenció.
El POOT s'ha de corregir, s'ha de modificar, en quines
línies? En primer lloc, li hem de donar operativitat, li hem
de donar una substancialitat a allò que signifiqui una
vertadera contenció del creixement de la nostra oferta
turística, que és tan com dir de la nostra oferta urbanística.
Què proposam? Proposam que el POOT doni una passa en
relació a aquells plans parcials, a aquells instruments de
planejament que hagin incomplert totalment els seus
terminis, i apostam i demanam que en aquesta revisió del
POOT, el POOT simplement desclassifiqui aquells
urbanitzables que no han complert en absolut els terminis
per a la seva duta endavant. Aquells que tenguin els terminis
parcials incomplerts, que n'hi ha molts, simplement els
demanam una adaptació al POOT, i aquesta em sembla que
és una mesura profilàctica d'especial interès, hem de tenir en
compte que en aquests moments aquells plans que tenen
terminis parcials incomplerts, poden desenvolupar.-se sense
l'exigència d'adaptació al POOT, i això crea una segona
categoria de plans parcials aprovats que en qualsevol
moment poden sortir al mercat de manera més o menys
sorpresiva i que creen una categoria de plans parcials
privilegiats perquè no estan sotmesos a les exigències de
major qualitat del Pla d'ordenació de l'oferta turística, i es
produeix el mateix efecte, efecte negatiu, efecte no volgut,
efecte pervers de la mesura que va succeir quan els anuncis
dels famosos decrets Cladera. El fet que s'anunciava una
modificació restrictiva quant al nombre de places, va fer que
la consecució d'una sèrie de llicències acollides al règim
anterior més benèvol, distorsionassin de tal manera el
mercat i provocassin una perversió de la mesura que es
perseguia, de tal manera que la va fer pràcticament inútil
almanco durant una llarga temporada.

Això és el que pot passar aquí. Aquí tenim una sèrie de
plans parcials als quals no s'exigeix l'adaptació al Pla
d'ordenació de l'oferta turística perquè han estat aprovats en
anterioritat, i a continuació aquests plans poden, en
qualsevol moment, ressuscitar i fer inoperant la resta
d'exigències del Pla; per tant, demanam que aquesta
adaptació dels que no tenen consumats totalment els seus
drets urbanístics, s'hagi de fer en tot cas, i també les
revisions provocades unilateralment pel mateix promotor
senzillament perquè vulgui o perquè, per les raons que sigui,
probablement raons de mercat, probablement raons
d'introduir una major qualitat dins l'oferta que vulgui fer,
hagin d'estar sotmesos a revisió, aleshores també estiguin
sotmesos al Pla d'ordenació de l'oferta turística.
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Demanam també una pròrroga d'un any als municipis per
produir l'adaptació al Pla d'ordenació de l'oferta turística.
Aquesta és una mesura blana, és cert, no és una mesura de major
exigència, però és una mesura a què ens du el simple realisme
que els municipis no han tengut, no han pogut o no ho han fet, és
una simple valoració de fet, produir aquesta adaptació.

Mentrestant, mentrestant dues novetats, s'introduirien dues
novetats, que podrien produir-se modificacions dels plans
generals, hem de tenir en compte que ara hi ha un instrument de
pressió sobre els ajuntaments, que és que mentrestant no hagin
produït una adaptació al Pla d'ordenació de l'oferta turística no es
podrà aprovar cap modificació puntual de pla o de normes
subsidiàries, cap ni una, encara que no tengui res a veure amb el
Pla d'ordenació de l'oferta turística, i això provoca que de
vegades les comissions insulars d'urbanisme, la Comissió Insular
d'Urbanisme a Mallorca, vull dir, tampoc no és l'única que té
l'aplicació al POOT, no pugui introduir modificacions que poden
resultar positives fins i tot per a l'oferta turística o simplement
que no tenguin res a veure dins l'àmbit d'actuació del Pla. Per
tant, nosaltres demanam que mentrestant, reformes,
modificacions puntuals d'àmbits exclosos, m'estic referint a
modificacions imaginem-nos, dins una zona urbana d'un
municipi que té afectada pel Pla d'ordenació de l'oferta turística,
una zona que està a quilòmetres d'aquesta zona urbana i sens cap
incidència sobre el món turístic, estic pensant en una modificació
que en aquests moments no es pot aprovar a un terme municipal
en concret que fa referència a un sòl industrial, perquè aquell
municipi en concret té una zona turística a 13 quilòmetres d'allà
on s'ha de fer la modificació per a una nau industrial, m'estic
referint al terme municipal d'Artà, perquè ningú no vegi bubotes
en les naus industrials.

Demanam també una regulació transitòria distinta de
l'existent en relació als municipis de la Serra de Tramuntana. La
submissió de l'adaptació al Pla d'ordenació de l'oferta turística
dels municipis de la Serra de Tramuntana a l'aprovació del Pla
territorial parcial, provoca moltes distorsions, entre d'altres, ni
tan sols es permet a aquests municipis, en concret al municipi de
Sóller, la pròpia revisió del pla general per adaptar-lo al Pla
d'ordenació de l'oferta turística, el municipi de Sóller, en aquests
moments no pot adaptar el seu planejament al POOT perquè la
vigència del POOT dins el seu terme municipal està sotmesa a
l'aprovació d'un pla, els criteris dels quals el Govern, he llegit als
mitjans de comunicació que va aprovar a un recent consell de
govern, però no són a aquest parlament, no estan tramitats, no
estan aprovats, i això farà esperar, no a l'aprovació dels criteris,
sinó que la redacció actual fa que haguem d'esperar a la redacció
del propi pla, perquè entri en vigor realment el POOT al
municipi de Sóller. Ens sembla una situació insostenible i que cal
una regulació transitòria distinta que contempli aquesta
peculiaritat. Per tant, desvincular la submissió de l'adaptació del
planejament de Sóller a l'aprovació del Pla territorial de la Serra
de Tramuntana, i evidentment l'accelaració dels criteris per tal
que aquests siguin ràpidament coneguts i, per tant la modificació
que s'hagi d'introduir, l'eventual modificació que s'hagués
d'introduir després dins el Pla general d'ordenació urbana de
Sóller fos mínima en qualsevol cas.

Una mancança reiteradament revelada del Pla
d'ordenació de l'oferta turística és la manca d'un estudi
econòmic i financer. N'hem parlat moltes vegades, creim
que aquest pla està mancat d'una anàlisi dels costos per
zones, d'un estudi de les aportacions dels distints agents,
tant públics com privats a totes les operacions que el mateix
pla estableix, amb una detecció de quins són aquests agents
i quin serà el seu paper dins aquest procés, una
temporització de les accions, un pla temporal de com s'anirà
desenvolupant a cadascuna d'aquestes zones el Pla,
l'assenyalament d'uns objectius per a cadascuna de les zones
i els mitjans que s'hi posaran. Aquesta consideració em
sembla que és absolutament imprescindible perquè puguem
dir que el POOT és un vertader pla. De moment, mentre no
hi hagi uns instrumentació correcta, d'un assenyalament
d'objectius, un assenyalament dels mitjans que es posen al
servei d'aquests objectius i una identificació dels agents que
duran a terme aquesta planificació, no estam parlant d'un
pla, parlam d'una pura i simple declaració d'intencions.

Òrgan de gestió, pretenem que l'òrgan de gestió no sigui
una magna assemblea en representació de tothom per
debatre els temes, l'òrgan de gestió ha de ser una vertadera
gerència, l'òrgan de gestió ha de tenir els mitjans personals
i materials que li permetin fer estudis, que li permetin
col•laborar o dur endavant en col•laboració amb convenis
amb els ajuntaments les pròpies adaptacions dels plans al
POOT, i també gerenciar i dur a terme les operacions
d'intercanvi, perquè si no existeix un òrgan amb la capacitat
gerencial, i no parlam d'un òrgan en aquest moments amb la
capacitat financera, sinó amb la capacitat gerencial de dur
a terme les operacions previstes al POOT, aquestes
senzillament no es duran a terme o es duran a terme d'una
manera i amb un marge de temps molt més llarg. Per tant,
en aquest sentit demanam també -i ja abrevii, Sr. President-,
per suposat, que la transferència als consells insulars de les
subvencions que irregularment el Govern es va reservar
quan va transferir la competència d'urbanisme als consells
insulars, el Govern tenia partides previstes de transferències
als consells insulars per ajudar al planejament urbanístic
municipal, i quan va transferir la competència d'urbanisme
als consells insulars es va reservar la partida de
transferències als ajuntaments perquè modificassin els seus
plans, i després encarrega a través del POOT als consells
insulars que siguin aquests els que se subroguin al
planejament. Si és així, almanco que es financiï, que es
passin les partides de transferències, i el consell insular, si
és l'encarregat de dur endavant el procés d'adaptació al Pla
de l'oferta turística, que gaudeixi de la finançació que en
aquests moments de manera irregular el Govern es va
reservar.
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Per últim, demanam lògicament que no existeixi el
mecanisme d'interès social per promoure nova oferta turística,
això s'ha d'eliminar del panorama urbanístic d'una vegada, les
declaracions d'interès social en temes turístics, només han
d'existir limitadament per casos de rehabilitació, de canvi d'ús,
d'edificis existents, i pensat fonamentalment per a aquells edificis
l'entitat arquitectònica i urbanística dels quals valgui la pena per
convertir-los, un canvi d'ús, senzillament, sense increment de
volum, sense crear nova oferta, per això sí és vàlid l'instrument
d'interès social, no per a la creació de nova oferta turística. Creim
que això s'ha d'eradicar i s'ha d'eradicar del POOT.

Per últim, en lògica conseqüència amb tot això, declarar
modificats els criteris aprovats per aquest parlament, perquè el
Govern pugui utilitzar aquesta moció per, directament, procedir
a la modificació del Pla de l'oferta turística de Mallorca.

Entenem que aquesta moció no suposa cap daltabaix al Pla
d'ordenació de l'oferta turística ...

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor, vagi acabant. La seva gargamella li ho
agrairà.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President, per preocupar-se de la meva
gargamella. Només pretenc donar operativitat al Pla d'ordenació
de l'oferta turística perquè sigui més eficaç, perquè sigui un
instrument operatiu al servei del futur turístic de la nostra illa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Té la
paraula el representant del Grup Mixt.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo intentaré compensar el temps que
ha usat el Sr. Quetglas, només per fixar la postura del nostre grup
que serà de suport a aquesta moció, perquè bàsicament estam
d'acord amb les línies que ha exposat el Sr. Quetglas, i creim que
és necessària aquesta modificació del POOT, perquè la veritat és
que hi ha uns elements diferents de quan es va redactar
inicialment.

I també, com queda clar al punt 2.4, és necessari estudiar
un finançament perquè no queda clar qui s'encarrega del
finançament de l'aplicació del POOT. Per tant, anunciar el
nostre vot afirmatiu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El portaveu d'Esquerra Unida té la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, també el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida dóna
suport a aquesta moció del Grup Socialista, però el que
nosaltres volíem comentar i argumentar és que ens sembla
que en segons quins aspectes la moció queda una mica
ambigua, en el sentit que no posa terminis de mesos de
compromís en efectiu per a aquestes modificacions, en
aquest sentit estaríem totalment d'acord amb el primer
apartat. Pel que fa al segon, a l'apartat 2.1 estam d'acord
amb el procediment de desclassificació dels plans parcials,
pensam que de qualque manera podria haver-se concretat
amb un termini de sis mesos, amb un termini molt més
concret, i a l'apartat 2.2 on parla que es prorrogarà per un
any més l'adaptació dels planejaments municipals, hi estam
d'acord en tant que parla a continuació dels supòsits que
vénen als dos apartats següents. Si no, només el fet
d'allargar un any més aquesta modificació ens semblaria,
com ha explicat el portaveu del Grup Socialista,
excessivament blana.

Només que al segon apartat del 2.2, on diu "que la
modificació suposi una millora quant que acosti les
exigències de qualitat de l'oferta turística", ens sembla que
el verb "acosti" és molt poc tècnic i, si de cas, podria
canviar-se per "iguali", que seria molt més expressiu i molt
més concret.

Dins l'apartat 2.3 també estam totalment d'acord amb la
redacció, però ens sembla que quan parla que "el Govern
accelerarà l'aprovació i remissió al Parlament dels criteris
del Pla territorial parcial", de qualque manera hagués pogut
anar una passa més endavant i parlar de "s'aprovarà i es
presentarà en el termini de sis mesos".

Al punt 2.4 pensam que l'argumentació que ha donat el
portaveu del Grup Socialista dóna tots els arguments
suficients, és evident que és necessari aquest estudi
econòmic i financer, i, de fet, suposam que en aquest sentit
estarà d'acord el Grup Parlamentari Popular, atès que hi ha
hagut debats sobre aquest cost, aquest possible debat sobre
les distintes xifres que s'han manejat en aquest sentit.
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Respecte del punt 2.5 de l'òrgan de gestió del POOT, ens
sembla també positiva i correcta la seva redacció, nosaltres
hauríem afegit que aquest òrgan de gestió hagués pogut redactar
d'ofici en el termini d'un any els plans especial d'aquelles zones
recollides a l'article 22, però reconeixem que és un canvi
substancial d'aquest apartat 2.5 que l'hauríem d'haver presentat
en esmena i que, per tant, només volem argumentar que sembla
que aquest òrgan de gestió si té el finançament, si té els recursos
materials i personals escaients hauria de donar una passa
endavant en aquest sentit.

Amb l'apartat 2.6 hi estam totalment d'acord, i respecte del
2.7 igualment totalment d'acord, pensant que a la vegada s'hauria
de taxativament parlar de la prohibició de la comercialització per
a ús turístic de l'oferta d'habitatges rurals, però que evidentment
hauria d'haver estat també una esmena presentada per escrit.

Finalment, donam suport a la moció tal com ve presentada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM, té la paraula el
Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Dèiem a
la interpel•lació relativa a la gestió del POOT a l'illa de Mallorca
que per al nostre grup, aquest pla era una de les esperances i a la
vegada una seriosa aposta de futur per a l'illa de Mallorca, però
també dèiem que el POOT aprovat no és ni molt manco suficient
per poder planificar el futur que serveixi d'herència a generacions
futures. L'aprovació de la moció que avui ens presenta el Grup
Parlamentari Socialista pot ajudar a millorar i completar el
POOT aprovat i, per tant, a millorar el nostre futur. Per això, el
nostre grup Nacionalista-PSM donarà tot el seu suport a aquesta
moció.

Així i tot, és bo recordar la història del POOT ja que, com
tots sabem, hem parlat de molts de POOTs, si feim una mica de
memòria recordarem que el debat per l'excés d'oferta ve
pràcticament de principis dels anys 80 ja que és durant aquests
anys quan el creixement turístic es fa desorbitat. Per al nostre
grup els efectes d'aquest creixement foren molt negatius, per això
ens alegràrem quan a principis de l'any 89 s'aprovaren els criteris
que serviren o, millor dit, havien de servir de marc per a
l'elaboració del Pla. L'any 92 es va donar un avanç intentant
cercar un consens per part de tots els grups polítics, patronals,
petita i mitjana empresa, sindicats i gent afectada per dur-ho
endavant. Com tots els diputats i diputades saben, aquest consens
no va ser possible, crec que no cal recordar novament les causes
d'aquest impossible consens ni les causes que propiciaren un
canvi de conseller de Turisme i creim que també un canvi de
POOT. A una entrevista, manifestava el mes de juny del 94, el
delegat del tour operator Tuy a les Balears que al seu entendre
era una pensa que s'hagués reduït el nivell de duresa del POOT.

Per al nostre grup sempre hi ha hagut massa interessos
estranys que han condicionat aquest pla, si hem criticat i
criticam aquest pla és perquè hi veim una claudicació del
Govern del PP davant certes pressions rebudes, d'una gent
que prefereix que no s'ordeni res. El POOT actual que com
li agrada recordar al conseller de Turisme, està en vigor, és
un pla que no entra al fons dels problemes, a més
d'incomplir molts dels criteris que aquest parlament va
acordar. Manllevant una frase d'un exdiputat socialista molt
entès en això del POOT, hem de dir que el POOT de l'illa de
Mallorca és com un gall esponerós, de plomes ben lluents,
el qual al llarg de les batalles i la censura, se li retallen les
ales fins deixar-lo sense plomes. El Sr. Pallicer ens deia ja
fa estona aquestes paraules, però crec que avui cal recordar-
les per veure l'avanç que hem pogut fer amb aquest pla.

Si ens plantejam avui si aquest pla és o ha estat la
solució que esperàvem fa tants d'anys, hem de reconèixer
que no. Al final, les expectatives que es crearen han quedat
en paraules, ja que el pla no és suficient. El drama d'aquest
pla és que sigui paper banyat, que sigui un instrument
inoperant i, per tant, inútil per insuficient, i que només
serveix per corregir certes coses.

El debat d'avui, amb l'aprovació d'aquesta moció, hauria
de servir per ordenar el creixement que volem per a l'illa de
Mallorca, el pla hauria de ser realment l'instrument per
donar el bot qualitatiu a la nostra indústria turística. Al punt
1 manifestam una vegada més la nostra preocupació per
l'escassa incidència que ha tengut el pla, n'hi ha prou
recordant, vostè ja ho ha fet, Sr. Quetglas, que cap dels
ajuntaments de Mallorca ha adaptat el seu planejament al
POOT, ja manifestàrem el nostre parer perquè això no
s'havia fet, vull recordar una vegada més la no intervenció
dels municipis turístics en la seva elaboració. Entenem
també que el termini donat per a la seva adaptació era un
termini relativament curt com així ho han manifestat altres
veus importants en aquesta illa.

Per parlar de tipus de creixement, primer hem de saber
el sòl urbanitzable que hi ha, perquè, és clar, el POOT entra
en el sòl possible, però no al que hi ha, i els plans parcials
aprovats tampoc. La seva moció sí que hi vol entrar, avui,
per tant, per a nosaltres és una moció important perquè va
a les arrels dels problemes que fins ara ens ha plantejat
aquest pla.

El nostre grup planteja aquí que sense que hi hagi nous
creixements encara es pot construir molt en aquesta illa, el
nostre grup pensa que s'han de posar límits urgents a aquest
creixement, d'aquí que, com he dit, ens alegrem que aquesta
moció almanco intenti una desclassificació dels plans
parcials que hagin incomplert els compromisos d'execució.
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La moció planteja també la urgència d'aprovar el pla
territorial comarcal de la Serra de Tramuntana, urgència que ve
donada pel mateix POOT i que el Govern encara no ha elaborat.
Per exigir un esforç als ajuntaments, cal també exigir un esforç
a la conselleria perquè compleixi amb les disposicions que ella
mateixa es posa, cal recordar una vegada més la disposició
addicional quarta del POOT que ens diu que el Pla territorial
parcial d'aquesta zona, la Serra de Tramuntana, es formularà en
el termini màxim d'un any.

Entenem també que la peça clau de qualsevol pla és el seu
finançament, tots sabem que a l'actual POOT hi ha una total
ambigüitat en aquest tema. És convenient recordar aquí una
vegada més que el POOT obliga la pròpia administració en les
actuacions que el pla imposa, sense que es tengui gens clar com
aconseguir aquest finançament. Cal, per tant, la necessitat urgent
de quantificar les possibles inversions i la seva atribució a cada
administració si volem arribar a un acord sobre el finançament.

Per tant, per tot això que deim i per tot el que s'ha anat dient
aquí dins, creim que és convenient avui que aquesta cambra
aprovi aquesta moció perquè així almanco ajudam al que he dit
al principi, a millorar el que tots diferents vegades deim, però
que veim que per part del Govern no es té tan clar.

Moltes gràcies.

(EL Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Quetglas, tot i que li reconec el to positiu de la seva proposta i de
la seva intervenció, li he de dir que malauradament no estam
d'acord vostè i jo amb el que és la interpretació d'aquest Pla
d'ordenació de l'oferta turística, i no estam d'acord en qüestions
bàsiques. Així, per començar, si m'ho permet, encara que no
quedi tan bé en el Diari de Sessions i donat que vostè ho ha donat
per reproduït tot el text de la seva proposta, jo li aniria
comentant, que no rebutjant, tots i cada un dels punts de la
mateixa.

Llavors, quant al primer punt i al punt 2.1, que ens diu
literalment o ens xerra de l'escassa incidència del POOT com a
instrument de contenció del desorbitat creixement urbanístic
potencial de l'illa de Mallorca i també de la necessitat de regular
el procediment per a la desclassificació dels plans parcials que
hagin incomplert els compromisos de l'execució, jo li he de
demanar a veure com és que ha de tenir incidència, com és que
ha de regular aquesta classificació, perquè el POOT és
precisament això, un pla d'ordenació de l'oferta turística, no és un
instrument de planejament, no és un instrument urbanístic. Vostè
sap tan bé com jo que la competència urbanística és una
competència dels ajuntaments, és bàsicament una competència
municipal, tutelada, això sí, pels consells insulars, d'acord amb
la Llei del sòl, però, en cap cas, és l'objectiu fonamental del Pla
d'ordenació de l'oferta turística, que el seu objectiu, precisament,
és l'ordenació de l'oferta turística, no és un instrument de
planejament.

Jo li diria també, només com a curiositat, si això ha de
constar en el llibre d'actes, no sé si tal vegada hagi botat una
llebre en el punt 2.1, darrera línia, aquí on posa "pla
d'ordenació", no sé si tal vegada seria millor posar "pla
parcial"; no sé si és una equivocació o és una transcripció,
li dic únicament per al seu coneixement.

En el punt segon demana que el termini de presentació
dels planejaments municipals del POOT es prorrogarà per
un any més, entretant es podran aprovar modificacions de
planejament municipal amb el següents supòsits: que la
modificació sigui puntual, que la modificació suposi una
millora quant que s'acosti a les exigències de qualitat de
l'oferta turística de la del POOT o la superi. Bé, i per què
s'ha de prorrogar res? Per què? Les lleis estan per complir-
les, llavors, jo no hi era el dia que es va debatre, en el darrer
moment que es va debatre aquesta interpel•lació, però crec
que vostè va dir que, com a President de la Comissió Insular
d'Urbanisme no estava disposat, pel moment, a subrogar-se
a la competència dels ajuntaments; llavors jo no veig el
perquè no s'hagi d'acomplir el que estableix la disposició
addicional primera, punt quart, del POOT, que precisament
es refereix a això, diu que les lleis, en primer lloc, estan per
complir-se. A més, independentment que la modificació
sigui puntual i que la modificació sigui una millora que
s'acosti a les exigències del POOT o les superi, això no és
un motiu suficient, baix el meu punt de vista, per aprovar
aquestes modificacions sense que el planejament municipal
s'hagi adaptat al pla.

En tercer, al punt 2.3, on xerra del tema de Tramuntana,
que és un poc llarg per llegir-lo, també li he de dir que pel
que fa a aquest problema els criteris dels quals vostè parla
aquí del Pla territorial parcial de la Serra de Tramuntana, ja
han estat aprovats pel Consell de Govern i està previst
aclarir a la disposició addicional quarta, que es refereix al
sòl no urbanitzable. Vostè ha anomenat el problema de
Sóller i quant a Sóller doncs crec que vostè sap tan bé com
nosaltres com s'interpreta el POOT quan es refereix al sòl
urbà de les zones turístiques d'aquest municipi.

Punt 2.4, s'incorporarà al POOT un estudi
economicofinancer on hi constin les previsions per zona
dels costs de les distintes operacions programades, etc., una
projecció temporal de les mateixes i una priorització dels
objectius dels mitjans assignats. Estic ben segur que vostè
sap que en el POOT ja consta un estudi econòmic i financer
on es detallen els costs de les distintes operacions
programades, amb especificació a les aportacions dels
distints agents, tant públics com privats, a cada una de les
zones turístiques. El que no recull i sé ben cert que per aquí
anirà vostè després a la rèplica, és, evidentment, una
projecció temporal de les mateixes; però és que és obvi, si
dins aquest pla hi intervenen distintes administracions i
distints agents i depèn en cada cas de les disponibilitats
pressupostàries d'aquests organismes és una cosa molt
difícil que es contempli aquí, perquè mal de fer tendrà un
ajuntament fer una cosa si no té partida pressupostària per
poder-ho fer.
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Quant al 2.5, que xerra de l'òrgan de gestió del POOT, doncs
estam d'acord al cent per cent, és que no hem de discutir res;
precisament l'òrgan de gestió del POOT s'està desenvolupant
exactament així com vostès demanen, o sigui, aquí no hi ha res
més a discutir.

Quant al 2.6, l'avantprojecte del pressupost de la Comunitat
Autònoma del 97 disposarà les partides pressupostàries escaients
per transferir al Consell Insular de Mallorca la finalitat de
col•laborar amb el finançament de les adaptacions al POOT dels
instruments urbanístics municipals. Llavors, aquí sí que ho trob
una miqueta incoherent, vostè, de totes maneres, m'ho ha aclarit
en el moment de la seva intervenció, sempre i quan el consell
insular se subrogui en aquestes competències, en aquest cas sí
que és possible. La disposició primera, apartat quart, del POOT
és clara en aquest sentit i, evidentment, si hi ha una subrogació
del consell insular o, en aquest cas, del Consell Insular de
Mallorca en les competències dels ajuntaments que no hagin
adaptat el seu instrument de planejament al Pla d'ordenació de
l'oferta turística, doncs, evidentment, en aquest cas sí; d'altra
manera no, d'altra manera suposaria demanar doblers i deixar la
responsabilitat al Govern.

Quant al 2.7, que ja és, em pareix, el darrer dels punts, se
suprimirà la utilització de la figura de l'interès social per a la
promoció de nous establiments i instal•lacions turístiques que, en
tot cas, romandrà limitada a la rehabilitació d'edificis existents.
Bé, això és una qüestió d'opinions. Nosaltres creiem que la
Conselleria de Turisme ha de poder ordenar les característiques
de l'oferta turística en el sòl no urbanitzable i creiem, juntament
amb el Govern, que aquest instrument és el més adient. Vostès
pensen el contrari i aquí ja és una qüestió purament subjectiva.

En conseqüència, vist que, repetesc, li he dit abans que la
seva proposta era positiva, el seu to és positiu i li reconec com a
tal, tenim una òptica bastant diferent de veure, d'interpretar
aquest pla, i, en conseqüència, donat que diferim en la
interpretació i amb diverses coses, com li he dit, ja estam d'acord
perquè, de fet, ja estan en marxa, el tema de la Serra de
Tramuntana i el tema de l'òrgan de gestió; doncs no li podem
donar suport a la seva proposta, em sap molt de greu. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, torn de rèplica, Sr. Quetglas, té
vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. No estic molt segur d'això darrer
que ha dit, vull dir això de em sap molt de greu, no estic tan
segur d'això. Vull agrair als grups parlamentaris que han
manifestat la seva intenció de donar suport a la nostra
proposta.

Efectivament, està feta en un to moderat, en un to
constructiu, intenta ser una aportació positiva. És ver, i
vàrem ser conscients de què no vàrem posar terminis, però
insistesc, la idea era facilitar al Govern i al Grup Popular
almanco l'adopció d'alguna de les mesures que nosaltres
proposàvem. S'estrellaran en qualsevol cas contra les
roques, per tant, seria una feina inútil posar terminis en
qualsevol cas, perquè ja hem vist que no hi haurà cap
possibilitat. Gràcies, en qualsevol cas, al Grup Parlamentari
Mixt, a Unió Mallorquina, PSM Nacionalistes de Mallorca
i a Esquerra Unida.

Sr. Blanquer, miri, vostè ha dit un parell de coses que em
sap molt de greu, però li he de rectificar en la seva
rotunditat, diu: el Pla de l'ordenació de l'oferta turística no
és un instrument urbanístic. Com que no? Ves sinó, és un
instrument urbanístic, és un instrument fonamentalment
urbanístic! Tant és així que deriva de la Llei d'ordenació del
territori, que és un pla elaborat a l'empara de la disposició
excepcional, transitòria, que autoritza la tramitació de plans
mitjançant criteris, entretant no estiguin aprovades les
directrius d'ordenació del territori. A vostè li sona això?
Clar que sí, això són els instruments d'ordenació urbanística
de caràcter superior, els instruments als quals s'ha de referir
tot el planejament urbanístic, municipal, comarcal, etc., del
qual en deriva. Per tant, el POOT és, essencialment, un
instrument urbanístic, així està definit. És més, els propis
criteris, els criteris aprovats per aquest Parlament i recollits
al propi POOT, estam parlant de criteris en relació a
màxims residencials i màxims turístics assenyalats per a
cada zona; què és això si no un instrument urbanístic? Per
tant, no li puc acceptar que el POOT no pugui entrar en
qüestions relatives a desclassificacions de plans parcials o
de recondicionaments de reconversions dels plans que
tenguin els terminis parcialment vençuts, al contrari.

Una altra cosa, una altra correcció de fons, vostè diu, les
lleis són per complir-les; absolutament d'acord, per suposat,
totalment d'acord, però el POOT no és una llei, el POOT és
un pla, el Pla de l'ordenació de l'oferta turística, no és una
llei. En conseqüència, és a dir, aquesta exigència de
compliment, simplement ha d'estar sotmesa a un pla, és
d'exigible compliment per suposat, però ha d'estar sotmesa
a la realitat; perquè, molt bé, els ajuntaments no han adaptat
el seu planejament, i què feim? quins instruments tenim per
obligar els ajuntaments més que l'instrument forçat de dir-li,
és que no li aprovaré res si vostè no s'adapta? Però no hi ha
una exigibilitat davant els tribunals, que és la diferència que
hi ha amb una llei. Per tant no em compari una cosa amb
l'altra perquè són coses que tenen escassament a veure.
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En relació a Sóller, no hi ha un problema d'interpretació en la
qüestió del sòl urbà. En relació amb Sóller jo li estic xerrant
d'una altra cosa, no li estic xerrant del problema relatiu a la
possibilitat de concedir o no llicències dins sòl urbà per a
rehabilitació d'establiments hotelers existents, no li estic xerrant
d'això; li estic xerrant que el municipi de Sóller no pot aprovar
el seu planejament adaptat al Pla d'ordenació de l'oferta turística
perquè la plena vigència del Pla d'ordenació de l'oferta turística
dins el seu terme municipal està condicionat a l'aprovació del Pla
territorial de la Serra de Tramuntana, perquè ho diu el propi
POOT. I això col•loca a l'Ajuntament de Sóller amb una situació
que no depèn d'ell mateix per fer aquesta adaptació; de què
depèn? De l'aprovació del Pla territorial parcial, no dels criteris,
del pla. El que nosaltres estam proposant és que la submissió
sigui als criteris, salvant si és necessari salvar, com és lògic, que
després s'hagi de produir qualsevol, esperem que petita i
probablement cap, adaptació al pla concret.

Diu que per un costat, després és contradictori en relació amb
l'estudi econòmic i financer, perquè per un costat em diu que ja
compta amb un pla econòmic i financer i després, contràriament,
argumenta que bé, que en qualsevol cas és molt difícil identificar
els agents i assenyalar quina serà l'aportació econòmica i dels
mitjans de cada un dels agents. O un argument o l'altre, tots dos
no, jo el pla economicofinancer, entès tècnicament com és un pla
economicofinancer, en el Pla d'ordenació de l'oferta turística no
hi és Sr. Blanquer, no existeix. Independentment que hi hagi una
sèrie de fulles sota aquest rètol, però un pla econòmic i financer
no hi és.

Vostè ha dit una altra cosa que tampoc no és exacta, ha dit
que l'òrgan de gestió que estava desenvolupant el Govern ja era
així. No és cert, l'òrgan de gestió que defineix amb el seu
projecte de decret el Govern és un òrgan purament de
participació, és un òrgan de debat, és un òrgan de participació
d'administracions, etc., però no és un òrgan executiu. I jo li he dit
aquí, volem un autèntica gerència del Pla d'ordenació de l'oferta
turística, un equip humà, amb mitjans personals i materials, que
pugui dur a terme les gestions necessàries perquè l'aplicació i
l'efectivitat del POOT a les distintes zones sigui possible; que
negociï amb els hotelers, que negociï amb l'ajuntament, i que
posi en marxa els instruments, sobretot els intercanvis
d'aprofitament que el propi POOT preveu.

Li agaf la paraula amb el tema dels consells insulars.
Vostè diu, és incoherent que per un costat digui que el
consell insular no se subrogarà i que per un altre demani
doblers; molt bé, d'acord, però posem-ho a l'inrevés, primer
els doblers i després ens subrogarem; i, a més, negociem els
doblers. Perquè el que no pot ser és que col•locar, carregar,
no solament als consells insulars, sinó també als
ajuntaments, perquè jo li diré una cosa que vostè no
desconeix perquè coneix perfectament el que és la vida
municipal; vostè sap perfectament que els ajuntaments estan
saturats pel constant goteig de decrets, normativa emanant
del Govern que obliga a l'adaptació dels seus instruments
urbanístics a un, a un altre, a un altre instrument normatiu
que emana del Govern. Clar, això no pot ser, això, el defecte
quin és? Que no hi ha unes directrius d'ordenació del
territori, ho sabem tots, fa nou anys que ho diem, però en
qualsevol cas, aquesta, diem-ne resistència dels ajuntaments
es deu que ja estan un poquet cansats d'aquest tema. I per
tant, cada vegada que el Govern obliga a una adaptació del
planejament volen veure retratat al Govern en el seu
finançament, així de simple. I el Govern diu no, que ho
facin els consells insulars; doblers pels consells insulars, ni
un duro.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, tot d'una acab, Sr. President. Per tant, parlem-ne, però
parlem-ne en aquests termes.

I quant a interessos socials, són opinions, és una qüestió
purament subjectiva? No senyor. El que és interès social, el
que és edificacions dins sòl rústic, és una qüestió reglada.
La llei diu, les edificacions dins sòl rústic seran estrictament
aquelles que no puguin de cap manera estar dins sòl urbà o
urbanitzable, això ho diu la llei. No em digui vostè que les
instal•lacions turístiques no puguin estar a sòl urbà o
urbanitzable, perquè això és una contradicció en els seus
propis termes. Per tant, no és una qüestió d'opinions, és una
qüestió de distorsió de la llei que és el que aquest Govern ha
anat fent, ha anat practicant tradicionalment en relació amb
l'ús d'un instrument, que és l'interès social, amb una finalitat
distinta per la qual ha estat pensada. Per això, les lleis de
camp de golf són una aberració, per això és una aberració el
pla d'ordenació de l'oferta turística que permet l'increment
de l'oferta turística mitjançant l'instrument de l'interès
social. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, Sr.
Blanquer, té vostè la paraula.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Quetglas, aniré per ordre, li contestaré els quatre temes que
vostè ha puntualitzat aquí, un darrera l'altre. 
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En primer lloc, m'agradaria dir-li que em sap greu, jo quan
veig una proposta positiva amb la qual no hi estic d'acord, no hi
estic d'acord però em sap greu no estar-hi. En segon lloc, no em
farà baixar de l'ase, el POOT no és un instrument de planejament
urbanístic, per molt que vostè ho vulgui, no ho és. Tendrà una
incidència sobre el planejament urbanístic d'un municipi
determinat i formarà part, evidentment, de la normativa
urbanística d'aquest municipi, però no és un instrument de
planejament urbanístic. No és una llei. Escolti, no serà una llei
però és un decret i els decrets són de tan obligat compliment com
les lleis. Si no li va bé la paraula llei, tampoc no li va bé la
paraula decret, canviï la paraula llei, la paraula decret, per
norma. La norma sí que s'ha de complir i és doble compliment.
En tercer lloc, el cas de Sóller, el pla territorial parcial està
aprovat. Li he dit.

Quant a la resistència, ja per acabar..., no, hi ha dos temes
més, la resistència dels ajuntaments a adaptar el POOT. Jo li diré
que no hi ha resistència, tots els ajuntaments estan en marxa, el
que passa és que la majoria d'ajuntaments, ho dic per
experiència, aprofiten aquesta ocasió i altres per revisar tot el seu
planejament i vostè, com a president de la Comissió Insular
d'Urbanisme, sap que això és una cosa llarga amb molta de feina.

En darrer lloc, una pregunta, per què no poden estar..., no hi
pot haver establiments turístics de qualitat a la zona rústica? Per
què no? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam directament a la votació,
que segons les intervencions es pot fer votació conjunta. Votam,
idò, conjuntament i en bloc tota la moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.

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

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

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta moció.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 4574/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política en matèria de
declaració i gestió d'espais naturals protegits.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa referència a
interpel•lacions. Hi ha la interpel•lació presentada pel Grup
Parlamentari Socialista relativa a política en matèria de
declaració i gestió d'espais naturals protegits, per fer la defensa
d'aquesta, té la paraula el seu portaveu, Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa cinc anys
llargs, l'any 1991, que es va aprovar la Llei d'espais naturals
de les Illes Balears. Probablement, és la llei més important
que hagi aprovat aquest parlament i, sense cap dubte, és més
important, les seves conseqüències de caràcter medi
ambiental i la seva influència positiva en l'ordenació
territorial de les Illes Balears. És una llei que ha servit per
excloure del procés d'urbanització una part molt important,
la part més sensible del territori de les Illes Balears. És una
llei que ha servit i ha de servir per transmetre a generacions
futures, següents, uns valors, uns paisatges, un patrimoni
comú sense alteracions i, si és possible, en millors
condicions, fins i tot, de com nosaltres l'hem rebut. A més,
ha estat, com a mínim fins ara, supòs que també ho serà en
el futur, un valuós instrument de promoció turística. Unes
Illes Balears verdes, així es presenten en el fullet de
promoció, justament, on la superfície d'àrea protegida és la
més alta de qualsevol comunitat autònoma espanyola,
superam el percentatge de superfície protegida de la mitjana
europea, etc. Aquesta és la llei que va fer aquest parlament,
la seva aprovació va ser culminada per una expressió, "quan
tinguem majoria absoluta, la modificarem", però, de fet,
aquesta és la llei que aquest parlament va aprovar i que, per
tant, és una llei que no tan sols hem de complir, perquè té
unes normes d'aplicació directa, unes àrees naturals
d'especial interès, una declaració de sòl no urbanitzable
d'especial protecció d'aplicació immediata pel propi efecte
de la llei, sinó que a més és una llei que exigeix un
desplegament. La pròpia llei estableix uns mecanismes per
singularitzar, a cada àrea del territori protegit, unes normes
concretes, unes normes específiques més allà de les de
caràcter general que la Llei estableix.

Quin és el desplegament que la Llei exigeix? Per una
part, el desplegament d'ordenació detallada de cada una de
les àrees, plans especials o plans d'ordenació del medi
natural. Per altra part, una aplicació a determinats espais, els
de més valors, els més emblemàtics, els més singulars, els
més valuosos, de les Illes Balears, aplicar la llei estatal, la
Llei de parcs, d'espais naturals i de flora i fauna silvestre.
Aquestes són, en grans línies, les dues grans actuacions de
desplegament que el Govern, que les institucions de les Illes
Balears, han de fer per dur a la realitat concreta de cada
territori allò que la Llei d'espais naturals de les Illes Balears
estableix.
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Quant a l'ordenació, la Llei diu que hi ha dues àrees
complexes, del màxim interès conjunt, de la màxima complexitat
d'elements que intervenen, que són la Serra de Tramuntana a
Mallorca i els Amunts a Eivissa. Aquests dos grans espais han de
ser objectes de pla territorial parcial, d'acord amb la Llei
d'ordenació territorial de l'any 1985. Quina és la realitat avui? La
realitat avui és que ni hi ha pla territorial parcial cinc anys més
tard de l'aplicació de l'aprovació, per aquest parlament, de la Llei
de la Serra de Tramuntana, ni hi ha pla territorial parcial dels
Amunts d'Eivissa. I la Llei diu: totes les altres àrees, a tots els
altres espais protegits, tots els altres espais naturals, seran objecte
d'un pla especial d'acord amb la Llei del sòl o bé d'un pla
d'ordenació del medi natural d'acord amb la Llei d'ordenació
territorial. Què hi ha? Quin és el resum de cinc anys d'aquesta
encomana que vàrem fer al Govern. El resum de cinc anys és que
hi ha dos plans especials a l'illa de Menorca, sotmesos als
conflictes jurídics als quals jo no entraré, dos plans especials que
ha fet el Govern i res més en el conjunt de les Illes Balears, llevat
aquells que, quan es va aprovar la Llei d'espais naturals, ja
existien perquè provenien de declaracions anteriors a la Llei
d'espais naturals. Per què han de servir aquests plans especials?,
perquè darrerament hem sentit opinions. L'opinió, políticament
important, del conseller de Medi Ambient que diu que aquests
plans especials serviran per a molt poca cosa i que només
aportaran matisos i, per tant, llevant i devaluat la importància
que poden tenir aquests plans especials, o plans del medi natural,
que desenvolupin cadascuna de les àrees concretes que la Llei
d'espais naturals va definir. Jo crec que aquests plans especials
són molt importants. Jo ara, aquí, faré una breu descripció de
quins són els elements que ha de contenir i de la importància que
tenen aquests elements i de la dificultat que qualsevol altra
autoritat, qualsevol altra administració que no sigui el Govern
que té encomanada per llei aquesta elaboració i aprovació de
plans especials, o del medi natural, com es pot trobar si aquests
no estan fets.

Les àrees naturals d'especial interès, tothom ho sap i sinó ho
podem recordar, tenen per llei dos nivells. L'àrea de màxima
protecció, no es pot construir absolutament res, definides per la
llei en termes absolutament genèrics quan diu que són els
terrenys (...) amb la ribera del mar, els cims, els barrancs, els
penya-segats, els penyals més significatius, els alzinars, els
ullastrars, etc. i, la resta, que és el règim comú de protecció,
d'alta protecció però comú, dins les àrees naturals d'especial
interès. Qui farà aquesta delimitació d'aquestes zones de màxima
protecció si no s'aprova el pla especial o el pla del medi natural?
Això no és un matís, és una línia, unes línies, de màxima
importància i que, a més, no surten d'un simple estudi topogràfic,
surten d'estudis complexes de caràcter medi ambiental, de
caràcter, com correspon, a un estudi del medi natural, a un estudi
dels valors naturals del territori. Hi ha qüestions de vegetació, hi
ha qüestions de paisatge, hi ha qüestions d'hidrografia, qui
definirà totes aquestes qüestions? El pla que ha de fer el Govern,
no les definirà el propi ajuntament, no les ha de definir la
comissió insular d'urbanisme, les ha de definir el que diu la Llei
d'espais naturals, les ha de definir el pla especial. Un, només,
d'aquests elements ha estat definit, són els alzinars, aquest està
definit. Hi ha un decret específic del Govern que, amb major o
menor fortuna, delimita els alzinars a totes les Illes Balears. Tots
els altres elements que conformen la màxima protecció, les àrees
de màxima protecció d'edificació, zero, dins les àrees naturals
d'especial interès estan pendents de les definicions i dels estudis
que han de contenir aquests plans. A part d'això, els plans han de
dur una adaptació a cada cas de les condicions d'edificació que
estableix la Len, quan la Len diu que la parcel•la mínima per
poder construir un habitatge és mínima, però aquest mínim,
respectant aquest mínim, cada pla especial ha de dir si el manté
o si l'amplia. Quan la Llei d'espais naturals diu "el màxim que es
pot edificar" aquest és el màxim, però un pla especial haurà de
definir en cada cas si, per ventura, aquest s'ha de reduir per raons
concretes d'un element especial, d'una àrea, d'un paratge.

Qui catalogarà els edificis que hi ha dins el sòl no
urbanitzable, dins el medi rural?, han de ser objecte, perquè
ho diu la llei, les cases de possessió, les cases de pagès, les
cases de neu, els ponts, els molins, els altres elements
definitoris de les tècniques tradicionals, quines obres es
poden fer a cadascun d'aquests edificis? Això ho ha de fer
el pla especial perquè ningú està obligat a fer-ho i, per tant,
ens trobam que la Llei té dificultats en la seva aplicació.

La disposició transitòria tercera de la Len diu quins
espais han de ser objecte de declaració d'acord amb la Llei
4/89 d'espais naturals i de flora i de fauna silvestre. Aquests
espais són ben coneguts, alguns ja eren parc natural o ja
estaven en tramitació quan es va aprovar la llei, però els que
no hi estaven, llevat la Dragonera que té la peculiar
característica que és una propietat íntegrament pública, que
ha estat declarat parc natural en posterioritat, ni Es Trenc,
Salobrar de Campos, ni l'Albufereta a Mallorca, ni les àrees
representatives de la Serra de Tramuntana, ni els Illots del
migjorn i de ponent d'Eivissa, han estat objecte d'aquesta
aplicació de la llei estatal que assegura, a més d'una
protecció urbanística, una gestió ambiental integrada dels
espais. Si algun espai és important, aquest és la Serra de
Tramuntana, especialment important dins el conjunt que
defineix la Llei d'espais naturals. Jo deman quina és l'actitud
del Govern davant l'ordenació i protecció de la Serra de
Tramuntana, perquè la veritat és que tenim opinions molt
contradictòries. L'anterior conseller d'Agricultura, que era
el responsable de l'àrea de Medi Ambient en qüestió
d'espais naturals, deia, textualment, el Sr. Socías, "en el parc
de la Serra de Tramuntana no s'ha de cometre els mateixos
errors que a Mondragó", per tant, atenció, quins són els
errors de Mondragó i quins són, per tant, els que no s'han de
cometre a la Serra de Tramuntana? Deia que qüestionava la
conveniència que la Serra fos un parc natural, jo li deman al
conseller com pensa resoldre aquest compliment de la Llei
d'espais naturals, aquests criteris que han aprovat del pla
territorial parcial, fa deu dies, en el consell de Govern, se
suposa que devien estar escrits quan les varen aprovar, i
com és que deu dies més tard encara no han entrat en aquest
parlament, quina ruta han agafat per venir de la conselleria
al Parlament? Com planteja el Govern aquesta protecció
d'una àrea tan important?



1948 DIARI DE SESSIONS / Núm. 50 / 22 d'octubre del 1996

Cala Mondragó és un altre dels espais, parc natural amb
anterioritat o simultàniament a la Llei d'espais naturals, però amb
una definició com àrea natural d'especial interès prèvia a la Llei
d'espais naturals, que sis anys després de l'adquisició d'una part
dels terrenys, una adquisició molt polèmica, una adquisició molt
cara per la qual es van gastar dos mil milions de pessetes, sense
comptar els interessos que això ha produït, per comprar el 20%
de la superfície, que els 400 propietaris que no entraven en els
terrenys de la companyia, la famosa companyia de Cala
Mondragó, el 80% del territori no va entrar dins l'adquisició.
Aquest és un cas que jo li volia  plantejar, què passa a Cala
Mondragó? Quins són els errors que el Govern reconeix que
s'han comesos? Quina és l'experiència negativa que el Govern ha
dit, o l'anterior govern ha dit, que era la de Cala Mondragó? Què
passa que les platges de Cala Mondragó, la cala, les dues cales
que conformen Cala Mondragó, són les més contaminades des
del punt de vista sanitari de l'illa de Mallorca?, estan o no estan
dins un parc natural? Quina és la problemàtica i com la pensa
abordar a la vista de les indecisions i les actituds dubitatives que
el Govern manté en una qüestió tan important? 

També voldria fer una referència, encara que sigui amb el
llum vermell, al parc natural de Na Burguesa, que té una petició
unànime d'aquest parlament, de l'any 1994, de ser convertida en
parc natural i no tenim notícies de quina és l'actuació que es
pensa fer. La problemàtica de l'Albufera del Grau, parc natural,
també, que té el pla rector d'ús i gestió encara sense aprovar i,
quan l'havien anomenat, el director no va durar ni 15 dies perquè
van quedar immediatament sense director, quina és la situació
per resoldre aquest problema? També vull mencionar el parc
nacional de Cabrera perquè a partir de la sentència del Tribunal
Constitucional en relació a la Llei d'espais naturals i flora i fauna
silvestre de l'Estat, queda establert clarament que ha de ser en
règim (...) que ha de funcionar, els parcs nacionals, i correspon
a la Comunitat Autònoma participar parietàriament en la gestió
d'aquest parc nacional, per tant, com té el Govern aquesta
participació paritària en la gestió a partir d'una sentència que ja
fa mesos que ha sortit? Per altra part, també crec que és el
moment de citar Ses Salines d'Eivissa i Formentera, perquè
també d'acord amb la mateixa sentència del Tribunal
Constitucional, tenint en compte que la reserva natural és una
categoria semblant a la de parc nacional, deman com pensa el
Govern dur endavant, com a mínim, aquesta gestió paritària,
conjuntament amb l'Estat, d'aquesta reserva natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera.

Senyores i senyors diputats, tenim una llei, la Llei d'espais
naturals, una llei molt important que no ha tengut pràcticament
desplegament durant els cinc anys de la seva entrada en vigor,
l'únic..., no diré desplegament, actuació important que ha tengut
va ser un fort retall en el seu àmbit d'aplicació i a la seva
normativa un any més tard, hi va haver un autèntic retrocés en
relació a aquesta llei, per tant, sembla que l'inactivitat és la
característica de l'actuació del Govern, les polítiques dubitatives,
encara en aquestes altures, sobre si han de fer plans especials o
han de fer plans d'ordenació del medi natural, la falta d'actuació
en els dos grans espais...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Acab ara mateix, Sr. President, ... el pur llistat de parcs
i l'escasa actuació en l'aplicació de la Llei d'espais naturals.
Si em permeten fer el resum de quina és l'actuació del
Govern durant aquests cinc anys, en matèria tan sensible i
tan important, diríem que hi ha un gran buit en la gestió dels
espais naturals, una llei ambiciosa, àmpliament difusa,
àmpliament utilitzada com a promoció però no desplegada
pel Govern i que, a la vegada, sembla ser que el Govern
pateix una greu confusió, una greu indecisió sobre què fer
i com fer-ho. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per part del Govern, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller Reus.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Senyores, senyors diputats. He de dir que
aquest tema és possiblement la qüestió més difícil que he
d'abordar en aquest temps que estic a la conselleria. Durant
aquests quatre mesos he indagat sobre aquesta qüestió i he
de dir que es motiva, es fa necessari un plantejament nou,
pens jo, donaré unes dades molt simples. A Balears tenim,
vostès ho saben, 500 mil hectàrees de territori. Si ara
abordéssim la qualificació del que són parcs o reserves
definides a la transitòria tercera de la Len, ens trobaríem en
9.000 hectàrees qualificades com a parc o reserva, això seria
un 1,60% del territori. Jo estic molt content que el Sr. Triay
hagi abordar aquest debat, més a l'àrea substantiva del tema
que és l'efecte de la Len. Una llei que jo pens que tots hem
de dir que és l'element essencial respecte a l'ordenació del
territori a les Illes Balears. La Len significa 202.000
hectàrees. Estic content que avui podem fer el debat més
que sobre si estam abordant o no la política de parcs,
qualificant o no, és abordar la gestió d'uns espais que són
exactament el 39,7% del territori, 202.000 hectàrees. És a
dir, hem de saber que els parcs o reserves ocuparan, com a
màxim, el 4,5% dels espais que són actualment Len.
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L'ambició de futur del Govern balear i de la nostra societat ha
de ser intentar fer una optimització i una defensa a ultrança
d'aquest espai de territori substantiu, el 40%, evidentment,
donant en certa forma un tractament que jo pens que al final no
ha de ser massa diferenciat, amb àrees definides com a parc
natural. M'explicaré, el president del Govern va anunciar, dies
passats, que el pròxim 10 de novembre hi haurà un primer
esborrany de directrius d'ordenació del territori. Aquest primer
esborrany és interessant pel seu contingut, però he de dir que té
un element bàsic. Es defineixen unes zones com a parcs, l'àrea de
Tramuntana que agafa Na Burguesa, l'àrea de muntanyes d'Artà,
amb una (...) que pot arribar quasi fins a Alcúdia, l'àrea sud
Campos, Ses Salines, Cabrera, la voltant nord de Menorca, des
de Ciutadella a Maó i la part sud de Ciutadella, la part nord
d'Eivissa, nord-est, més la part de Sant Antoni- Sant Josep, Sant
Josep-Ses Salines, Ses Salines-Formentera. Això són zones
definides a les directrius com parcs. Parcs naturals segons
tipologia que marca la Llei de conservació estatal? No, un
concepte que nosaltres hem d'intentar qualificar i definir d'una
forma molt clara i molt precisa.

Jo he de dir que l'experiència que tenc dels nostres parcs
naturals, actualment, a Balears tenim el parc de l'Albufera, de
Mondragó, tenim el parc de l'Albufera del Grau i tenim..., en
falta un, perdonin, Sa Dragonera, perdonin. En aquest cas, quan
he estat indagant els pressuposts efectius disponibles per a cada
parc, em don compte que el 85% de recursos van a cobrir més
l'àrea d'acollida de visitants que l'àrea de conservació i definició
ambientalista del parc. A partir d'aquí, voldria fer una petita
disquisició, és a dir, hem d'intentar veure quins són els elements
essencials que marquen la protecció d'un espai natural. Són dos,
evidentment, la conservació i millora dels aspectes naturals, que
és biodiversitat en flora i fauna i percentual, paisatge, i després
una altra àrea, també molt important, que és la promoció
d'activitats educatives, científiques, etc. És a dir, ens queda molt
clar que el primer missatge és que, abans que res, hem de fer una
defensa de flora, fauna i paisatge i, a continuació, permetre un ús
educatiu, un ús científic i un ús lúdic d'aquests espais.

Continuem per aquesta disquisició, quins són els elements
que actualment són crítics respecte a la defensa ambiental del
que són elements de biodiversitat i paisatge? En primer lloc,
tenim el problema dels desastres naturals, incendis, inundacions.
Això es corregeix amb polítiques molt definides quant a
tractament de canals, recuperació de (...), campanyes de
protecció d'incendis, neteja, control i prevenció d'incendi, lluita
contra els incendis. Hi ha un segon factor, unit sempre al primer,
que és el problema de l'erosió, desertització. És una dificultat
molt important, poder anar guanyant a la natura batalles, a
vegades, perdudes en base a factors que moltes vegades són
provocats o, també, problemes d'inundacions, incendis. Aquí les
campanyes de millora de la capa vegetal, les campanyes de
recuperació herbàcia són fonamentals.Hem de tirar endavant.
També hi ha un problema bàsic respecte al que és l'impacte
percentual que el que és l'element (...), és urbanització difusa. És
un tema molt important, considerar que, dins les àrees naturals,
el fenomen urbanitzador ha de ser sempre molt limitat, sempre
ha de ser una definició completament definida i molt limitada.
Com a darrer punt que està afectant, evidentment, a les àrees
naturals, hi ha el comportament social. El comportament social
pot devenir de problemes com poden ser la caça, comportaments
com l'ús indegut de l'excursionisme i alguns comportaments que
són realment (...) com piròmans, etc. Això són els quatre factors
que són crítics a les Balears. No hi ha un problema greu a les
àrees definides com sensibles, infraestructures viàries, no hi ha
problemes greus (...) contaminants, no hi ha problemes de
contaminació d'aqüífers per agricultura a zones sensibles
tipificades com a àrea natural de muntanya. El debat futur ha de
ser saber què podem fer, el conjunt d'administracions públiques,
perquè el 39% del territori que actualment és Len estigui
preservat.

A partir d'aquí, hem de saber el següent. D'aquest espai,
el 98% és privat, són finques privades. Aquí es crea un
conflicte molt clar entre la cosa privada i la pública. Una
mala experiència, quan hi ha un parc natural hi ha un primer
conflicte, molta gent mal informada pensa que per ser un
parc natural és una finca públic, que les figues, les ametlles
i les pomes quasi són seves. La intrusió dins el domini
privat és una constant. Es crea una interferència molt
decidida en la gestió privada de les finques, és una dada.
Hem de saber que hi ha d'haver un primer element que ha de
ser intentar possibilitar, com diuen molt bé les directrius
futures, una fórmula de contacte entre el ciutadà de les
Balears i la natura molt més ordenada. Actualment, tenim
24 àrees recreatives. El propòsit seria multiplicar-les per dos
o per tres per donar solució a molts de problemes. Primer,
per crear un filtre ambiental. En segon lloc, per cobrir una
demanda bàsica de la societat i, en tercer lloc, per cobrir una
demanda educativa. No és molt compatible un ús obert
d'espais naturals, obert a qualsevol demanda, i la seva
conservació. Hem de partir de la base que actualment hi ha
un col•lectiu de propietaris privats de terrenys que, tots
nosaltres ens omplim la boca de dir hi ha un 40% d'espai
anei, no tenen cap tipus d'ajuda superior a un senyor que no
està a una anei, llevat un petit percentatge que es modifica
en relació a forestació.

Les directrius, jo faré una proposta que determini de cop
la qualificació d'aquests espais que abans he anomenat com
a parcs, no parcs naturals segons la llei estatal perquè
implica una dificultat sociològica. La llei estatal, de fet, no
implica a un espai físic més restriccions, un parc natural,
que la pròpia Len. Únicament, una és bàsica, que es crea
una interdicció a la transmissió de la propietat, es crea un
dret de tanteig i retracte a favor de l'administració. Això,
dins les Balears, és un element francament dur. Jo he de dir
molt alt i molt clar que no hi ha parcs naturals que no
estiguin dins aneis, la diferència de les aneis que estan a
parcs naturals i que no hi estan és que hi ha un esforç públic
inversor que es tradueix molt més amb el foment de les
àrees d'acollida i de divulgació i oci que el que és la defensa
natural. La batalla del futur ha de venir donada perquè
d'aquí a trenta anys aquest 40% del territori estigui com està
avui en dia o un poc millor. Això implica, primer,
reconèixer un esforç a propietaris privats, reconèixer-lo, i
ajudar-los en què? Ajudar-los en els aspectes essencials que
abans comentàvem; doncs, prevenció de risc quant a
inundacions, prevenció i defensa quant a incendis,
tractaments selvàtics, recuperació de massa forestal;
operacions evidents de control i cooperació amb el que
pugui ser disciplina urbanística àrees naturals, més una
funció de vigilància a ultrança via guarderia forestal, via
agències forestals als efectes que realment els propietaris
privats, 99%, 98% de les aneis tenguin una clara gestió del
que és seu, i tots nosaltres tenguem un benefici real del seu
exercici de domini.
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En resum, voldríem que en el termini que hi hagi marcat per
aprovar les directrius com a llei, aparegués una definició de les
àrees de Tramuntana a Na Burguesa, àrees de muntanyes d'Artà,
àrees de zona sud de Mallorca, Campos, Ses Salines, Cabrera;
més la vessant nord de Menorca, Ciutadella sud; vessant nord-
oest d'Eivissa, Sant Josep, Sant Antoni, Cabrera definit com a
parc; dins aquest parc hi haurà dues àrees d'interès: unes reserves
naturals on hi haurà un foment a ultrança de la defensa de la
biodiversitat, més que altra cosa quant a fauna, això significarà
convenis amb propietaris particulars, que ho repetesc 98, 99%
del territori, més àrees d'acollida, diguin-se àrees recreatives per
actuar com a filtre i poder actuar també com a nucli de (...) dels
particulars amb el que és l'espai natural.

L'ambició és enorme, aquí hi ha d'haver un problema,
evidentment, de recursos. El medi ambient fins fa ara uns anys
era una qüestió abstracta, prosaica, era una qüestió de vegades
menor de cara a l'Administració. Jo tenc l'ambició de feina, he de
veure realment com aquests 1.650 milions de pessetes que hi ha
afectades al que és medi natural es poden multiplicar. Aquí hi ha
d'haver un esforç col•lectiu de la societat balear de saber que tots
nosaltres vivim possiblement d'un model turisticoresidencial, on
el paisatge és bàsic, on la biodiversitat és bàsica. Hem de
contribuir tots a l'esforç d'uns senyors particulars 98, 99%
aquests aneis respecte a aquest tema.

S'ha acabat el temps, intentaré explicar perquè no veiem
necessari una definició de plans especials dins aneis, considerant
que avui en dia el 98, 99% són privatius, on es farà un decret que
determina una delimitació física més precisa i, per altra banda,
recordar que l'article 11, quant a aneis d'alta protecció, es
refereix a zones dunars, es refereix a penya-segats, que són temes
molt delimitats on realment avui en dia no hi ha una incidència
del que és l'activitat econòmica. I més que res, com a resum,
només dir, un cop que les directrius marcaran aquest sistema
hem de saber que tot el que pugui ser el desenvolupament
econòmic de les Balears, tot el que pugui ser la implantació
d'àrees productives, la definició d'infraestructures, tot ha d'anar
interrelacionat i depenent d'aquest principi. Intentarem fer de les
Balears un centre ordenat, racional, que faci com a primera
batalla i bandera una defensa a ultrança d'aquests espais.

Jo crec que fins ara hi ha hagut moltíssima confusió, podem
parlar de plans especials, de plans de medi natural, de plans
d'ordenació de recursos naturals, de plans ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

... rectors (...), avui en dia hi ha massa col•lisió
normativa i conceptual, i faria falta indagar en solucions
clares per saber que la batalla no està en defensar l'1'60%
del territori, la batalla està en defensar el 100% del territori
donant prioritat a aquest 40% que avui en dia està qualificat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, té la
paraula el representant del Grup Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, senyor president, senyores diputades, senyors
diputats. Els Verds pensam que la protecció dels espais
naturals de la voràgine urbanística amb la Len es queda en
paper mullat si no va acompanyada de la gestió
conservacionista d'aquests espais protegits més importants.
De fet, la política del Govern converteix els espais naturals
en un reclam per a una nova colonització turística de
qualitat entre cometes, amb reclam paisatgístic que provoca
la massificació d'aquests espais i la seva consegüent
degradació. El cas de la platja d'Es Trenc és paradigmàtic,
d'ençà que gaudeix de protecció s'ha incrementat la seva
massificació i avui en dia és un espai pitjor conservat que
abans de ser legalment protegit, fins al punt de patir una
pèrdua d'arena que pot conduir a l'absurd de la seva
regeneració artificial per evitar la seva desaparició, tal com
va posar de manifest un estudi del Departament de Ciències
de la Terra de la UIB.

Per als Verds una bona gestió dels espais protegits
significa donar prioritat a la seva conservació sobre altres
usos, com els turístics i recreatius. I és que a les nostres illes
es protegeix més per al turisme que del turisme.

Al mateix temps, a més de la massificació, les agressions
als espais naturals protegits s'han incrementat de forma
notable en els darrers anys. Cinc anys després de l'aprovació
de la Llei d'espais naturals s'ha de reconèixer que la seva
aplicació és encara una assignatura pendent. Les agressions
més habituals que pateixen els espais naturals protegits són,
entre d'altres, l'obertura de camins, construcció de xalets,
esteses elèctriques, ampliació de carreteres poc respectuoses
amb el paisatge, pedreres, camps de golf, complexos
hotelers, etc. Bona part d'aquestes construccions es duen a
terme de forma il•legal.
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Aquestes realitats qüestionen el triomfalisme del Govern que
permet per activa o per passiva aquestes agressions, mentre
s'omple la boca de bones paraules afirmant que som la comunitat
que més protegeix el seu territori. Ses Salines és bon exemple,
Ses Salines d'Eivissa i Formentera és un bon exemple del que
estic dient, la Len obliga a fer un pla especial de protecció, han
passat cinc anys i encara estam esperant. No hi ha interès en
protegir Ses Salines d'Eivissa i Formentera, per què serà?

D'altra banda, la Serra de Tramuntana, l'espai natural més
important de les Balears, encara espera un estatut de protecció
legal que asseguri la seva conservació efectiva i eviti tot un
seguit de projectes que, malgrat la relativa protecció urbanística
atorgada per la Len, amenacen la seva integritat. I és que no n'hi
ha prou en protegir sobre el paper els espais naturals, s'han de
gestionar de forma adequada. Això implica elaborar plans
d'ordenació dels recursos naturals per a tots aquells espais amb
una especial rellevància biològica i paisatgística, així com
incrementar les partides pressupostàries per a la gestió d'aquests
espais per tal de dotar-los dels recursos humans i materials
suficients que facin possible la seva conservació efectiva.

Els espais naturals són el nostre patrimoni més important,
però bona part d'aquests espais han estat destruïts o degradats de
forma més o manco greu en les darreres dècades. Per aquest
motiu es fa especialment necessari donar contingut a la seva
protecció, dotant-los d'una gestió conservacionista que eviti la
seva degradació; i és que a les nostres illes ens carregarem el
futur si seguim destruint el territori. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida, té la
paraula el seu portaveu, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament la Llei 1/91, la Llei d'espais naturals va ser rebuda
amb esperança per aquesta Comunitat Autònoma i va suposar un
avanç objectiu en la protecció del seu territori. Malauradament,
no passà més d'un any abans que vengués el PP amb les rebaixes
i, efectivament, l'any 1992 aprovàs en aquest Parlament una
modificació regressiva d'aquesta llei que va tenir la seva
expressió més cridanera amb la sortida de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera de la Disposició addicional tercera, és a dir, de la
relació d'espais que havien de ser declarats espais naturals
protegits per part del Govern de la Comunitat Autònoma.
Aquella llei, en qualsevol, insistesc, suposà un avanç significatiu,
però, a la vista dels resultats, creiem que s'ha fet bo aquell dit
parlamentari pel qual un membre del Govern diu faci vostè la llei
mentre em deixa a mi fer els reglaments. Aquí efectivament s'ha
dit em determini vostè les àrees d'especial protecció, em
determini vostè els espais naturals protegits, però em deixi la
gestió i el desenvolupament, em deixi l'aprovació dels plans
especials, em deixi l'aplicació dels plans rectors d'ús i gestió.

Si repassam aquests emplaçaments en el
desenvolupament de la Len, que conté aquest text legal, ens
n'adonarem de realitats realment preocupants. Efectivament,
del 80 i busques d'aneis que contempla aquesta llei, una
imfimíssima minoria compta amb plans especials que,
efectivament, signifiquen una cosa tan essencial com és la
delimitació d'aquells espais de màxima protecció que hi
estan continguts. Veiem, efectivament, que aquests dos
espais tan emblemàtics com la Serra de Tramuntana i els
Amunts, no tenen encara pla territorial parcial. Si repassam
la relació d'espais que, com he dit abans, a la Disposició
addicional tercera es relacionen perquè el Govern promogui
la seva declaració com espais naturals protegits, d'acord
amb les figures previstes a la Llei 4/89 de conservació dels
espais naturals i de la flora i fauna silvestres, és a dir, com
a parcs naturals o com a reserves naturals, ens n'adonam que
de la relació d'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, set, un cop ja llevat Ses
Salines d'Eivissa i Formentera, en aquests moments tenen
aquesta figura aprovada i contemplada tres, tres de set, que
són Mondragó, que és Sa Dragonera i que és s'Albufera; tres
de set no és un balanç particularment brillant. I encara
d'aquests tres, n'hi ha un, que és s'Albufera d'Es Grau a
Menorca, on encara no estan aprovats els plans rectors d'ús
i gestió que preveu l'article 9 de la Llei 4/89.

I a Ses Salines d'Eivissa i Formentera, salvades pels pèls,
per una iniciativa al Congrés dels Diputats que les va
declarar reserva natural a Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, un any després d'haver-se complert el termini
per a la seva aprovació, efectivament, tampoc no hi ha un
pla d'ordenació dels recursos. I quan un grup parlamentari
al Congrés dels Diputats es va adreçar al Govern de l'Estat
per demanar-li comptes per aquest fet, va remetre, molt
subtilment, a què això era una qüestió conjunta
administració estatal-administració autonòmica; amb la qual
cosa, implícitament, venia a dir que o la manca d'enteniment
o la manca d'interès o, en definitiva, que no hi havia hagut
les condicions perquè aquesta col•laboració institucional
donàs peu a l'aprovació del pla d'ordenació de recursos de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera en els terminis legalment
prevists, és a dir que tampoc no es demanen excessives
meravelles, en els terminis legalment prevists.

I allà on hi ha aquest pla rector d'ús i gestió dels parcs
naturals de les nostres illes, nosaltres mantenim que hi ha
una gestió molt, molt deficient, i una manca important de
recursos per dur-lo endavant amb la necessària solvència.
Efectivament aquesta és una situació que demana a crits
correcció i que demana empenta política; i des del nostre
punt de vista és el conjunt de la Serra de Tramuntana la que
hauria de ser declarada parc, no evidentment fer un
miniparc a Escorca, com a qualque moment s'ha plantejat,
i en aquest sentit nosaltres havíem presentat, hem presentat,
de fet, en aquesta cambra, una iniciativa parlamentària per
parlar d'aquestes qüestions; perquè aquesta manca
d'iniciativa política en el desenvolupament de la Len no és
una mancança neutra amb els seus efectes, no és que no
passi res mentre no es fa res, mentre no es fa res es
deterioren aquests espais naturals. És a dir, el senyor
conseller tendrà molt difícil acomplir els objectius que
d'aquí a trenta anys estiguin igual o millor si, efectivament,
no ens posam immediatament a desenvolupar la Len en
aquest sentit.
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Des d'aquest punt de vista, nosaltres compartim la inquietud
que hi ha darrera aquesta interpel•lació, estarem molt atents a la
moció per tal d'intentar articular-la amb la nostra pròpia
iniciativa i, en qualsevol cas, nosaltres entenem que això és una
interpel•lació per demanar comptes al Govern d'un incompliment
flagrant del desenvolupament de la Llei d'espais naturals; perquè,
a un moment determinat d'aquest debat, ens ha semblat que
aquesta interpel•lació era per parlar d'uns parcs que en realitat no
són els parcs que tots coneixem, que estan a la Llei 4/89, sinó
que serà una altra cosa, que hem pensat que seria convenient, etc.
Aquesta interpel•lació és per demanar comptes al Govern d'un
incompliment flagrant de desenvolupament d'una llei que, com
molt bé ha explicat el Sr. Triay, és una o la llei més important
que ha aprovat aquest Parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup segueix també amb preocupació la política del
Govern en matèria de declaració i gestió d'espais naturals
protegits, perquè, com venim denunciant, malgrat les insistents
proclames pseudoecologistes del Govern, estam ben estancats en
aquest tema, amb incompliments flagrants de lleis i acords
d'aquest Parlament. I després de sentir el conseller veim una
certa teorització, poc desestructurada, si m'ho permet, però molts
pocs acords. Ens agradaria que ho posàs per escrit i que ho
debatéssim, que li donàs forma de plans i que complís alguna de
les condicions que té establertes i ho poguéssim debatre amb més
rigor.

Perquè el cert és, com ha dit el Grup Socialista, i hi insistirem
tots, una cosa que tots li haurem de dir el mateix, però és tan
greu que li haurem de tornar a dir, Llei d'espais naturals, cinc
anys, Es Trenc, s'Albufera, Serra de Tramuntana, Illot de
Migjorn i Ponent d'Eivissa, com s'ha insistit la llei també diu que
es farà un pla per a cada anei i encara els esperam; fa mitja
horeta que el Sr. Blanquer deia que les lleis són per complir-se.
I això que la llista d'espais naturals fou una llista de mínims,
producte del consens en què es va tramitar la llei, un consens que
va trencar immediatament el Partit Popular, anul•lant la previsió
de protecció de Ses Salines d'Eivissa. L'espai, com és sabut, ha
estat legalment protegit, però encara està deixat de la ma de Deu,
hi falta aquesta gestió, hi falta personal i cal dedicar-hi diners.
Sabem què és que en pensa el portaveu del Partit Popular sobre
el tema?

Un altre acord incomplert és el de la Serra de Na Burguesa,
també s'ha anomenat. En efecte, el nostre grup, en el
setembre de l'any 93, va presentar una proposició no de llei
per declarar parc natural la Serra de Na Burguesa; s'aprovà
per unanimitat l'11 de maig del 1994. Els ajuntaments de
Palma, Calvià i Puigpunyent s'han pronunciat a favor, el Sr.
González i Ortea justificava fa un any el vot contrari a la
urgència perquè era immediat el procediment ordinari, de
llavors ençà esperam.

Però és que el Sr. Conseller ve aquí i ens diu obertament
que incomplirà la Llei d'espais naturals, ni plans especials
ni parcs naturals, i es queda tan ample. Pareix que les lleis,
pareix que els reglaments són simplement orientatius per al
Sr. Conseller i això no pot ser. No es pot fer befa de la
manera en què ho fa el Govern del mateix sistema
democràtic; l'executiu ha d'executar allò que el legislatiu
legisla i, sinó, malament anam. Els membres d'aquest
Parlament som aquí perquè els hi ha posat el poble, mentre
que el President ho és perquè el nomena aquest Parlament
i davant ell ha de respondre.

Tornam al tema, és evident que els parcs naturals no és
una prioritat del Govern. El ritme de declaració és baix
comparat amb la resta de l'Estat i no basta preservar, un
tòpic, un lloc comú que s'ha de dir sempre avui, sinó que
també s'ha de gestionar. I nosaltres creiem que allà on s'han
redactat els plans corresponents, amb això discrepam
d'alguns, els impactes han disminuït molt. Tot i que sabem
d'infraccions urbanístiques a Mondragó, no duim fotos
espectaculars, però n'hi ha, si es posa de moda en durem; o
el seu problema de pous negres i eliminació deficient de les
aigües. Ara bé, els pressuposts tots són molt magres i no hi
ha personal qualificat suficient ni de lluny.

Pel que coneixem de les memòries dels parcs Madrid ha
duplicat pràcticament el pressupost de parcs, a través del
conveni Vida Silvestre, ens agradaria saber si es mantendrà
aquest finançament o si les tisores d'Aznar també arribaran.

Un punt clau i s'ha anomenat avui és el de la
col•laboració amb els propietaris. El PSM té una proposta
en aquest sentit que es debatrà pròximament. També
pensam que hi ha d'haver línia de compra de terrenys que
siguin útils per a la gestió o per al públic, sembla que és un
punt especialment descuidat. Després de comprar el parc de
Mondragó, una part, a uns preus totalment abusius i absurds,
no s'ha adquirit ni un metre quadrat, això no s'entén.
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Coincidim amb el Partit Socialista i confiam que hi hagi una
moció en aquest sentit, que si hi ha una prioritat aquesta és la de
la Serra de Tramuntana, sota dues premisses: que tot és
representatiu i que protegir no vol dir dificultar el progrés de la
població, sinó trobar el camí perquè sigui un progrés real, perquè
no hi ha més qualitat turística que la que s'obté dins un parc. Les
hipòtesis de directrius, ja n'ha parlat el Sr. Conseller, queda clar
el compromís de protegir aquesta zona. Aquí tenim un bon test
immediat amb les mocions que es presentaran per veure la
concreció, perquè si no començam a fer coses no sabem si en
veuran cap els nostres nets, amb el ritme que duim.

Després de sentir el Sr. Matas, el que ens temem és que el
Govern encarregui la redacció del Pla territorial parcial de la
Serra al despatx d'advocats de mister Brandson, a veure si en
comptes de fer un parc natural ens faran un parc temàtic. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La Llei
1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, a la seva
disposició addicional tercera determina que el Govern promourà
la declaració d'espais naturals protegits d'acord amb el que
preveu, a la vegada, la Llei 4/89, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestre a l'àmbit de les àrees
següents, concretament a Mallorca la de Mondragó, Es Trenc-
Salobrar de Campos, S'Albufereta, Sa Dragonera i les àrees
representatives de la Serra de Tramuntana. Pel que fa a l'illa de
Menorca, l'Albufera des Grao, illa d'En Colom, i pel que fa a
Eivissa, els illots d'Es migjorn i Ponent d'Eivissa i Ses Salines
d'Eivissa i Formentera.

Del total d'aquests espais han estat declarats parcs naturals
Mondragó, amb el Decret 85/92, de 18 de novembre, Sa
Dragonera, pel Decret 7/95, de 26 de gener, i S'Albufera des
Grao i illa d'En Colom, pel Decret 50/95, de 4 de maig. En tots
aquests casos, s'han redactat els plans d'ordenació de recursos
naturals, la formació i tramitació dels quals és una tasca difícil
que consisteix bàsicament en el disseny normatiu i de línies
mestres de gestió d'aquests espais. En els casos de Mondragó i
Albufera des Grao, el fet de ser de titularitat molt
majoritàriament privada, com ja s'ha posat abans de relleu, ha
determinat una labor complexa que va requerir bastants mesos de
treballs.

Els espais anomenats, juntament amb el parc de
S'Albufera de Mallorca han estat objecte de gestió efectiva
pel Govern d'aquesta comunitat i aquesta gestió s'efectua a
través dels plans gestors d'ús i gestió que concreten per a un
període de temps determinat i amb objectius concrets les
previsions dels plans d'ordenació dels recursos naturals. El
primer pla de S'Albufera de Mallorca va ser aprovat el mes
de juliol de l'any 88, i el juliol de l'any 96 es va aprovar el
segon, una vegada que la junta rectora va emetre l'informe
favorable. El parc de Mondragó disposa també del pla d'ús
i gestió aprovat, informat favorablement per la junta rectora
de 28 de novembre del 94, en aquests moments es troben
redactats, també, els de Sa Dragonera i el de s'Albufera des
Grao, illa d'En Colom, que seran presentats a la propera
reunió de la junta rectora perquè emeti informe, i està
prevista aquesta reunió abans que finalitzi aquest any.

Els criteris que s'han seguit en l'aplicació de la disposició
transitòria a què feia esment, de la Llei, han estat, en primer
lloc optimitzar els recursos disponibles i defugir la
declaració de parc sense una planificació prèvia ni l'inici
immediat de la gestió; en segon lloc, atendre prioritàriament
els espais que podrien ser afectats per problemes de
conservació, als quals la declaració d'espais protegits podria
contribuir a solucionar; atendre també, prioritàriament, els
espais en propietats públiques i procurar un cert equilibri
insular de tal manera que cada illa pugui tenir el propi espai
protegit.

Quant als espais a què fa referència la interpel•lació es
troben en aquests moments en les situacions següents -de
forma molt breu: Es Trenc-Salobrar de Campos tot l'espai
és anei i disposa d'un pla especial aprovat, en els darrers
anys no s'han presentat problemes especialment urgents,
tenint en compte també que la totalitat de l'espai és de
propietat privada; a s'Albufereta la situació és relativament
similar a l'espai anterior, encara que l'anei no disposa de pla,
tanmateix sent una zona humida està afectada, com
esmentava abans el conseller per l'article 11.1 de la Llei
d'espais naturals, és a dir, del més alt nivell de protecció.

Quant a les àrees representatives de la Serra de
Tramuntana, aquest espai estam d'acord que és el més
prioritari des del punt de vista de la conservació. Fins ara
s'han fet distints estudis, alguns dels quals serien
directament aplicables al contingut del pla d'ordenació de
recursos naturals que la Llei 4/89 estipula com a previ a la
declaració de parc, amb la possibilitat d'exepcions. Podem
mencionar estudis diversos de la Universitat i de la
Conselleria d'Obres Públiques com el del professor Barceló
de l'any 90, el del doctor Fernández i Marcús, de l'any 93 o
el del doctor Ruiz Otaba, del 95, és a dir, aquests estudis
estan fets i són aportacions complementàries d'àmbit
territorial variable des d'únicament les propietats públiques
fins a la totalitat de la Serra. Al Santuari de Lluc, a Ca
l'Amitger, mitjançant un conveni, s'han rehabilitat uns
casals que actuen com a centre d'interpretació i informació
de tota la Serra de Tramuntana. S'han realitzat instal•lacions
d'àrees recreatives que són accions pròpies d'àrea protegida
per anomenar algunes de les accions dutes a terme.
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Quant a Na Burguesa és un espai que es troba físicament
integrat a la Serra de Tramuntana, la singularitat està basada en
la proximitat a Palma i Calvià, i aquí s'han realitzat alguns
treballs de planificació. Serà necessari l'acord, com també s'ha
dit abans, dels diferents ajuntaments de Palma, Calvià i
Puigpunyent. 

Quant als illots de Migjorn i Ponent d'Eivissa, es troba
redactat el document tècnic que serà i és la base per al pla
d'ordenació de recursos naturals. 

I ja per acabar dir que val la pena fer una valoració d'aquesta
situació comparada amb la resta de l'Estat espanyol, on el retard
en la formació i aplicació d'aquests documents és molt més gran.
En termes generals, la situació és que només un 36'5% dels parcs
naturals tenen aprovada alguna figura de planificació, sigui
d'ordenació de recursos, sigui d'ús i gestió; un 20% el tenen en
tramitació; i un 43'5 no el tenen ni iniciat. A les Illes Balears un
cent per cent, un cent per cent, insistesc, dels parcs tenen un pla
d'ordenació dels recursos aprovat i també en la seva totalitat
tenen el pla rector d'ús i gestió aprovat o en tramitació.

En conclusió d'aquesta interpel•lació veim que la feina duta
a terme pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears és una feina avançada i ben feta, no ja tan sols en si
mateixa, sinó comparada amb la resta de l'Estat. I, cregui'm, Sr.
Conseller, que aquesta no és una assignatura pendent, sinó
aprovada i amb nota ben alta. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que una de les coses que deu
empegueir més quan un forma part del Govern és sentir
determinades alabances per part del seu mateix grup, supòs que
ja entra dins el sou que s'ha de rebre per aquesta funció.

Sr. Conseller, Sr. Reus, el compliment de la Len és clar que
no és una matèria que resulti agradable per a un conseller de
Medi Ambient i d'Ordenació del Territori després de cinc anys
de vigència d'aquesta llei, i que això justifica que vostè no entri
en les qüestions que se li plantegen. Jo n'hi havia plantejat unes
quantes que no han tingut cap tipus de resposta: quins són els
errors de Cala Mondragó, del parc natural de Cala Mondragó?;
què passa amb la contaminació per aigües residuals de,
precisament, la cala que és objecte d'un parc natural com és Cala
Mondragó?; què passa amb les propietats discriminades quan es
va fer l'adquisició parcial de Cala Mondragó?; quin és el
programa de compliment de la Len?; no es farà res, idò, fins que
no s'aprovin les directrius d'ordenació territorial?, unes directrius
que duen vuit anys de retard i que se'ns anuncia el primer
esborrany des de fa temps, no diré immemorial, perquè tenim
memòria d'elefant, però des de fa molt de temps.

La Len, la Llei d'espais naturals és una fita, és un dels punts
més alts, entenc jo i entén el meu grup, a què va arribar
aquest parlament i, per tant, d'aquesta llei no s'ha de
retrocedir ni un pam, a partir d'aquesta llei s'ha d'avançar.

I el conseller, realment, teoritzant o reflexionant en veu
alta, realment ens ha fet aquí l'apologia de l'incompliment
de la Llei d'espais naturals, després de cinc anys
d'incomplir-la d'una manera tàcita i real, ara ja començam
a tenir teories que justifiquen l'incompliment d'aquesta llei.
I això, lamentablement, entenc que no és un plantejament
nou, és un plantejament vell, un plantejament nou, avui,
encara, és donar compliment a aquesta llei de la qual no se
n'ha extret cap tipus de conclusió perquè per part del
Govern no hi ha hagut una acció positiva de desplegament
lleial de les seves disposicions.

El conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori
està traumatitzat, i ho ha dit avui, però, a més, ho ha dit
reiteradament als mitjans de comunicació en aquests mesos
que duu en aquesta responsabilitat pel dret de tempteig i
retracte,l està realment commocionat per la possibilitat que
a les àrees declarades espai protegit per la Llei estatal de
conservació dels espais naturals, o sigui, en els parcs
naturals, s'hi apliqui el dret de tempteig i retracte; això
l'horroritza, quan realment és un dels mecanismes més justs
per adquirir propietats que són privades i convertir-les en
públiques a un preu que no decideix l'Administració i en un
moment que tampoc no decideix l'Administració, perquè és
quan es produeix una transacció i al preu a què es produeix
aquesta transacció. Jo crec que és un dels mecanismes més
justs que es poden idear per poder accedir a una propietat
pública sense expropiar-la. No pot acceptar el dret de
tempteig i retracte. Però sí que acceptarà..., almenys és
hereu del procediment tipus Cala Mondragó, això ja és una
altra cosa, adquirir a un preu exorbitant, a un reu
absolutament fora de mercat, les propietats dels poderosos
i deixar de banda, i oblidar-se'n, les propietats d'aquells que
no són poderosos, encara que estiguin en la mateixa
situació, això sí que és un mecanisme que es correspon amb
la ideologia del Partit Popular; el dret de tempteig i retracte
és inacceptable per al Partit Popular, així ho ha dit el
conseller, no aquí avui, però en altres circumstàncies.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 50 / 22 d'octubre del 1996 1955

El Govern diu que no, que estan abandonats, que no tenen un
tractament adequat els propietaris que queden dins un àrea
natural, sigui àrea natural d'especial interès o sigui àrea de la Len
o sigui, a més, de protecció per llei estatal de parcs naturals,
però, Sr. Conseller, què s'ha fet per aconseguir ajudes europees,
que existeixen per a determinats espais de les Illes Balears. A les
Illes Balears hi ha l'Albufera de Mallorca i ses Salines d'Eivissa
i Formentera que estan incloses en la convenció de Ramsa, que
són les zones humides de nivell internacional, tenen tot un
programa europeu d'ajudes sí s'acompleixen els objectius,
d'ajudes per a particulars privats. Dins les àrees de la Len hi ha
nou espais a Mallorca, un a Menorca i dos a Eivissa que estan
incloses en les ZEPA (zones especials de protecció d'aus), també
tenen ajudes europees que el Govern no ha promogut per fer
arribar a aquests propietaris i, per tant, alleugerir la limitació de
drets que, sense cap dubte, suposa un interès general, com és la
declaració d'un espai natural del nivell que sigui.

I insisteix que no fa falta, que no necessitam els plans
especials o els plans del medi natural per dur endavant les
disposicions de la Llei d'espais naturals, de la LEN, però si no es
fan aquest plans, què sabem, Sr. Conseller, si es poden fer o no
es poden fer, per exemple, les famoses casetes de aperos o
d'eines dins àrees naturals d'especial interès? No hi trobam cap
resposta a la Llei d'espais naturals, és un element que gravita
sobre les àrees naturals. Què sabem, a pesar de la seva
simplificació, dels límits de les àrees de màxima protecció, que
no tan sols són ni (...) únicament límits topogràfics? Són límits
topogràfics botànics. Què sabem de les condicions de
rehabilitació dels edificis tradicionals, que no estan establertes?
Si ningú no delimita les zones boscoses o les masses de
vegetació especial, com els ullastrars o els savinars, com poden
ser protegides  quan vénen a demanar permís per edificar
habitatges dins aquestes zones?

Sr. Conseller, jo resumiria aquesta interpel•lació amb una
darrera pregunta,.que és conseqüència directa de la seva
intervenció aquí avui: Està anunciat realment el Govern del Partit
Popular que la LEN és una llei obsoleta, que la LEN és una llei
sotmesa a expedient de caducitat? Si es, així, Sr. Conseller,
digui-ho clarament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, té la paraula
el conseller de Medi Ambient Sr. Reus.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Triay, per
començar li diré que la LEN és la llei més important respecte del
tema ambiental i de territori que ha fet el Parlament balear.
Realment, una qüestió que no ha entrat mai en el cap d'aquest
conseller és deixar-la obsoleta. El que digui la Len té un
contingut complet,que s'aplica des d'ara i que la definició de certs
aspectes via plans especials, si la gent vol ser seriosa i rigorosa,
decau quan es parteix d'una premissa que és que avui en dia no
hi ha cap Anei de sòl públic que no estigui dins un parc natural
i la resta, en pot quedar un 20% al marge, és en mans privades,
en mans privades (...) plans especials ha d'estar molt concretada
en uns elements molt definits, en particular una definició de
detall del límit de l'anei. Quan anam a l'article 11 i entram en el
que poden ser aneis d'alta protecció, ens referim a aspectes molt

concrets, molt determinats com zones humides, zones dunars,
penya-segats, etc.; la imitació física a expenses d'això
quedarà feta amb un decret que agafarà totes les àrees de les
Balears, siguin d'alta protecció o no, i farà un topogràfic a
una escala de detall molt important per definir tot això.
Vostè sap també que a la Len n'hi ha unes transitòries, n'hi
ha unes transitòries que determinen l'aplicació de distints
planejaments a efectes de cobrir segons quins buits, i jo crec
que, en qualsevol cas, el que és important és que els buits
no, la fase transitòria estigui superada per una definició
plasmada en plans territorials parcials o en plans mes
amplis, si vostè en vol d'ordenació de medi natural. Ja
partim d'una base que és la següent, intentar fer una realitat
la protecció del 40% d'aquests espais, tot partint d'una
premissa, que avi en dia aquests espais són de propietat
privada. Jo ho diré ben fort, a mi em sap molt de greu crear
una rescissió teòrica o real en la transmissió dels béns;
aquest tempteig i retracte, no m'estranya gens ni mica que
li paregui bé, a mi m'ho pareix, en particular; crec que hi ha
d'haver altres solucions per intentar conviure la propietat
privada amb l'Administració.

Ho repetiré: hi ha un problema avui en dia real a tot
Espanya amb la qualificació d'espai natural com a parc
natural. Es crea una definició quant a un pressupost molt
important per fer-hi acollida de visitants i s'obliden per
complet dels aspectes naturals, ambientals i científics. Un
parc natural no deixa de ser al final, per la via dels fets, una
àrea recreativa, per tant, el que hem de fer és cobrir una
demanda social i crear àrees recreatives a finques, que
poden ser de lloguer, amb conveni o públiques, i a partir
d'aquí tirar endavant.

En resum, jo ja sé que una interpel•lació és venir aquí a
renyar un conseller, segons pareix; sempre que jo venc a
aquesta cambra intent fer un debat positiu dient que hi ha
moltes coses a fer, moltíssimes, que possiblement aqueixa
qüestió precisa d'una ambició tremenda per part del Govern
i de les forces polítiques per fer una realitat, que el conjunt
de ciutadans de Balears tenguin clara consciència que han
de fer un esforç per ajudar a suportar uns costs ambientals
que avui en dia estan gravant els particulars d'una forma
quasi quasi total, perquè així que hi hagi (...) ajudes
mínimes. Tant de bo que hi pogués haver un règim d'ajudes
més important per solucionar els problemes que fan
referència a impactes ambientals relatius a incendis,
avingudes de torrents, relatius a erosió de (...), relatius a
urbanització i també a impacte social per ús d'aquest sòl.
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Jo crec que hem de brindar una estructura organitzativa nova,
que aquest 40% de territoris que determinaran el que és la visió
de futur de les Illes tengui realment un component seriós quant
a la possibilitat de suport directe de l'Administració, i això
implica, senyors diputats, pressupost, això implica realment una
visió d'optimitzar recursos cap al medi natural, ni mes ni manco,
no és un tema de debats legalistes, aquí estam parlant que de
sobte tots som en aquest moment, o molts de vostès, més (...) que
ningú. Ho repetiré, hi ha plans especials, pla de medi natural, pla
d'ordenació de recursos naturals, plans rectors d'usos i gestió, hi
ha plans territorials parcials, hi ha una conclusió conceptual
respecte d'aquest tema que ens condueix on? Ens condueix que
farem a la millor una batalla molt important per defensar l'1'8%
del territori, que és el que he definit quant a parc natural o àrea
natural i deixarem de banda el conjunt restant. La meva ambició,
el meu èxit o el meu fracàs, serà per fer polítiques reals, que és
que sabent que la base de tot està en la propietat privada, crear
mecanismes que puguin cooperar al manteniment ambiental
d'aqueixes àrees, sense crear restriccions a les llibertats de
transmissió i a la llibertat d'ús i intentar vehicular una demanda
social clara quant a l'ús lúdic de l'espai natural a zones molt
determinades, a zones on hi hagi una baixa densitat fins i tot
percentual, àrees recreatives d'una certa entitat on el visitant
realment no tengui un sentiment d'estar massa aclaparat per la
densitat de població. El futur són recursos, el futur és fer del
medi ambient no un debat de bona voluntat, sinó realment s'ha de
saber que a Balears possiblement aquest element de territori
preservat hi pugui ser, per a nosaltres, un element de
competitivitat.

El més important seria poder oferir als ciutadans de Balears
que en aquest moment gaudeixen, però que també la tenen com
a càrrega, d'una anei privativa, on no tenen el perquè cobrir unes
càrregues que pugin ser impactes socials per a un ús indegut
d'aqueixes zones, ajudar-los a ells per mantenir això, per`que ho
recordaré, no hi ha recursos disponibles en el món per actuar a
cobrir un espai que són 200.000 hectàrees en mans privades que
està qualificat, el que hem de fer és donar avantatges, molts
avantatges, i moltes ajudes als propietaris perquè realment
continuïn amb aqueix esforç, ni més ni manco, i moltes gràcies.
Només un recordatori: l'únic que ens consola qualque vegada és,
quan venim a aquest parlament per a un debat els consellers, el
suport del Grup Parlamentari Popular a llur exposició, perquè
regui'm que molt poques vegades és possible fer un debat amb
una certa seriositat i honradesa, sempre intentam treure, els
polítics, entre nosaltres, elements negatius, i jo ho reconec
perfectament, hi ha moltes coses a fer. Avui he intentat, més que
res, fer una anàlisi de futur molt ambiciosa. Dit això, res més.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2866/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de borsa
d'habitatges de lloguer per a joves.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència a
proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programa de borses d'habitatge de lloguer
per a joves. Per fer-ne la defensa, té la paraula la seva portaveu,
la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Avui parlam, després d'un debat de tan elevades altures
respecte a mesures de futur, d'una altra cosa molt més
concreta i molt més senzilla, però no per açò manco
important. D'entrada, quan venim avui aquí a reivindicar el
compliment d'uns compromisos contrets per tirar endavant
una borsa d'habitatges de lloguer per a joves, volem iniciar
la intervenció no parlant, perquè amb açò supòs que estarem
d'acord, de la importància que té per als joves que els
facilitem l'accés a l'habitatge, tant per a la seva autonomia
personal com per a la seva integració social, que és
important ajudar-los a accedir a un habitatge digne i
assequible a les seves possibilitats econòmiques, i més
sobretot quan ho estam fent a una comunitat autònoma com
la nostra, com la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
amb un govern de dretes, caracteritzat pel seu liberalisme en
matèria de dret social i que en matèria de política
d'habitatge ha dut, com a resultat, una pujada de preus en
tema d'habitatge de 16 punts per damunt de la mitjana
nacional en aquests darrers quatre anys; són resultats
constatats, per tant, comprovables, i la política de dretes
respecte d'un tema tan important, que creim de dret social,
com és el tema de l'habitatge, i concretament, qui més
dificultat hi té és qui manco disponibilitat de recursos
econòmics té, els joves.

Però, quan parlam d'aquesta qüestió, també volem deixar
clar al principi i d'entrada que no voldríem acceptar com a
resposta per part del Grup Popular, qui normalment dóna
suport al Govern, que se'ns donés la resposta amb mitges
veritats o allò que moltes vegades són, en definitiva, grans
mentides a l'hora de justificar actuacions o no actuacions del
Govern; és a dir, no podríem acceptar avui, com va fer la
consellera de Presidència fa un parell de setmanes, de cap
de les maneres que se'ns digui que en política de joventut i
habitatge hi tenim un conveni que no ha donat resultat, i
amb açò queda tan tranquil•la, i és evident com ha de
funcionar aquest conveni, que l'hi tenen, amb el Ministeri
d'Assumptes Socials si mai aquest Govern no l'ha aplicat, si
mai aquest Govern no ha complert cap de les condicions
signades en el conveni; evidentment, un conveni, així
difícilment es pot aplicar. Però també hauríem de deixar de
banda les manifestacions fetes per l'anterior conseller, el Sr.
Reus, fins i tot el Sr. Verger, quan vol fer, cap al futur... El
Sr. Reus ho deia d'anys ençà, que era important facilitar
l'accés dels joves a l'habitatge amb actuacions pròpies de la
nostra comunitat, fins i tot el Sr. Verger proposa que d'aquí
endavant hauríem de fer un pla per a joves, un pla propi
d'aquesta comunitat d'habitatge per donar força a aquestes
actuacions. Evidentment, és una cosa de futur, perquè el
passat ens demostra que la nostra comunitat autònoma, a
diferència d'altres comunitats autònomes com València,
Canàries, Catalunya, Madrid, Andalusia, no té cap línia
específica d'ajut concret perquè accedeixin els joves a
l'habitatge, cap ni una, l'únic que hi ha és una quota del 10%
dels habitatges de l'Ibavi, però evidentment cap tipus d'ajut
específic perquè els joves pugin accedir amb condicions
fàcils a l'habitatge, ni de lloguer ni de rehabilitació ni de
compra, a diferència, ho repetesc, d'altres comunitats
autònomes que tenen sis línies d'ajudes pròpies, amb
recursos propis, per facilitar aquest accés a l'habitatge a una
part important de la població.
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Per tant, amb què l'habitatge per a joves és important i que
s'ham de potenciar tot tipus d'actuacions, supòs que tots hi estam
d'acord, perquè s'ha dit "actuacions de futur", estan molt bé, les
actuacions de futur, però val la pena que revisem les actuacions
del passat, perquè les actuacions del passat també aquí s'han
d'analitzar, i s'ha de demanar la responsabilitat política a aquest
Govern, que ha estat incapaç no només de dir mitges veritats,
promeses o intencions incomplertes, sinó també se li ha de
demanar responsabilitat per inacció política, responsabilitat per
no fer res, responsabilitat per deixar fugir de davant els seus
nassos quantitats econòmiques que permetien fer una política
molt clara d'ajuts per al foment de lloguer d'habitatges per a
joves. Els números són molt concrets i les quantitats i
aportacions que hi havia damunt la taula en el conveni també
claríssims. Les possibilitats que des de l'Estat s'hi transferissin 58
milions de pessetes anuals l'any 95 i (...) l'ampliació amb 58
milions l'any 96, i el pla no ha funcionat. Aquests recursos
econòmics servien per disposar de tot un sistema d'assegurances
multirisc sobre els habitatges, assegurances per impagament de
rendes, assessorament jurídic i tècnic, tota una sèrie d'actuacions
que havien de fer possible posar a disposició de la gent jove
lloguers a un cost més baix que el preu mitjà del mercat, i a
canvi, què havia de fer el Govern? El Govern, si de cas els
recursos econòmics no eren suficients per cobrir les
assegurances, havia de tenir la disponibilitat amb una anualitat
de 5 milions de pessetes, personal i posar a disposició del
programa el local situat al carrer Venerable Jeroni Antich n. 5 de
Palma, i la publicitat necessària per a la difusió del programa
entre la població a què anava dirigida aquesta oferta d'habitatges
per a lloguer.

I, quina és la realitat? Que no s'ha fet res, res. Que d'aquests
recursos que tenien disponibles a la nostra illa no s'ha fet res, i
s'ha comprovat, s'ha comprovat perquè joves han anat a demanar
quines són aquestes disponibilitats de lloguer d'habitatges per a
joves, i no han existit, no se sabe, no contestan, ni en aquesta
oficina ni a cap de les oficines o punts d'informació juvenil que
té el Govern en convenis amb els ajuntaments a la resta de l'estat.

Per tant, avui la qüestió és molt senzilla, creim que s'han de
recuperar aquests programes, s'han de recuperar aquests recursos
i, per tant, l'únic que demanàvem, i aquesta proposta està datada
del mes de maig, era que aquests programes es puguin dur a
terme en aquestes illes, perquè hi ha joves, i sobretot joves
estudiants que viuen aquí, a aquesta illa, respecte d'altres illes
també de la nostra comunitat, que viuen aquí en règim de
lloguer, i que quan han anat a la disponibilitat de tenir ofertes a
bon preu, no han existit.

Per tant, la veritat és que no té massa explicació aquesta
no actuació per part del Govern de la Comunitat Autònoma,
i la veritat és que sembla mentida o no trobam una
explicació clara que per al Govern sigui prioritari el mercat
que evidentment satisfà la demanda solvent d'habitatges per
damunt del que interessa, per damunt dels interessos d'una
part important de la població d'aquestes illes que són els
joves, als quals se'ls hauria de donar l'oportunitat, com han
tingut a altres comunitats autònomes que han executat
aquest conveni correctament, la disponibilitat de tenir un
habitatge digne i assequible als seus recursos.

Només ens queda demanar que es tiri endavant aquest
programa i és una de les línies possible, té un cost baix i pot
donar lloc a la satisfacció d'una necessitat real i una
demanda existent. Demanam, per tant, el suport del grup
que dóna suport a aquest govern i a tots els grups d'aquesta
cambra per poder donar sortida a una demanda existent.
Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. La qüestió de l'habitatge constitueix una de les
preocupacions fonamentals del col•lectiu jove, no fa falta
que ens aturem ara a fer la descripció d'una realitat
sociològica ben coneguda per tothom, hi ha milers de joves
que viuen a la llar familiar o que viuen en condicions
inadequades per manca de possibilitats d'accedir a un
habitatge propi. Els joves, a més a més, no veuen
solucionats els seus problemes amb una política de
construcció d'habitatges de protecció oficial, molt sovint
qualsevol tipus d'habitatge en propietat resulta inaccessible
per a ells, atesa la seva situació econòmica.

L'habitatge en propietat és, a més, poc adequada per a les
necessitats de molts de joves, tots sabem que moltíssims
d'aquests joves volen accedir a un habitatge abans d'haver
consolidat un nucli familiar amb voluntat de romandre-hi i
per això necessiten flexibilitat i mobilitat. Tot això fa
evident la necessitat de potenciar el lloguer com a via de
solució per a la qüestió de l'habitatge per a joves. La
proposta del Grup Socialista té interès, i Els Verds hi
votarem afirmativament. No podem deixar de dir, però, que
la borsa d'habitatges de lloguer per a joves que es proposa
pot constituir, a tot estirar, una solució limitada.
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Els Verds no defensam com a forma principal de promoció
del lloguer polítiques destinades a garantir la seguretat als
llogueters i als propietaris, com diu el text de la proposició que
ens ocupa, Els Verda pensam que els poders públics haurien
d'anar més enllà i oferir habitatges de lloguer de titularitat
pública a baix preu. Els Verds defensam la creació d'un parc
públic d'habitatges de lloguer destinat a satisfer les necessitats
dels col•lectius més desfavorits, entre els quals hi ha el de la gent
jove, a més d'altres com els aturats de llarga durada, persones
immigrants, mares fadrines, etc. No pensam que un govern
d'orientació ultraliberal com el que ara patim tengui intenció
d'anar per aquest camí, però no seria de més que fes petites
passes com la que ara se'ns proposa si vol demostrar un mínim
de sensibilitat social.

Per tot això, el Grup Mixt donarà suport a aquesta iniciativa
del Grup Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Una de les característiques que marca la gent jove al nostre avui
és, sense cap dubte, la falta de futur, una altra que no és menys
important és la prolongació de la dependència econòmica i
funcional dels seus pares. Si partim de la idea que un dels trets
més importants de l'individu, un dret fonamental i bàsic és el dret
a l'autodeterminació individual, haurem d'acceptar que avui per
avui són molts els joves que no el poden exercir, que no poden
accedir a la independència i autonomia perquè han de continuar
en el refugi familiar quan no tenen possibilitats reals,
econòmiques, de realitzar aquest dret. La voluntat
d'independència i autonomia va ser una de les característiques de
la gent jove que vam viure com a tals els anys 60, tal vegada té
raó un cronista d'allò que feim en aquesta casa, que la setmana
passada parlava de la generació predominant al Parlament, i
rallava dels treinta y tantos que ja han entrar a la quarantena, que,
com vostès saben és un sistema de prevenció de mals i de
contagis, i des d'aquesta quarantena, des dels llatzeret que en
ocasions sembla que és aquest parlament, veim el món que ens
envolta i intentam posar-hi solució des de perspectives molt
diverses.

Des d'aquesta quarantena, evidentment, pensam que el
problema de la gent jove, com el de la falta d'independència,
i creim que podem ajudar a solucionar-ho, introduint al
mercat immobiliari habitatges de lloguer per a joves a un
preu subvencionat, i altres mesures de suport. Aquesta idea,
amb la qual estam completament d'acord, és pròpia d'una
administració que vol corregir els problemes i desigualtats
d'aquest sistema amb accions benèfiques, de beneficiar
aquells sectors que més pateixen les desigualtats que són,
per altra part, la base del sistema. Aquest model de
creixement necessita, ja ho sabem, joves dependents dels
pares, joves en quarantena als vint anys, joves que
representin el 50% dels aturats, joves amb estudis que no es
corresponen amb les possibilitats de treballar, per a allò que
s'han preparat, joves necessitats dels cursos de formació, de
la prolongació dels estudis i d'un lleure desmotivador
perquè esdevenguin peces clau d'un mercat de treball
deteriorat i amb aquesta dependència, amb la seva
dependència, amb la pressió ambiental en què viuen, els
joves són fàcil exèrcit de contractes d'aprenentatge que es
van introduir a la darrera reforma del mercat de treball. Els
joves són clients de les empreses de treball temporal, amb
sous per sota de tots els convenis col•lectius, els joves són
contractats i assegurats per quatre hores diàries, quan en
realitat fan deu o dotze hores de feina diària, sense cap altra
cobertura, o els joves s'incorporen a l'economia submergida
col•laborant amb els pares que també s'hi han de refugiar si
volen sobreviure. La dependència més gran de la gent jove
és la dependència econòmica, la dependència d'uns llocs de
treballs precaris, deteriorats i inestables que no ajuden en
res al procés de socialització i independència que ells han de
protagonitzar.

La proposició que fa el Grup Socialista neix de
l'incompliment argumentat pel mateix grup, per part del
Govern del conveni de col•laboració que es va signar amb
el Ministeri d'Assumptes Socials i la Conselleria de
Governació l'any 1995 en matèria d'habitatge per a joves. El
Grup Socialista ha estudiat aquest tema, i a partir d'aquesta
argumentació, nosaltres expressam aquesta opinió. El Grup
Socialista denuncia l'incompliment d'aquest conveni amb el
que suposa de pèrdua de recursos econòmics de l'Estat, de
falta de preocupació del Govern balear, d'inoperància.
Denúncies, totes elles, adequades perquè són la realitat de
les coses que passen a aquesta comunitat, bastant vegades
amb una reiteració freqüent. 



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 50 / 22 d'octubre del 1996 1959

En el debat de la interpel•lació sobre política juvenil, l'actual
consellera de Presidència va explicar ja en aquells moments que
si aquest conveni no es va realitzar no va ser a causa de la manca
d'interès del Govern sinó a la manca d'interès dels joves i a la
poca demanda que hi va haver davant aquesta oferta. Ja em va
semblar estrany quan ho vaig sentir fa dues setmanes i també em
sembla estrany quan ho record ara, quan tots els estudis i totes
les enquestes recorden que el problema de l'habitatge és un dels
més viscuts per la gent jove, causa del retard de la seva
incorporació social plena, que es donàs aquesta falta d'interès.
No seria una falta d'interès del Govern per publicitar les
oportunitats del conveni si ni tan sols es va habilitar personal ni
un lloc físic adequat per informar, assessorar i promocionar a tots
els punts on es pogués arribar?, com es podia promoure aquest
interès? Ja sabem que avui la millor manera de promoure una
iniciativa que no es vol complir, és amb la publicació al
BOCAIB; a més, jo crec que el Govern, sentinel•la del
neoliberalisme, si fos conseqüent amb el seu crec en Déu,
s'hauria d'haver interessat a potenciar al màxim calgués el que
calgués aquestes ofertes d'habitatges per a joves, perquè, quin és
un dels principals de la Comunitat, a part dels que surten
diàriament per la informació? Un dels principals problemes és la
taxa de natalitat, la conformació d'una piràmide d'edat que ja té
forma de trapezi i que prest veurem convertida en un quadrat
perfecta, la gent no reprodueix i ens morim més tard, més
població envellida, fora del sistema de generació de riquesa i
manco gent jove, l'etapa de fecundació és la mateixa, però no es
practica per mor de la inseguretat i per mor de la falta d'habitatge
pròpia, moltes vegades, necessitat antropològica bàsica per
permetre la generació familiar, si no hi ha habitatge, no hi ha
família, si la família es crea tard, disminueix l'edat fecunda i
disminueix el nombre de fills amb tota aquesta roda.

La proposició que fa el Grup Socialista tindrà el nostre vot
favorable. Parla d'actualitzar i donar compliment al conveni
signat amb el Ministeri, com que a l'exposició de motius
explicava que era un conveni per al 1995 i prorrogable per al
1996 no sabem si es pot preveure aquest mateix conveni per a
l'any 1997, és una qüestió que ens agradaria saber. Per altra
banda, suposam que encara que la proposició no ho esmenta, que
la localització geogràfica d'aquesta borsa de 100 pisos de lloguer
que es proposa, serà d'acord amb el caràcter pluriinsular
d'aquesta comunitat o com després es pugui reglamentar.

I només com informació, m'agradaria recordar una
experiència que segurament el grup proposant coneixerà, i també
el Govern i els altres grups d'aquesta cambra, que s'ha posat en
marxa a molts de municipis ja fa anys, de Catalunya, dic de
Catalunya perquè ho sé, supòs que a altres parts o ciutats de
l'Estat també, que són iniciatives municipals de promoure
habitatges de lloguer per a joves a preu subvencionat, el que
serien, o pisos, sinó en cases dels centres històrics, dels cascs
antics, cases deshabitades moltes vegades i que és una
experiència que persegueix dos objectius, el que ja s'indica a la
seva proposició no de llei i, per altra banda, el de recuperar per
a la vida els centres històrics abandonats progressivament de les
nostres ciutats.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El 22 de febrer del 95, ja es va aprovar per
unanimitat la Proposició no de llei RGE 350 relativa a la
creació d'una borsa de lloguers per a joves, defensada pel
PSM. Llavors, ja es va debatre a plenari l'oportunitat que
des de la Conselleria de Governació del Govern balear se
signàs el conveni de col•laboració amb l'anterior Ministeri
d'Afers Socials, per tal de donar un suport administratiu,
assessorament jurídic i també econòmic al programa de
borsa d'habitatges de lloguer per a joves, que vostè ha
exposat fa un momentet.

Ara bé, què s'ha fet des del febrer del 95 al mes d'octubre
del 96? Com vostè ja anunciava a l'exposició de motius de
la proposició no de llei, sembla ser que una de les
actuacions ha estat només la signatura del conveni i poca
cosa més, ja que no s'ha habilitat ni el personal ni el local
per poder tramitar, informar i cobrir les possibles demandes
per entrar a la borsa de lloguer per a joves. Pot ser, Sra.
Barceló, que una de les excuses que li posi el Govern balear
per no haver signat la pròrroga d'aquest conveni, sigui la
mancança de demandes o la baixa demanda per part dels
joves per acollir-se a aquest programa, ara bé, l'actuació
lògia que pens que hauria estat la que hauria d'haver tengut
el Govern no és renunciar a cap aportació econòmica que
vengui des del Govern central, sinó analitzar per què s'ha
fracassat amb aquest programa i com arriba la informació
als joves, quines campanyes s'han realitzat i com s'ha
programat o articulat les actuacions que s'hagin realitzat des
de l'anterior Conselleria de Governació, i no fer el que és
més fàcil, dir que no a un conveni i així no crear més
problemes.

No entenem com es pot afirmar des del Govern balear
que es fa una bona política de joventut i després es deixin
passar oportunitats com aquesta, el que ens dóna
informació, Sra. Barceló, de com és i serà aquesta política
de joventut defensada pel Govern balear. Només dir-li, Sra.
Barceló, que tendrà el suport i el vot positiu del nostre grup.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Diputada Margalida Ferrando,
té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. La responsabilitat política implica dur una política
de govern responsable i seriosa, però també implica fer una
oposició contundent i eficaç, no en tenim cap dubte, però
també seriosa i responsable. Deim això, perquè no entenem
un poc les explicacions que s'han fet, són a la proposició no
de llei per escrit, i s'han fet des d'aquesta tribuna. És
políticament correcte dir que el Ministeri d'Assumptes
Socials en la signatura d'aquest conveni entre Governació va
fer una aportació de 31 milions, això és, com es diu a la
proposició, políticament correcte, però no és complet,
aquests 31 milions que se signaren eren per a totes les
comunitats autònomes que es juntaven al programa, i varen
ser unes deu comunitats autònomes les que es varen adherir
a aquest programa, amb la qual cosa fent números rodons,
que segurament no es feren, ens tocaven uns 3 milions a
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cada comunitat autònoma, no 31 milions per a la nostra
comunitat, sinó 3 milions. Ho diu una o dues vegades dins el
conveni, diu: "Una cantidad única y global para todas las
comunidades autónomas que se adhieran al programa", i s'hi han
adherit unes deu comunitats autònomes. Per què eren aquests
milions? Eren per establir una assegurança de multirisc i una
assegurança de caució, no per subvencionar pisos de lloguer, sinó
per facilitar, cercant dins l'oferta que hi hagués dels lloguers,
proposar-los als propietaris, no era una oferta pública, sinó als
propietaris, oferir-los que si ells rebaixaven una mica la quantitat
dels seus lloguers, oferir-los aquesta possibilitat d'establir
aquestes assegurances de multirisc i de caució.

Per tant, faig aquesta menció perquè també va sortir als diaris
que el Govern ha deixat de perdre uns 71 milions per mor de la
ineficàcia del Govern balear, els joves han perdut aquesta
quantitat, però ja han vist que amb aquesta "deixona" eren 3
milions el que tocava, l'aportació del Ministeri d'Assumptes
Socials. Potser que des de la dreta es digui que es fa una política
neoliberal, però de vegades des de determinats sectors molt a
favor de l'estat del benestar es ven més del que realment es fa, és
a dir es fa un gran aldarull a l'hora de firmar aquest conveni,
precisament dia 23 de maig del 95, recordem la data, per vendre
que s'està molt a favor de l'estat del benestar amb 31 milions,
però dividits entre totes les comunitats autònomes.

Llavors, tampoc no em pareix seriós i responsable dir que no
s'ha fet res per part del Govern, tal vegada no s'ha fet a gust de
tots els grups polítics, però que no s'ha fet res? Segons el conveni
s'havia de posar una persona responsable d'aquest programa, es
va fer, aquesta persona fins i tot va anar a un dels cursos de
formació, de tots els que havia de fer el ministeri, que també era
un dels compromisos que tenia el Ministeri d'Assumptes Socials,
donar la informació a les persones responsables, en va fer un de
curs, aquesta persona va anar al curs, perquè el ministeri, jo li ho
puc dir perquè ho he comprovat amb la gestió directa, fa un
seguiment dels convenis que signa,m i fa un seguiment de quina
és l'aportació que fa a les comunitats autònomes, no fa convenis
així per les bones i no fa un seguiment, el Ministeri d'Assumptes
Socials ho fa, a això, i va comprovar que realment aquesta
persona responsable s'havia posat. Es va adequar un lloc a
l'oficina que vostè ha dit que és l'Oficina d'Informació Juvenil,
es va adequar un espai perquè hi estigués aquesta persona, es va
posar el material informàtic, es va donar difusió, tal vegada no
tota la difusió que justament aquesta vegada sí que els grups de
l'oposició volien que es fes, i justament aquesta vegada el
Govern no la va fer de la manera que vostès volien que es fes la
publicitat, però es va fer, es va fer. 

Per què no es va tornar a signar el conveni l'any 96?
Senzillament perquè es va considerar que aquest programa
no era viable i no només a aquesta comunitat, segons hem
vist a les comunitats més petites no ha estat viable, per
ventura sí ho ha estat a ciutats grosses com Barcelona,
Madrid, on els joves necessiten un lloguer perquè els
habitatges en propietat són molt cars, però a les comunitats
petites com la nostra, la gent, i és veritat, no és una excusa,
prefereix més els habitatges de propietat que no els de
lloguer, i això no ho dic jo, ho diu el mateix ministre
Borrell, quan era ministre, perdó, va dir a una conferència
que el 86% de les famílies espanyoles preferien els
habitatges en propietat, la preferència dels lloguers és molt
reduïda. I és cert, els joves, sobretot en determinats lloguers,
prefereixen, tal vegada, comprar un habitatge, pagar 50.000
pessetes i que a la llarga l'habitatge sigui seva que no tenir-
la de lloguer. Per això, aquest programa ha estat inviable.

Aquesta dada també ve comprovada per l'estudi que va
fer la Comissió de la Dona sobre la situació de les dones a
Balears, on es deia que un 71% de les dones preferien o
tenien els habitatges en propietat, pagant-los o ja pagat, un
68% dels homes, i de lloguer només hi havia un 21% de les
dones i un 18% dels homes. El percentatge de lloguer era
mínim. Les dades, ja que no han fet res, segons vostès,
segons les dades que ha anat recollint aquest serveis que han
posat, es va comprovar per exemple que de totes les
demandes que es feien sobre habitatge, el 80% eren
d¡'habitatge en compravenda i un 20% de lloguer. Per tant,
el servei es fa i el servei es dóna i consider que no és seriós
pujar aquí dalt i dir que no s'ha fet res, que s'hauria de fer
més, que s'hauria de fer millor, hi estaríem d'acord, però que
no s'ha fet res, consideram que no és responsable i no és fer
una oposició seriosa.

Per tant, no donarem suport a aquesta proposició no de
llei perquè es demana que s'actualitzi i es doni compliment
al conveni, hi estaríem d'acord amb una part que diu,
maldament vostès es pensen que no és així, que s'ha
d'afavorir l'accés dels joves a l'habitatge i que se'ls ha de
donar la informació. I això es va fent, maldament que el
conveni no s'hagi prorrogat amb el protocol, ja que es varen
posar tots aquests mitjans a disposició, es continua donant
informació als joves sobre temes jurídics, sobre les ofertes
que hi ha i sobre tot el que els pugui servir per accedir a un
habitatge. Per tant, com he dit, no li donarem suport perquè
no consideram que s'hagi d'actualitzar aquest conveni.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar la qüestió, Sra. Barceló, té
vostè la paraula.
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LA SRA BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Ret a la portaveu del Partit Popular, igual que a
qualsevol membre d'aquesta cambra, premsa inclosa, a què, per
favor, vagin a l'oficina d'informació o qualssevol serveis de
joventut i demanin informació d'habitatge, per favor, ho facin.
No n'hem sentit rallar mai, potser la persona aquesta faria
vacances, les vegades que hi hem anat devia fer vacances. Faig
el repte, no saben ni tenen cap programa ni ha existit informació
donada. Per tant, fora, quan hi va la gent a demanar aquesta
informació, la comprovi, sinó la pròxima vegada ho farem amb
un notari, clar, ho sabem cert; i el resultat és palpable, cap
actuació, cap. Açò demostra, senzillament, que el que hem fet no
ha servit, el que hem fet, no hem fet res, el conveni s'ha deixat
perdre. Primera qüestió, per tant, cap, quan hi va un jove a
demanar informació sobre habitatge l'envien a l'Ibavi...

(Remor de veus i rialles).

... i a l'Ibavi li diuen, després de fer-lo passar per multitud de
coses perquè no entenen exactament açò dels joves i com ho hem
de fer, li diuen que bé, que ells el que tenen és un 10% dels
habitatges que amb protecció oficial les promocions públiques
respecten una quota del 10% per a joves. I demanen, però bé,
existeix cap ajuda directa, indirecta? Res, absolutament res. Per
tant, de política d'habitatge per a joves a aquesta Comunitat
Autònoma res, i hi ha altres comunitats autònomes i les he repetit
abans, Andalusia, Canàries, Catalunya, Madrid i València, amb
línies, amb fons propis de la Comunitat d'actuació per finançar
els temes de l'habitatge per a joves. Tant en lloguer, tant en
compra, habitatge taxat, protecció oficial i fins i tot rehabilitació,
açò és fer política d'habitatge per a joves. El que ha dit la
portaveu del Partit Popular que, de fet, no ha dit res, perquè ha
dit que fan política d'habitatge per a joves, però no ens ha
concretat quina. On són les mesures, on són els recursos? Si quan
els hi posen els recursos davant el nas no els agafen, és que això
ja és el màxim de la barra, no es fa absolutament res, ni tan sols
les possibilitats que tenen.

Què fan les altres comunitats? Tenen clar el que fan? Fan
publicitat, arriben als joves, donen uns serveis i les coses
funcionen i a les comunitats autònomes, que nosaltres també hem
fet el seguiment de com funciona, funcionen; i sobretot a les
ciutats, jo no dic a les ciutats petites d'aquestes illes, però sí a les
ciutats com Palma, que té universitat, que vénen molts estudiants
de les altres illes, de la part forana i que és gent que està a pisos,
fonamentalment. I que aquesta gent quan va a cercar un pis de
lloguer no ha trobat res els dos darrers anys, res. Per què? Perquè
no hi ha res.

Compliment del conveni. Quants convenis ha fet aquest
Govern de la Comunitat Autònoma, que diu que ho compleix tot
i ho fa tot molt bé, amb ajuntaments per a promoció d'aquest pla,
quants? Cap, i aquí es comprometia a fer-ne, cap. Quants en
plans específics d'informació als punts d'informació juvenil? Que
digui qualsevol que hagi anat a un punt d'informació juvenil que
tenguin informació de lloguer d'habitatges, cap, cap. Per tant, i
els resultats són palpables, no s'ha tirat endavant perquè no hi ha
demanda. Home! Si no es potencien els serveis i no s'ofereixen
a la gent, evidentment la gent no va a peregrinar per
l'administració que li resolguin el problema. Açò és la política
que vostès practiquen.

És una opció, nosaltres reclamam que l'Administració
actuï, que posi els recursos i que actuï en positiu, amb
mesures positives per facilitar les coses. Ara, de política per
a joves en aquesta Comunitat Autònoma, pot ser que en el
futur facem virgueries, però ara i fins ara res, absolutament
res. I la Vice-presidenta va ser claríssima, res, fracàs total,
Sra. Vice-presidenta.

(Aldarull i aplaudiments).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Molt breument, té la
paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Només dir-li que jo no entraré en
si vostè diu que no feim res, jo no entraré en aquest debat,
no entraré en aquest debat perquè supòs que era una
fantasma la senyora que se'n va anar al curs que va
organitzar el Ministeri d'Assumptes Socials, era una
fantasma aquesta senyora que va anar allà. I quan varen
venir aquí els dels Ministeri a veure com s'havien posat les
instal•lacions, no varen dir res tampoc, no sé què li
degueren mostrar o com varen quedar, però no varen veure
res. I si vostè, ja li dic, no entraré en allò de si hem fet res o
no, però només li dic que varen sortir en els diaris per part
de Joventuts Socialistes dient que els joves de Balears
havien perdut 71 milions; si treuen els comptes tan bé com
fan aquestes proposicions la veritat és que ho farem molt bé.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs el debat, passam seguidament a la votació.
Farem la votació conjunta de tots els punts. Per tant, deman
a les senyores i senyors diputats...

(Aldarull)

... Vull recordar als senyors diputats que quan estava en
ús de la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
en aquest darrer moment, aquesta presidència ha tocat el
timbre i hi havia temps per poder entrar, per tant, també
prestaria atenció a tots els diputats i que per favor no
obliguin a aquesta presidència a haver de prendre mesures
d'ordre dins la cambra, perquè em sembla que certs
comportaments de final de jornada no es corresponen al que
ha de ser una activitat parlamentària de tots els que estam
aquí.

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

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



1962 DIARI DE SESSIONS / Núm. 50 / 22 d'octubre del 1996

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 25; en contra, 29; cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

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