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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, senyors membres
del Govern. Començam aquesta sessió plenària.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 5354/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanyes per potenciar la donació d'òrgans.

La primera és la que formula el Sr. Miquel Gascon, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa  a campanyes per potenciar la
donació  d'òrgans. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, atès que és
imprescindible la conscienciació de la població per aconseguir
en el seu moment òrgans per a trasplantament, voldríem saber
quines campanyes realitza la Conselleria de Sanitat a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la Conselleria de Sanitat
realitza les campanyes de promoció i donació d'òrgans
conjuntament amb la fundació Balears Transplant sempre. Té un
conveni signat dia 28 d'agost de 1990...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Conseller. Per favor, deman silenci a la
cambra per poder prestar atenció a les intervencions dels
membres del Govern i dels diputats.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President.

Explicava que la conselleria té signat un conveni amb la
fundació Balears Transplants de dia 28 d'agost de 1990, entre les
finalitats estatutàries de la qual hi ha la divulgació per afavorir
la captació de donants d'òrgans.

EL SR. PRESIDENT:

Torn a repetir que deman silenci, per favor; membres del
Grup Popular, guardin silenci a les intervencions de consellers i
diputats.

Continuï, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

La col•laboració de la conselleria amb aquesta fundació
ha permet arribar a la xifra d'uns 8.000 donants en el
conjunt de les Illes Balears, 8.000 persones que tenen el
carnet de donant dins el conjunt de les Illes Balears, i li puc
indicar, encara que no amb dades exactes, que l'índex de
donació per part de membres de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears és molt alt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Les dades que tenim nosaltres de
l'OCAT demostren que l'índex de donació d'òrgans de les
Balears és el més baix després del de La Rioja, només La
Rioja és per sota nostre. Són les dades que nosaltres en
tenim. Per altra part, a les illes de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera,la veritat és que els que ens movem prop dels
mitjans sanitaris no hi hem vist mai campanyes de donació
d'òrgans, sí és cert que Balears Transplant en fa a Mallorca,
però jo em cenyia a Menorca i a Eivissa, i sé positivament
que aquestes campanyes no hi arriben normalment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, lament en aquest
moment no tenir xifres exactes per poder, de qualque
manera, contradir el plantejament que vostè fa. Quant que
aquestes campanyes de la fundació Balears Transplant
arribin a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, el que
puc fer és comprometre'm que sigui així en un futur, si no
ha estat així fins ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5357/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a discriminació per motius de transport dels
ciutadans de Formentera. 

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr.
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a discriminació per motius de transport dels
ciutadans de Formentera. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Com sap molt bé el Sr. Conseller, per
motius de pràctiques comercials, des de principis de l'estiu
passat, de l'estiu del 95, cap aquí, el preu del bitllet entre Eivissa
i Formentera ha sofert un increment important que discrimina
substancialment els ciutadans que viuen a Formentera, perquè no
faria falta recordar que Formentera és un municipi aïllat però que
depèn a tots els efectes administratius i de prestació de serveis de
l'illa d'Eivissa. Per tant, pel fet d'haver-hi hagut reiterats
compromisos del Govern per donar solució a aquest problema i
no haver-se fet fins ara, voldríem conèixer quina solució té
plantejada el Govern per donar solució a aquest problema.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Sr. President. S'està estudiant, i així s'ha fet saber a
l'ajuntament, que ens dugui o ens enviï, si ho vol dir així, les
persones censades de l'Ajuntament de Formentera per estudiar la
implantació d'una bonificació ales persones que hi viuen. Com
saben, efectivament, les persones residents a Formentera paguen
1.300 pessetes a les embarcacions ràpides enfront de les 1.620
per a residents a Balears a un preu per bitllet de 1.800 pessetes.
Una vegada que es conegui aquell cens de persones que viuen a
Formentera, s'estudiarà la possibilitat que aquest preu de 1.300
pessetes quedi reduït aproximadament a 1.000 pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Veig que pel motiu que sigui aquesta
solució a aquest problema no serà immediata, però simplement
voldria recordar que vostès tenen des de fa temps les
competències en transport entre illes i, per tant, crec que la
solució del Govern no s'hauria de limitar a subvencionar el bitllet
als habitants de Formentera, sinó actuant en funció de les
competències que tenguin dins l'organització del transport entre
illes,que també és important i que afecta no només a aquell
ciutadà que viu a Formentera quan se n'ha de desplaçar sinó
també a l'economia de l'illa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Li puc assegurar, Sr. Tur, que
nosaltres farem el possible perquè els residents a
Formentera tenguin una taxa d'aquest tipus, però li vull
recordar que, les competències, fa poc temps que les té la
comunitat autònoma; tot el temps que vostès les han
tengudes, amb moltes peticions des d'altres llocs, des
d'altres institucions, per reduir les taxes de residents a
Formentera, jo crec que durant més de deu o dotze anys
s'han demanat per part de responsables polítics a altres
institucions i vostès no hi varen fer res durant molts d'anys;
per consegüent, nosaltres asseguram que en poc temps, una
vegada conegut el cens de les persones que hi ha a
Formentera i que siguin susceptibles de tenir aquesta
bonificació, ho farem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 5352/96, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla de salut mental.

Passam a la següent pregunta, que formula l'Hble. Sra.
Diputada Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Pla de salut mental. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller de Sanidad y Consumo, desde hace meses desde
la Conselleria de Sanidad se viene diciendo que se va a
presentar un plan de salud mental, incluso usted mismo, en
su comparecencia en las últimas comisiones de sanidad,
habló de que se había firmado o que se había creado, mejor
dicho, una comisión mixta con el Insalud para elaborar este
plan. Por ello, mi pregunta es: ¿Cuándo piensa el Govern
presentar el Plan de salud mental? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Sanitat, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, l'any 95 es va crear una
comissió mixta Insalud-Conselleria de Sanitat per elaborar unes
línies de coordinació entre les distintes administracions que facin
feina en tema de salut mental. Aquesta comissió de deu experts
la componen cinc membres de l'insalud i cinc membres de la
Conselleria de Sanitat. El pla de treball que tenen és definir les
línies estratègiques d'actuació que permetin elaborar un pla de
salut mental. Nosaltres calculam que s'acabaran aquestes tasques
aproximadament a fina d'any, i a final d'any s'entregarà un
document tant a l'Insalud com a la Conselleria de Sanitat a partir
del qual es podrà elaborar un pla de salut mental. Ja en va existir
un, perquè l'any 89, la conselleria en el seu moment va
encarregar l'elaboració d'un document a la Universitat de les Illes
Balears, però aquell pla va decaure perquè no va arribar a entrar
mai en aquest parlament, no va tenir vigència. Per tant, és
necessària la seva revisió, que l'estan elaborant aquest grup
d'experts. Jo no l'hi puc donar un termini exacte, perquè seria una
imprudència per part meva,però jo puc estimar que si arriben
aquests documents a final d'any, probablement durant el primer
semestre del 97..., a finals del primer semestre del 97 podríem
estar en disposició de plantejar un pla de salut mental. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, nosotros creemos que
es importante y urgente que se presente este plan de salud
mental, que ya ha llegado con bastante demora si llega en el 97,
que no solamente nosotros lo reclamamos, sino que lo vienen
reclamando desde hace tiempo tanto profesionales relacionados
con el tema como diversos colectivos de familiares y pacientes
mentales. Plan que creemos que es necesario para que sea
contemplada no solamente la atención y el ingreso de enfermos
mentales agudos, que esto ya se está haciendo, sino también que
se contemple la atención integral de los pacientes crónicos,
también los familiares y también las infraestructuras necesarias
para ello, infraestructuras como podrían ser hospitales de día,
centros de día, pisos tutelados, infraestructuras que en islas como
Ibiza y Formentera carecemos completamente de ellos, y esto
está repercutiendo en estos pacientes. También, un plan que
contemple la implantación de las unidades básicas de salud
mental. Por ello, y siendo que usted dice que se podría presentar
en el primer trimestre del 97,queríamos saber también, si me
permite que amplíe la pregunta, si va ha haber en los
presupuestos del 97 alguna partida presupuestaria para este plan,
para desarrollarlo y, sobre todo, para las infraestructuras a que
me acabo de referir. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. A efectos de financiación, no
podríamos hablar hasta el año 98, és a dir, l'any 97
possiblement es podrà presentar aquest pla, podrà entrar en
aquest parlament, se'l podrà estudiar, se'l podrà debatre i es
podran fixar que són les necessitats infraestructurals per
poder posar en marxa el Pla de salut mental, però,
indubtablement, fins el pressupost del 98 no es podrien
abordar les reformes que, hi coincidesc amb vostè, són
necessàries i, de qualque manera, també urgents però que no
es possible que es puguin dur a terme dins el pressupost del
97, entre altre coses perquè el pressupost del 97 no
contempla l'existència d'aquest pla de salut mental que, hi
insistesc, no existirà fins ben entrat l'any 97. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 4993/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a condicions econòmiques en l'adquisició del
solar sa Casa Nova.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol i mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a condicions econòmiques en l'adquisició del
solar sa Casa Nova. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja en parlàrem fa unes
setmanes, d'aquest solar adquirit pel Govern balear. Pareix
que en aquest moment ja no s'hi té cap ús destinat, però
voldríem saber exactament les condicions econòmiques
d'adquisició d'aquet solar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Les condicions econòmiques
d'adquisició del solar sa Casa Nova figuren en l'escriptura
que es va formalitzar dia 11 de gener del 89 davant el notari
Francisco de Asís Sánchez- Ventura Ferrer. Es va pagar per
aquesta finca la quantitat de 46.500.000 pessetes.



1970 DIARI DE SESSIONS / Núm. 51 / 29 d'octubre del 1996

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. He de deduir de la resposta que es va
pagar al comptat aquesta quantitat i que no hi va haver despeses
originades per la realització de l'alou, la materialització del qual
es va realitzar l'octubre de l'any 1990.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la
paraula?

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

Sí. A l'escriptura s'hi deia que la constatació per mor que és
(...) lliure de càrrecs i gravàmens i que la constatació registral
d'aquesta circumstància corresponia al venedor, vull dir, que jo
sàpiga, la conselleria o el Govern balear no ha pagat quantitat
alguna per la liberalització de l'alou.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 5251/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Thomàs i Andreu , del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a aparthotel
Playa Club de Menorca.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Margarida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a aparthotel Playa Club, de Menorca.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
La pregunta és si a la inauguració d'aquest aparthotel Playa Club,
de la urbanització Son Xoriguer, de Menorca, sabia o coneixia el
Govern balear i, per tant, la Conselleria de Turisme, que no
comptava amb l'autorització prèvia d'aquesta conselleria el
mateix dia de la inauguració, dia 24 d'agost del 96.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, sí contaba coin
una autorización previa, de fecha 13 de junio del 95.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA.THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. Conseller, per l'aclariment. La informació
ens havia arribat de la mateixa Federació hotelera de
Menorca, on se'ns deia que precisament en la lluita contra
les il•legalitats de la Conselleria de Turisme, no es complia
aquesta perquè tenien constància que no hi havia aquesta
autorització prèvia. El fet que la tengués el juny del 95..., es
veu que amb un any anterior ja havia fet la sol•licitud, abans
de la inauguració; per tant ha estat una informació errada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Sí, Sr. Presidente. Efectivamente es así. Con
posterioridad pidió una modificación de esa autorización
porque redujo el número de unidades. Seguramente eso es
lo que ha provocado este error, pero una autorización
previa, de fecha, como digo ,de 15 de junio del 95, la tenía.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 5355/96, de l'Hble. Sra.
Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a activitats de formació realitzades dins
el programa Foner II.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Mercè Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a activitats de formació realitzades dins el programa Foner
II. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La pregunta és quina és l'execució de les activitats
en matèria de formació realitzades l'anty 1995 a la zona 5B
dins el programa operatiu Foner II. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a la mesura 3.1, formació
professional ocupacional, s'han diferenciat dos tipus de punts, un
relacionat amb el medi natural, amb un cost global de 2.500.000
pessetes, se n'han fet dos cursos amb una duració de 68 hores i
una assistència de 74 alumnes; l'altre tipus de curs, en són
diversos i estan relacionats amb la formació agrària, s'han
realitzat un total de 27 cursos amb un volum de 783 hores i un
assistència de 1.141 alumnes. Pel que fa a la mesura 3.2,
formació d'ocupats, s'ha realitzat la programació i s'han impartit
cursos a través d'associacions agràries per un import total de
16.200.000 pessetes, s'han fet 23 cursos amb un volum de 731
hores impartides i una assistència de 959 alumnes. Finalment,
pel que fa a la mesura 3.5, d'assistència tècnica, s'ha fet un estudi
sobre la demanda de la necessitat de formació amb un cost de
4.850.000 pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè sap que des del
Grup Parlamentari Socialista sempre hem insistit en la necessitat
de formació, sobretot atesa la problemàtica del món rural i les
necessitats que té per tal d'aconseguir i de millorar aquest
problema important referit a les rendes, per tant, pensam insistir
molt en el tema de formació.

Segons aquest treball que tenc jo aquí, d'execució del
programa operatiu, remès per la Conselleria d'Agricultura, referit
a l'any 95, ho traduiré perquè està en castellà, diu: "El nivell
d'execució global del subprograma 3, Fons social europeu, és
bastant baix", talment, "representant una mínima part de
l'execució del programa". Si es té en compte que el seu pes
relatiu és molt alt, quasi una tercera part del Fons T(...), la seva
influència en l'execució de programa és inqüestionable, suposant
una important minoria en la consecució dels objectius de
compliment de les expectatives de despesa. Vostè aquí ens ha
enumerat tota una sèrie de cursos, però jo aquí li vull demanar
per què tan sols s'han executat xifres inferiors a un 10% en temes
formatius d'aquest programa operatiu Foner II per a l'any 95;
tampoc el 94 no va ser més bo, perquè els percentatges, segons
aquest document que tenc aquí, són d'un 14%.

Pot explicar també un d'aquests programes que vostè ha
esmentat, Formació professional agrària de primer grau, tot i
coneixent que aquí hi ha un centre d'ensenyament reglat, ha
tengut un cost per hora de 82.000 pessetes, de més de 82.000
pessetes?, un cost per alumne de 125.000 pessetes?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, hauria d'acabar, per favor.

LA. SRA. AMER I RIERA:

Sí, Sr. President. Moltes gràcies. Ja acab.

S'hi ha insistit, i vostè ha parlat d'aquests 23 cursos de
formació d'ocupats amb les organitzacions agràries, aquests
23 cursos tan sols representen un 8,5% del previst. No troba,
Sr. Conseller, que hem d'insistir-hi més i aprofitar aquests
fons europeus, que consideram importants per completar i
resoldre el tema del món rural i, sobretot, la millora de les
rendes? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Amer, el resultat d'aquestos
cursos es fa en funció de la demanda que hi ha.
Efectivament, tant a l'any 94 com a l'any 95 els resultats són
baixos, però són baixos perquè no n'hi ha hagut més
demanda. La conselleria fa les seves ofertes per a cursos i
per a formació, les organitzacions agràries fan també el que
saben i poden en oferir cursos de formació i de millora per
a treball, però, com vostè comprendrà, hi va la gent que vol;
si no n'hi ha més demanda, difícilment es podran fer més
cursos.

Jo consider, i hi coincidesc amb vostè, que la conselleria
ha d'intentar..., però no només el Govern, sinó fins i tot les
mateixes associacions, tothom ha d'intentar que els
agricultors acudeixin més a aquestos cursos, però la despesa
va en funció de la demanda que hi ha, i evidentment els
costos resulten molt elevats perquè hi ha poca demanda.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 5356/96, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla Mirall.

La pregunta número 7, que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, ha estat retirada.
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I.8) Pregunta RGE núm. 5350/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nau dins sòl rústic de Pollença. 

La pregunta número 8 la formula el diputat Sr. Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nau dins
sòl rústic de Pollença. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El president del Govern, en el recent
debat sobre l'estat de la Comunitat, va fer una exhibició de
fotografies, una de les quals, per cert, ens va prometre, hi consta
en el Diari de Sessions, que ens facilitaria però, malgrat haver-les
demanades dues vegades per via oficial, encara no les tenim. Hi
va llançar l'acusació que s'havia construït una nau dins sòl rústic
en el terme municipal de Pollença, que l'ajuntament estava
requalificant aquest terreny, va qualificar aquesta actitud
d'il•legalitat flagrant i de corrupció, i quan ja s'ha demostrat que
la nau no s'havia construïda dins sòl rústic, sinó dins sòl
industrial, invalidada la major, demanam al president de la
Comunitat Autònoma si es ratifica en aquesta acusació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Quetglas, jo vaig pujar a aquesta tribuna en el debat sobre l'estat
de l'autonomia i ratific les paraules que jo vaig dir en aquest
debat, no les que vostè, de forma probablement intencionada,
posa en la meva boca, el que passa és que, efectivament,
aquestes paraules han estat reflectides en el Diari de Sessions i
vostè mateix es podrà adonar de la intencionalitat que té intentar
en aquest moment posar obscurantisme en el que era en aquell
moment una asseveració, que avui vull mantenir amb les
mateixes paraules dins aquesta cambra, una asseveració que diu
que el seu partit, parlàvem en aquell moment de directrius
d'ordenacio territorial, practica una doble moralitat, el seu partit
parla d'urbanisme i jo vaig demostrar que el seu partit no té
autoritat moral per parlar d'urbanisme quan a un ajuntament com
és l'Ajuntament de Pollença, utilitzant la bona voluntat dels
pobres afectats en aquell moment, que són els ciutadans, és
capaç de fer-hi una destrucció constant, de permissitivitat d'obres
il•legals que han fet malbé un paratge que no serà recuperable,
com és el paratge de la vall de Pollença, amb construccions
il•legals, centenars, no una, centenars, Sr. Quetglas, fins i tot en
funcionament, i en naus il•legals en aquesta vall, fins i tot amb
expedients del seu propi regidor del Partit Socialista Obrer
Espanyol. Aquest plantejament, Sr. Quetglas, amb les mateixes
paraules i amb la mateixa extensió, es manté per aquest
president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. President de la Comunitat
Autònoma, una mentida,per molt que es repeteixi, no es
converteix en veritat. Ho creia Goebbels, això; esperava que
vostè no ho cregués.

Vostè va mostrar una nau industrial, en tenc aquí la
fotografia, treta d'un video de televisió, i deia, literalment,
Sr. Matas, les seves paraules: "I aquesta, aquesta sí que la
veu, una nau industrial en sòl rústic, i sap què fan en aquest
moment per corregir aquesta nau en sòl rústic?
L'ajuntament, el seu ajuntament del Partit Socialista Obrer
Espanyol, està tramitant un polígon industrial en aquest sòl
rústic amb una requalificació", es referia a una nau en
concret i en deia que era una il•legalitat flagrant i una
corrupció.

Vostè ha atacat el bon nom d'una empresa pollencina, la
qual dóna feina a 30 treballadors directament i
probablement a altres tant indirectament, que va construir la
seva nau legalment dins sòl industrial i que no mereix que
se'n difami el nom pel president de la Comunitat Autònoma
des de la tribuna del Parlament. Però li diré una altra cosa,
això que vostè va dir que era corrupció, Sr. Matas, no ho és,
i si ho és, també ho és a Palma, on hi ha una nau industrial
-ara li'n passaré la fotografia, jo sí que la hi passaré, la hi
tenc preparada- dins sòl rústic, qualificat en el pla actual
com sòl rústic i que el seu ajuntament té previst qualificar
com sòl urbà, directament industrial. Això és corrupció, Sr.
Matas? Jo no ho sé, segons vostè, sí, això és el que passa a
Palma, que no passava a Pollença, i vostè es va inventar la
pel•lícula que era un cas de corrupció. Sr. Matas, li enviï la
fotografia, hi ha una fita de carretera, per la qual vostè podrà
identificar perfectament la nau. Això és corrupció, Sr.
Matas?, perquè si això és corrupció, investigui-ho. perquè
aquí sí que hi ha una requalificació d'un ajuntament i no a
Pollença, Sr. Matas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sr. Quetglas, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per molt que vostè vulgui usurpar el debat a aquest
parlament i vulgui sortir en defensa de plantejaments que
corresponen al cap del seu grup, mantenc les paraules que
vaig llançar en aquesta cambra i són les mateixes, Sr.
Quetglas.
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Vostè pot treure tot el que vulgui, jo li repetesc que el Partit
Socialista Obrer Espanyol ha fet a l'Ajuntament de Pollença,
durant el seu mandat, un acte de permissivitat de les
construccions il•legals. Desgraciadament, desgraciadament, la
més important de tot Mallorca. Cents de construccions il•legals.
A més, Sr. Quetglas, d'aquestes cents de construccions il•legals
que han fet malbé aquesta vall de Pollença, i això és el que el
deslegitima per poder fer plantejaments sobre urbanisme, a més
d'aquestes construccions il•legals, l'Ajuntament de Pollença,
abans del Codi Penal, amb més de 400 expedients sancionadors,
recapta en liquidació l'any 95 192.000 pessetes. Pot vostè
assegurar, a més, si vol parlar de la nau, que aquesta nau té un
funcionament legal dins aquest terreny on es va fer? No, Sr.
Quetglas, no, li ho assever i li ho torn a dir, i li prec que m'ho
demostri.

I en darrer lloc, contesti a l'acusació que s'ha fet des dels
mitjans de comunicació, des del propi Partit Popular de Pollença,
que hi ha un regidor del seu partit que té tres expedients per
obres il•legals. Números. Jo no li don fotos, li don números i li
don dades. Expedient de 25 d'abril de l'any 91, expedient
910042, a un regidor del Partit Socialista Obrer Espanyol;
construcció il•legal. Hi ha un segon expedient, 920113,de 23 de
novembre de l'any 92; a una altra parcel•la, construcció il•legal.
I a més hi ha un tercer expedient per una construcció il•legal
d'aqueat regidor del Partit Socialista Obrer a Pollença, permesa
pel seu partit, ja que encara no he vist que n'hagin donat cap
resposta, que és el 002794, de 28 de febrer del 94.

I per molt que vostè intenti traslladar la discussió a un altre
lloc, on vulgui, jo li repetesc que vostès apliquen una doble
moral, vostès han permès construccions il•legals, a cents, en el
municipi de Pollença i han fet ulls grossos a aquesta pràctica
d'il•legalitat. Vostès procurin no perjudicar aquesta pobra gent
que en aquest moment ha estat enganada pel seu ajuntament i
que s'ha vist afectada per la bona fe d'una construcció d'aquestes
característiques, i quan pugin a aquesta tribuna, hi pugin amb les
mesures concretes que han aplicat sobre aquesta corrupció que
s'ha permès en el seu partit i, sobretot, el que és més preocupant,
hi pugin amb autoritat moral per poder parlar de directrius
d'ordenació del territori, per poder parlar d'ètica, per poder parlar
de control de l'urbanisme en aquestes illes, que és el nostre desig.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 5183/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a hotels tancats.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
hotels tancats. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Des que va prendre possessió del
càrrec el nou conseller de Turisme, en diverses ocasions ha
divulgat accions disciplinàries contra irregularitats en
matèria turística i, fins i tot, ha anunciat el tancament
d'alguns establiments turístics. Voldríem saber quins hotels
han estat tancats des del passat dia 1 de juny de 1996 fins
l'actualitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Parece que quiere saber
exclusivamente de hoteles. Hay uno en la Colonia de Sant
Jordi, uno en s'Arenal, uno en Binissalem, uno en Can
Picafort, que en realidad es un hostal, pero, en fin, lo
considero dentro de lo que usted llama hoteles, y dos en sant
Josep, en Ibiza. Después hay 18 complejos de apartamentos,
pero sobre esos no me pregunta, al parecer. Ése es el
conjunto. Por cierto, que yo el 1 de junio no había tomado
posesión, es decir, que no todos están cerrados siendo yo
conseller de Turismo. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Des de dia 1 de juny hi havia un
conseller de Turisme de Partit Popular, per tant, suposam
que no hi ha hagut un canvi radical en la política turística.
En tot cas, jo li deman que contesti la pregunta, no li he
demanat quants d'hotels ni on estaven ubicats aquests hotels,
jo li he demanat quins hotels han estat tancats, i la paraula
"quins" mereix una resposta, que és exactament el nom de
l'hotel o del titular de l'hotel, i jo em bas en l'article 23.3 de
la llei que regula el procediment sancionador i la inspecció,
que diu "Quan les sancions corresponguin a faltes greus o
molt greus, l'òrgan que resolgui l'expedient publicarà en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
còpia de la sanció imposada quan hagi adquirit fermesa en
via administrativa, així com els noms de les persones
naturals o la raó social de les persones jurídiques
responsables i la naturalesa de la infracció". Per tant, si són
acords del Consell de Govern, que és qui ha de prendre
l'acord quan és una falta greu o molt greu, estan obligats a
publicar els noms en el butlletí, per tant, si els han de
publicar en el butlletí, lògicament els ha de poder dir en el
Parlament, perquè ens trobaríem amb situacions que petites



1974 DIARI DE SESSIONS / Núm. 51 / 29 d'octubre del 1996

sancions a establiments, com pot ser a un restaurant, a una botiga
de souvenirs, els propietaris passen la vergonya de veure's
publicats en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma; quan es
tracta d'un tancament, segurament és per una falta gravíssima,
fins i tot pot arribar a no tenir llicència, a una modificació
estructural o a l'incompliment de la normativa contra incendis, i
pareix que tenen un emparament per part del Govern, que no
publica els noms de les persones o entitats que han comès
aquesta falta greu o molt greu. Evidentment ens pareixeria, si fos
aquest el cas, d'una gravíssima injustícia. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Sampol, lo que me está diciendo
es que tenemos que publicarlo en el boletín de la Comunidad, no
exactamente decírselo aquí a usted. De todas manera y en
relación con esta cuestión, yo le diré lo siguiente, porque me
parece que ha habido algún tipo de confusión, extrañísima,
porque en mi comparecencia del 25 de septiembre pasado ya hice
patente, en la comisión, mi opinión al respecto, por qué no se
había divulgado, por qué creía que no era conveniente divulgarlo,
que yo lo divulgara a los medios de comunicación, los nombres,
está en el Diario de Sesiones, y también dije entonces, que
cualquier diputado, cualquiera de los grupos que estaban
representados en la comisión, que son todos, que podían pedir
esa información, que con mucho gusto se la facilitaría, que si
había alguna desconfianza, podía verlo en la propia conselleria,
y si lo que quiere usted es tenerlo, pues yo se lo mandaré, con los
nombres y apellidos de estos hoteles, y usted haga el uso que
quiera; así lo hice y lo dije en la comisión. Añadí algo más, pedí
concretamente al diputado, que no era de su grupo, era de otro
grupo, que había sugerido esta cuestión que mi opinión particular
era que no era demasiado conveniente, las razones también están
en el Diario de Sesiones y huelga que ahora las vuelva a repetir.
De todas maneras, en absoluto me negué a facilitar esa
información a los diputados,y se la haré llegar, no se preocupe,
si es eso lo que quería.

Respecto a la obligación legal de publicarlo en el boletín,
naturalmente que se publicarán. Yo nunca he dicho que no se
vayan a publicar en el BOCAIB, lógicamente eso se debe
publicar de acuerdo con el artículo que usted ha citado, aunque
el tema es más complejo porque hay dos tipos de cierre, hay un
tipo de cierre en el cual culmina un expediente sancionador y hay
otro tipo de cierre que se hace simultáneamente con la apertura
del expediente sancionador; de manera que eso complica un poco
las cosas. 

En cualquier caso, y si lo que quiere, insisto, es tener usted
los nombres, no se preocupe, que los tendrá. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 5238/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a poliesportiu de Sóller.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
poliesportiu de Sóller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Quan l'actual conseller
d'Educació, Cultura i Esports no era conseller, s'inicià la
construcció d'un poliesportiu a la ciutat de Sóller. En aquest
temps hi havia, per al seguiment d'aquestes obres, que
corresponen a dues administracions diferents, un acord de
controlar aquesta construcció per part de funcionaris
pertanyents a totes dues institucions, i així es va aconseguir,
per exemple, que el poliesportiu d'Esporles es fes ajustant-se
a les normes urbanístiques previstes (teulada de teula àrab,
etc.); no obstant això, en el cas de Sóller, i ho hem vist a la
premsa..., dissortadament no n'hi duc la fotografia avui per
entregar-la-hi, ja que pareix que això de passar-se
fotografies s'està convertint en una pràctica habitual en
aquest parlament, no la hi duc, hi deman excuses, però, en
tot cas, va sortir a la premsa l'enorme impacte visual d'una
paret de color vermell sobre l'oliverar de Sóller, i jo em
pregunt i pregunt per què el Govern de la Comunitat
Autònoma no ha instat el Consell Superior d'Esports a
preveure aquest brutal impacte visual i a evitar-lo. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Jo estic convençut que el Sr. Crespí, amb el millor
to i amb la millor intenció, ha pretès que nosaltres instem el
Consell Superior d'Esports a millorar aquest impacte visual;
això no fa falta perquè ja ho hem fet, hem estat en contacte
amb el Consell Superior d'Esports perquè així ho faci.M'ha
de permetre, Sr. Crespí, que també li digui que aquest
poliesportiu va ser assumit per complet pel Ministeri
d'Educació i Ciència precisament a l'època que vostè n'era
director provincial. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. El corregiré, la construcció es va iniciar quan jo ja
no n'era director provincial. En tot cas, aquí del que es tracta no
és de responsabilitzar cap administració, crec que el conseller ha
entès el que jo pretenia, i el que pretenia era evitar allò que es va
dir a un diari per part de l'empresa constructora, i era que això ho
hauria de pagar l'Ajuntament de Sóller repintant-ho d'una manera
menys impactant. Jo crec, com en el cas d'Esporles, que és el
Consell Superior d'Esports qui hauria de solucionar aquest
defecte, que s'hauria d'haver previst per part dels arquitectes, dels
directors d'aquesta obra, i que, per tant, l'Ajuntament de Sóller,
que ja ha pagat una part d'aquest poliesportiu, no hagi de suportar
un error d'una altra administració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, insistesc que estam en
aquesta tasca, i pens que aconseguirem que l'actual
Administració central pugui corregir aquest error de l'anterior
Administració central. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 5004/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a pla d'usos portuaris per al port de
Ciutadella.

Passam  a la següent pregunta, que formula el diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Pla d'usos portuaris per al port de Ciutadella.
Sr. Diputat, li deman disculpes per haver-me saltat abans aquesta
qüestió. Té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. El tema del port, de
l'ampliació o no del port de Ciutadella, com serà, quan, de
quina manera, és una qüestió complexa i millor que ningú
la sabrà el Sr. Conseller que ara respondrà a aquesta
pregunta. Aquesta pregunta ve argumentada o ve raonada
per tres informacions que tenim, tres documentacions. En
primer lloc, a les hipòtesis de directrius d'ordenació
territorial, el propi Govern hi parla d'elaborar un programa
port-ciutat per a l'espai portuari de Ciutadella, que vinculi
l'espai portuari a l'espai urbà, és una proposta raonable, i en
la mateixa proposta no s'hi parla si ampliació sí o si
ampliació no, ho deixa sense definir, com sí que s'hi
defineix en el cas del port d'Eivissa o de la qüestió portuària
a Eivissa. Açò coincideix bastant amb els criteris presentats
per l'equip de govern en el Consell Insular de Menorca del
Pla territorial parcial, que segurament vostè coneixerà i
haurà pogut estudiar, i en aquests criteris, l'equip de govern
del Grup Popular, en el número 61, també s'hi defineix ben
clarament quan diu que s'estudiarà la conveniència o no de
l'ampliació del port de Ciutadella, sense cap definició sobre
si es positiva o no.

Aquestes dues propostes que vénen del Grup Popular,
del Govern balear i del Consell Insular de Menorca estan en
contradicció, segons ens sembla a nosaltres, amb tot el
procés iniciat, i també estan en contradicció amb una opinió
manifestada pel professor d'universitat d'infraestructures
portuàries, el Sr. Soler, qui a Ciutadella, és un dels autors
del actual projecte del port de Ciutadella, a un debat públic,
hi va manifestar la necessitat que el Govern balear, en
compliment de la Llei de ports, fes, abans de qualsevol
mesura, ampliació o qualsevol actuació sobre el port de
Ciutadella, un pla d'usos portuaris.

La pregunta ara hauria de ser diferent, perquè nosaltres
li demanam quan es presentarà, en tot cas la pregunta hauria
de ser si es presentarà, si es preveu presentar i en quina
situació està aquesta qüestió.

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. Diputat. A Ciutadella hi ha un
problema molt clar, hi ha un excés de demanda que no es
pot cobrir. No podem fer un pla d'usos en aquest moment
respecte del port actual perquè no hi podem tocar res. En el
moment en què (...) pes a l'activitat pesquera, n'haurem de
llevar amarraments, a la millor de l'àrea comercial o de
l'àrea esportiva. Hem d'esperar un poquet tots a tenir una
execució d'obra important a realitzar a Ciutadella, que és
l'única solució real per donar una conformació certa a un
port (...) una ciutat. El port de Ciutadella avui en dia no té
solucions més que una ampliació, per a la qual, per altra
banda, hi ha dificultats financeres i tècniques. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, per favor, molt breument.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

He d'entendre de la resposta, sense entrar en les hipòtesis
presentades i amb el criteri del pla territorial, allò que m'ha
contestat el Sr. Conseller, que primerament hi haurà l'ampliació
i després ja se'n farà un pla d'usos?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Un pla d'usos té per sentit fer una
ordenació real de la gestió diària d'una instal•lació
nauticoesportiva; en aquest sentit li dic que, un pla d'usos
respecte del pla actual, no hi ha per què fer-lo, perquè realment
no hi podem tocar res. Evidentment, quan hi hagi una instal•lació
nova, hem de fer una redefinició completa de tot. El més
probable és que allò que és l'activitat comercial, que avui en dia
es desenvolupa a la cala final, passi al dic exterior. És a dir, hi
haurà solucions distintes en base a possibilitats noves, en una
paraula. Per fer-ne un pla d'usos en aquest moment a la vista d'un
futur, no hi ha un raó; evidentment que la conformació del port
determina un Cala'n Busquets nàuticoesportiu, un dic exterior, un
braç exterior, definit i instal•lació comercial, i una cala global
que compartirà instal•lacions pesqueres i nauticoesportives.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5353/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament del Partit Socialista de les Illes Balears
PSOE.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament del Partit Socialista de les Illes Balears (PSOE). Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El propassat dia 8, a una pregunta
parlamentària d'aquest diputat que els parla a la Sra. Consellera
de Presidència, on li retreia que enteníem que el Govern del
Partit Popular no podia finançar activitats d'una fundació lligada
al Partit Popular, com era la fundació Antoni Maura, ens va
contestar que també el Govern havia finançat activitats del Partit
Socialista. Jo ho he demanat als meus companys, i no hi ha cap
constància documental ni cap record dins el Partit Socialista de
les Illes Balears (PSOE) que el Govern hagués finançat mai cap
activitat del Partit Socialista, i per a la nostra il•lustració,
demanam a la Sra. Consellera quines activitats del Partit
Socialista ha finançat el Govern de la Comunitat Autònoma.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Ben igual que en aquella resposta,
on vàrem dir que subvencionava una activitat de tipus
cultural, tal vegada lligada a un partit polític o amb una
vinculació a un partit polític, també ha subvencionat
activitats o subvencions a organitzacions i entitats culturals
vinculades al seu partit polític, però, en principi, mai no se
subvenciona cap partit, sinó l'entitat cultural o l'entitat que
dóna una interès social, com és el cas de la fundació Antoni
Maura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Només li voldria demanar, a la Sra. Consellera, que ja
que no m'ha contestat en el torn de contestació, que em
contesti en el torn de rèplica. Confii que el Sr. President
sabrà aplicar el reglament i em donarà un torn de
contrarèplica. Contesti'm, em digui quines, per favor.
Gràcies.

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

Gràcies, Sr. President. Per exemple, la revista Ona és un
producte d'interès cultural i està vinculat al seu partit. En
qualsevol cas, li repetesc que mai no... La seva pregunta és
si subvencionam activitats del PSOE, i jo, Sr. Quetglas, he
contestat la seva pregunta: Cap; subvencionam entitats o
activitats culturals o d'interès social. Em sap greu que vostè
no se'n doni per assabentat, però jo he contestat exactament
la seva pregunta. 

Moltes vegades pens que no es fan les preguntes perquè
els les contestin, sinó per contestar allò que vostès volen que
els contestin. Moltes gràcies.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, li deman la paraula per l'article 73.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència...
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, li deman la paraula per l'article 73.

EL SR. PRESIDENT:

No li concedesc la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Voldria que constàs en el Diari de Sessions la meva protesta.

EL SR. PRESIDENT:

Hi constarà, en el Diari de Sessions.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 4532/96, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern respecte a
mesures per tal de conèixer i prevenir els efectes que el canvi
climàtic provoca a les nostres illes.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència a
interpel•lacions.

La primera és la que formula el Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política del Govern respecte de mesures per tal de
conèixer i prevenir els efectes que el canvi climàtic provoca a les
nostres illes. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades i senyors
diputats. Els Verds hem presentat aquesta interpel•lació sobre la
política del Govern respecte de mesures per conèixer i prevenir
els efectes que el canvi climàtic pot provocar a les nostres illes
perquè malgrat que les seves conseqüències poden ser molt
greus, no coneixem amb precisió els efectes que pot tenir o està
tenint ja, i per tant, que el Govern encara no ha implementat cap
mesura a fi d'evitar o reduir-ne els efectes.

El canvi climàtic ha deixat de ser ja una hipòtesi científica
per esdevenir una realitat reconeguda oficialment. El Panell
intergovernamental per al canvi climàtic, organisme assessor de
Nacions Unides per al clima, integrat per uns mil científics de tot
el món, va fer unes prediccions el 1995 segons les quals el nivell
del mar pot pujar fins 91 centímetres i la temperatura mitjana del
planeta fins 3,5 graus en el proper segle, i aconsella als governs
prendre mesures urgents per reduir-ne els efectes.

Les nostres illes es poden veure greument afectades per la
pujada del nivell del mar i per l'increment de la sequera a l'estiu,
però és especialment preocupant aquesta anunciada pujada del
nivell del mar, que pot fer desaparèixer platges, inundar terrenys
i salinitzar aqüífers litorals.

Científics de la Universitat de les Illes Balears han
calculat que les platges de Balears poden desaparèixer cap
a l'any 2050 a causa de l'increment del nivell del mar, el
qual també provocarà la salinització d'aquífers i zones
humides litorals. Les zones d'Alcúdia i Pollença son les que
presenten més risc d'inundació marina, segons l'estudi
realitzat pel Ministeri de Medi Ambient titulat Inventario y
análisis de las zonas bajas inundables del mediterráneo
español.

La nostra dependència del turisme i els problemes
d'aigua que ja hi patim fan que la desaparició de platges i la
salinització d'aqüífers suposi una greu amenaça per al nostre
model econòmic.

Altres conseqüències previsibles del canvi climàtic a les
nostres illes seran l'increment de fenòmens meteorològics
extrems com inundacions i tempestes, l'augment de la
desertització i dels incendis, la pèrdua de la diversitat
biològica a causa del desplaçament de les zones climàtiques
cap als pols. Fins i tot s'ha alertat sobre la possibilitat que
les malalties tropicals arribin a les nostres latituds.

En general, el canvi climàtic donarà a les nostres illes
una configuració com la del nord d'Àfrica, sempre segons
les prediccions científiques.

Hem de recordar que la principal causa del canvi
climàtic és l'increment de l'efecte hivernacle, provocat per
l'emissió a l'atmosfera de diòxid de carboni, procedent del
consum d'energia a partir de combustibles fòssils. El
consum d'energia a les Illes depèn quasi exclusivament del
carbó i el petroli que importam de països llunyans. Cada
ciutadà consumeix anualment una mitjana d'onze barrils de
petroli, utilitzats principalment com a combustible per a
automòbils i per als avions, i una tona de carbó, bàsicament
en forma d'electricitat. Com a resultat d'aquest elevat
consum d'energiaa Balears, cada any enviam a l'atmosfera,
tal com reconeix el retirat Pla energètic elaborat pel Govern,
una mitjana de 6'2 tones de diòxid de carboni per persona.
Aquesta quantitat gairebé dobla la mitjana mundial, la
dobla. I segons els científics, les emissions mundials de
diòxid de carboni s'haurien de reduir a una tercera part per
tal d'estabilitzar la concentració d'aquest compost a
l'atmosfera.
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Però malgrat la magnitud de la nostra contribució al canvi
climàtic i les seves conseqüències potencialment catastròfiques
per a les nostres illes, no coneixem amb precisió els efectes que
pot tenir o està tenint ja, aquest canvi climàtic, i el Govern no ha,
com he dit abans, cap mesura a fi d'evitar o reduir-ne els efectes.
El Govern no pot continuar fent la política de l'estruç, amagar el
cap, per ignorar el problema, però, encara pitjor, no és
presentable que la política energètica i de transport del Govern
contribueixi a agreujar-lo no impedint que el consum d'energia
continuï augmentant. En aquest sentit, resulten especialment
preocupants declaracions com les realitzades pel conseller de
Foment, el Sr. Verger, en la seva compareixença parlamentària
afirmant que el govern no contempla crear noves línies de tren.
L'opció cap a un model de transport basat en les autopistes
mostra l'analfabetisme ambiental del Sr. Verger, la qual cosa el
desqualifica per dirigir una conselleria com la de Foment,amb
tant incidència dins i sobre el medi ambient.

No necessitam més autopistes ni més consum d'energia, el
que necessitam de forma urgent són polítiques de futur que posin
fre a una inèrcia paralitzant que condueix a l'escalfament del
planeta. No podem continuar fent com les granotes, les quals si
es col•loquen dins una olla d'aigua que es fa bullir lentament, no
són capaces de detectar aquesta gradual pujada de temperatura
i romanen assegudes tranquil•lament fins la mort.

Preocupats per aquesta inèrcia paralitzant del Govern,
preocupats per la seva fugida cap endavant en ignorar el
problema, Els Verds hem presentat aquesta interpel•lació, amb
l'esperança que es produeixi algun canvi en la política energètica
del Govern. Aquest canvi de política energètica hauria de
suposar una aposta decidida per l'estalvi, les energies renovables
i el foment del transport públic; només així podrem contribuir
des de les Illes a reduir les greus conseqüències del canvi
climàtic. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Govern, té la paraula el
conseller Sr. Reus.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam d'acord que
tenim al davant un problema que és greu, un problema que està
subjecte avui en dia encara a discussió científica, hi ha gent que
diu que sí i gent que diu que no. No obstant això, com a govern,
hem de ser responsables i hem de ser molt conservadors. En
aquest sentit hem d'actuar en defensa d'equilibris climàtics, hem
d'actuar en defensa del millor desenvolupament i definició del
nostre conjunt ambiental.

El Sr. Diputat ha explicat molt bé que l'efecte hivernacle està
provocat pel diòxid de carboni, també pel metà, refrigerants, etc.,
amb un efecte perniciós que avui en dia, com dic, és en tela de
discussió. També ha dit molt bé que el gran problema està avui
en dia en la cremada de combustibles fòssils com a primer
element, com a primer problema, i també, no ho ha dit, però ho
sap perfectament, hi ha un problema que grava aqueixa qüestió,
que és la davallada quant a masses forestals, perquè la massa
forestal pot servir d'engolidor, pot servir de difusor, del problema
quant a emissió de diòxid de carboni.

Balears està dins un conjunt europeu i (...) mundial, on
nosaltres hem d'assumir, evidentment, una responsabilitat,
però hem de partir d'una premissa, que no hi ha cap país en
el món, cap, ni Rússia ni Estats Units, que aporti més de
l'1% dels gasos que entren en el sistema perniciós, l'1% un
país com Estats Units. Espanya, que dins el que podrien ser
emissions gasoses a la vista del consum energètic, està en
un 60% de la mitjana Europea..., hem de dir que si Espanya
està en el 60%, Balears és poca cosa; no obstant això, amb
qualque cosa contribuïm, Balears, a crear aquest problema
de futur, que avui en dia no tenim.

Hem de saber que les solucions són poques, les
solucions són globals, d'entrada. El problema bàsic
d'aqueixa qüestió és saber que estam en un món repartit
entre una esfera rica i una esfera pobra, una esfera pobra on,
evidentment, els problemes del dia a dia condueixen a una
visió ambientalista més desacurada. Allò que pugui ser
degradació forestal o emissió energètica, amb paràmetres de
costs sense implicar-hi correccions ambientals, (...) es veu
en els països que, per desgràcia, no poden assumir aquests
repte en condicions d'igualtat amb nosaltres. El més
probable és que els països occidentals, Europa, Estats Units,
allò que és el món ric, pugui assumir en poc temps les
tasques necessàries per, en certa forma, pal•liar aquest
problema; no obstant això, és un problema global i no es pot
corregir excepte amb (...) d'anivellació molt específiques,
molt determinades, molt definides, per corregir allò que
avui en dia és el problema més greu, que és la degradació de
capa forestal a àrees molt definides. També, evidentment, el
tema energètic implica correccions, però possiblement anam
cap a un sistema d'energies distint; a la millor en quinze
anys podrem parlar de fissió i deixarem de parlar de
combustibles fòssils o naturals. Hi ha un procés tecnològic
evolutiu. Allò que serà mal d'aturar serà la corrupció
ambiental, que indica que els països amb renda pobra actuen
de forma directa sobre els seus recursos limitats, el medi
ambient.

Tenc informació de Balears en el sentit que participam
en grups de feina que hi ha estructurats a nivell del Ministeri
de Medi Ambient. Tenim informació suficient, a bastament,
que ve també impregnada de conferències sectorials com
puguin ser les de Ginebra, New York, Rio, i en aquest sentit
hi ha directives comunitàries, etc. A Balears els problemes
greus hi vénen donats pel factor de cremada de combustible
fòssil, sigui en transport o sigui en tèrmiques. El transport
és un tema que s'ha d'abordar amb polítiques també amplies,
amb polítiques on realment les directives comunitàries
avancen molt, en aquest sentit, en base a tecnologies de
menor consum, de menor emissió, i també hem de saber que
a nivell d'energia... Perdoni, i en transport també s'ha
d'afavorir, evidentment, en la mesura del possible el
transport públic col•lectiu, amb un intent d'estalvi de certs
combustibles.
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També és important el tema energètic global, quant a
producció d'energia elèctrica, amb una visió distinta; s'ha
d'abandonar, evidentment, la cremada, la cremada de recursos
fòssils, per passar a recursos naturals,on el gas pot tenir un paper
molt important, és una energia més neta, i també el que hem de
fer és saber que Balears hem de ser capdavanters, que ja ho som,
en energies renovables i també apostar per l'eficiència energètica,
intentar millorar els rendiments energètics.

Jo voldria dir que la informació hi és, és discutible, però pens
que el Govern ha de ser molt prudent i actuar amb mesures
d'ordre. Allò que facem a Balears, poc podrà aportar al conjunt
mundial, però qualque cosa és, evidentment.

Hem de fomentar l'estalvi energètic, hem de diversificar...,
hem d'apostar per unes energies renovables, hem de saber que,
quant a producció energètica interna, possiblement, encara que
hi hagi un factor cost, hem d'anar a energia natural i abandonar
la fòssil. Hem d'intentar pal•liar usos socials respecte de
transport, seria un bon camí. I sobretot, hem d'intentar a Balears
guanyar la batalla quant a reforestació, no hi podem baixar
d'hectàrees quant a massa forestal. Això possiblement sigui una
petita aportació, un petit esquema, que poc pugui ajudar a un
sistema global de defensa del que serà el problema ambiental
possiblement més greu en anys futurs.

Jo només dic, no com a defensa d'un Govern que s'hi veurà
limitat, sinó com una mera formula de debat, que hi hauria
d'haver una consciència molt amplia que impregnàs el conjunt
mundial que fa falta anivellar, de la forma que sigui més
intel•ligent, els recursos pressupostaris de països de renda pobra
perquè no continuïn espoliant el seu medi natural, perquè el que
avui en dia passa a zones arbòries importants com pugui ser
Àfrica o Brasil, significa realment una antidefensa d'un problema
que cada dia agafa força. Per altra banda, jo voldria creure i saber
que el futur energètic mundial passarà per tecnologies més
eficients, més pensades i més meditades quant al medi natural.

Amb això ho dic tot: d'informació, en tenim, discutible, però
de la qual acceptam els paràmetres més pessimistes, la nostra
obligació és ser conservadors; que l'esforç s'ha de fer entre tots.
Hem de saber que tant de bo que el debat es fes amb un
component més ampli i on realment el problema es pogués
enfocar d'una forma científica i clara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Grups que hi vulguin intervenir per fixar
la seva posició? Per part d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Balanzat, bon dia, es veu que tenim les
mateixes fonts perquè volia començar aquesta intervenció
també amb l'anècdota o l'exemple de la granota l'aigua freda
i la calenta i la falta de percepció que tenim dels canvis.

Jo supòs que s'haurà preocupat vostè tant com jo quan el
conseller que li ha contestat ha parlat d'aquest problema
com d'un problema de futur, no d'un problema d'ara, sinó
d'un problema que vindrà en el futur, és una preocupació
que jo he sentit en el moment que ho deia, que a la millor no
s'ha entès dins el conjunt de la intervenció, però si no som
capaços de fer-nos present aquest problema, difícilment hi
podrem actuar.

Quan parlam de qüestions mediambientals, de caràcter
global com aquesta interpel•lació, que (..) tribuna, vostè
com a portaveu del Grup Mixt i com a representant d'Els
Verds en el Parlament, em solen passar tres sensacions, solc
viure tres sensacions: una primera és que com que és un
problema global, la solució ha de ser també global, que no
serveix de res intentar correccions regionals o de caràcter
local perquè la problemàtica mediambiental és tot una i en
aquest moment la problemàtica mediambiental a la sala és
més sonora que d'altra cosa, i esper que el president la
solucioni. Amb la globalització de la resposta s'amaga fugir
d'un problema que també és local, escapar d'una
responsabilitat que tenim a nivell local. Per açò, estic
content que a la seva interpel•lació hi hagi posat exemples
i hagi intentat localitzar els efectes que pugui tenir el canvi
climàtic a Balears, un poc els exemples que són
representatius del que podria passar.

Una segona qüestió és que com que és un problema que
no es viu de forma quotidiana, la gent no la vivim de forma
quotidiana, no és present dins el nostre problema quotidià,
no el vivim perquè no és perceptible, com en el cas de la
granota, perquè, com succeeix amb el canvi climàtic, el seu
increment és tan insignificant que en la nostra mesura del
temps de la nostra pròpia existència és impossible percebre,
en la nostra vida de cada dia, les conseqüències d'aquests
canvis que es produeixen, i també una tercera cosa que ens
sol passar, com que ens torbam en el final de segle, i ja se
sap que a finals de segle es reediten filosofies mil•lenaristes,
és molt fàcil per la part dialècticament adversària, no sé
com dir-ho, acusar o intentar desacreditar posicions com la
que ha dut aquí el representant d'Els Verds, dient-ne que són
profecies apocalíptiques i que són destructives,
catastrofistes i que no estan, com ha dit el Sr. Conseller, de
forma clara i científica... Què volia aquí, un debat clar i
científic? És un poc açò, aquesta filosofia mil•lenarista,
apocalíptica i que tot és un desastre.
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Amb la globalització del problema s'hi ha aconseguit ben poc.
És cert que s'ha feta pública la preocupació dels grans poders
polítics internacionals, dels poders econòmics manco pública
preocupació, però pels poders públics sí que s'ha feta pública,
com és la cimera de Rio, recordem també el cinquè programa de
la Unió Europea, la comissió europea, protocols, dictàmens,
declaracions de les Nacions Unides, de les quals hi ha una
literatura enorme, una enciclopèdia, literatura sobre la
preocupació universal, n'hi ha a bastament. Açò no obstant, avui
per avui, les decisions polítiques reals en matèria de protecció de
la naturalesa i salvaguarda del planeta són ben poques, són ben
minses, imperceptibles també; de fet, ho deia la responsable de
la Direcció General 10, em sembla que és, a unes jornades que
hi va haver a Fuerteventura, que la Direcció General 10 de la
Unió Europea, que és l'encarregada de qüestions medi ambientals
l'únic que fa és fer net darrera els programes de les altres
direccions, desenvolupistes, que no tenen en compte el tema de
la sosteniblitat, que ells són la direcció encarregada de donar
subvencions per tapar cars, per tapar boques i per fer net al
darrera. Aquesta és la realitat de l'actuació global, una actuació
que a les Illes Balears també, ja ho ha dit el conseller, és només
de discurs, de declaracions de bones intencions, ja l'ha sentit, està
d'acord amb el problema i ja fan coses (energies alternatives, pla
tal), és una intervenció que a mi m'ha semblat... Hi estarem
totalment d'acord, amb la moció que vostè presenti, a la qual
donarem suport al cent per cent, però, mentrestant, sí que (...) el
problema, perquè el problema sí que hi és present, encara que
nosalters no fossim capaços de percebre'l.

Aquesta és una conclusió a què també va arribar aquesta
conferència internacional que va reunir un mil•lenar d'experts en
climatologia l'hivern passat, no en fa un any. La conclusió
principal era que la principal causa del canvi climàtic és l'home,
no és la manca de boscos, (...), sinó que és l'home i la pròpia
convivència de l'home amb la naturalesa i el nivell de consum
d'energia. D'on provenen les energies? Dels combustibles fòssils.
Diferents gasos que s'emeten a l'atmosfera.

A pesar que Espanya signa convenis i transcriu disposicions
directives europees, després Cristina Narbona, que ara dona
"canya" al Govern del PP, abans, quan era responsable en el
Govern del PSOE, anava a Europa a demanar no  complir amb
aquelles directrius perquè estàvem encara en una fase de
desenvolupament, que no es podien complir del tot, hi anaven a
demanar permisos, i ara ja la sent, "canya" al PP perquè no
compleix allò que no es complia. És clar açò fa difícil actuar en
concert sobre aquesta matèria.

Per açò, jo crec important la seva intervenció i la seva
interpel•lació, i actuar localment, perquè és possible actuar
localment per intentar corregir-ne les causes, actuar a tots
els nivells, des de l'individual al col•lectiu, i tant en un com
en l'altre, l'Administració hi hauria de posar els mecanismes
per fer-ho possible. Actuar contra les formes de producció
d'energia per potenciar energies netes. Actuar sobre
sistemes de transport, sobre els quals es pot actuar, també a
Balears en potenciar el transport públic i potenciar els
transports alternatius no agressius. Actuar sobre el cicle de
producció i eliminació de residus, sobre el qual també es pot
actuar. Actuar sobre productes agressius del medi ambient.
Actuar, per informar la població, sobre l'estat
mediambiental de la Comunitat; vostè, a un anterior període
de sessions, ja va sentir el conseller, qui va dir que no
importava informar la població d'aqeustes qüestions;
informar la població, és bo que la gent sàpiga en quin estat
mediambiental ens trobam. Tot açò són mesures...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

... i que segurament vostè, la moció corresponent a
aquesta interpel•lació, la durà a aquesta cambra i nosaltres
tendrem la satisfacció de poder-hi donar suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El nostre grup saluda aquesta iniciativa del Grup
Mixt i esperam amb interès la moció, confiam que s'aprovin
un conjunt de mesures per posar en marxa estudis i mesures,
com dic, escaients, per tal de conèixer i prevenir els efectes
del canvi climàtic sobre les Illes Balears, perquè creim que
el que s'hi ha fet és gairebé res. Això no obstant, hi notàvem
a faltar, com a mínim en el primer text, una crida a
emprendre mesures per prevenir el mal o, si més no, per
minimitzar-lo, en comptes d'això, semblava que es partia de
la fatalitat del canvi i que el que es demana és que es
previnguin les conseqüències, en especial la pujada del
nivell de la mar; de fet, s'ha citat algun estudi, n'hi ha
diversos, en què les costes baixes mediterrànies podrien
perdre fins 60 metres de terreny en cent anys, amb el que
posaria de desaparició de platges i salinització dels aqüífers
per un retrocés de la interfície, però també s'alerta sobre
l'increment de la sequera i dels conseqüents incendis
forestals.

A més, els canvis climàtics també es relacionen amb la
tropicalització de les pluges, amb els problemes derivats de
les inundacions, etc. 
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Des del nostre grup, i estam segurs que també des del Grup
Mixt, pensam que cal adoptar mesures per evitar al màxim que
el canvi mateix es produeixi i aprofitar per estimular un canvi de
mentalitat davant la depredació dels recursos, augmentant la
consciència sobre les repercussions desastroses d'un consumisme
irresponsable.

Hi ha una pràctica unanimitat entre la comunitat científica,
Sr. Reus. Hem d'afirmar que l'efecte hivernacle, provocat per
l'activitat humana, és real.

S'ha citat l'informe del Panell intergovernamental sobre el
canvi climàtic, afavorit per Nacions Unides, i la seva advertència
que el món s'enfronta a un augment de temperatura de tres graus
centígrads de mitjana durant el proper segle i les alteracions que
això comporta per al clima mundial. Si el pronòstic es compleix,
els efectes a les Illes Balears podrien ser catastròfics. El Panell
va concloure que per estabilitzar el clima mundial, caldria reduir
un 60% de les emissions de gasos que provoquen l'efecte
hivernacle (diòxid de carboni, metà, òxid de nitrògen i els
clorofluorocarbonats, que sembla que són els responsables del
forat en la capa d'ozò). El 1990, s'estima que el diòxid de carboni
hi va ser responsable d'un 60% de l'efecte hivernacle artificial, i
aquest percentatge té tendència incrementar-se. Com vostè
saben, cremar combustibles fòssils és la principal font
d'emissions de diòxid de carboni provocada per l'activitat
humana; mentre, el Consell Mundial de l'Energia preveu un
increment de la demanda energètica entre el 50 i el 70% d'aquí
al 2020, i no hi ha dubte que a les Illes Balears augmenten any
rera any les emissions brutes de CO2, que actualment ja dobla
més de la mitjana mundial.

La conclusió és fàcil, l'extreu el darrer informe dels experts
del Club de Roma, el consum directe o indirecte del 10% més ric
de la població mundial no pot ampliar-se de cap manera al 90%
restant sense crear un col•lapse ecològic en el planeta Terra.
Escoltant el Sr. Reus, quasi pareixeria que la culpa és del Tercer
Món, sé que no en aquest sentit, tot i que és cert que és
necessària una solidaritat mundial i esperar una contribució
d'aqeusta comunitat, com a mínim, amb el 0,7.

L'informe del Club de Roma proposa un repte engrescador,
doblar la riquesa reduint a la meitat el consum de recursos.
Segons el Club, la tecnologia ja ho permet, el que ara falta és
decisió política i econòmica.

Un instrument cabdal per demostrar la sensibilitat del Govern
balear respecte d'aqeust problema hauria de ser el Pla energètic,
però, pel que sembla, el PP parteix de la base que s'ha de
consumir cada cop més energia i que resulta imprescindible
construir més i més centrals per produir més electricitat, tot
negligint la tudadissa actual i sense considerar els costs
mediambientals i, fins i tot, per a la salut públic.

El sistema és pervers perquè com més energies ven, més
benefici per als productors. Veurem en el debat sobre el pla si es
compleixen les paraules d'avui del conseller, estam cansats que
les declaracions res tengui a veure després amb els fets.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, jo li vull recordar que vostè fixa la posició en
relació amb la interpel•lació que ha presentat el Grup Mixt,
per tant, no entri en debat amb el representant del Govern,
per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ho farem així.

El que cal fer, doncs, és utilitzar més poca energia amb
eficiència, racionalitzar-ne el consum i una aposta decidida
per les energies renovables i netes. Caldria un urbanisme de
baix impacte, amb solucions tecnològiques d'eficiència
energètica i d'arquitectura bioclimàtica.

Un altre tema cabdal que no preocupa en absolut al
Govern és el del transport públic i minimitzat la
contaminació de tota mena que produeixen els vehicles.

Una altra mesura, la reforestació.

També fonamental resulta la reducció de residus en
origen, afavorir els productes durables en front dels d'usar
i tirar, la recollida selectiva, el reciclatge i el compostatge
dels residus urbans.

Però aquest Govern, i confii que a la moció s'hi
pronunciï,és tan anacrònic, tan profundament irresponsable,
que (...) prohibint el reciclatge a Mallorca i es nega a
modificar un engendrament de Pla de residus sòlids.

A un nivell més ambiciós, cal una nova revolució
industrial, la producció neta. L'actual model industrial es
basa en l'explotació indiscriminada de recursos no
renovables, la utilització d'energies brutes i la generació de
productes i residus tòxics. Ara hi ha un repte fonamental
que l'hauran de complir els consells insulars a l'hora de
repartir o d'expedir llicències d'activitats industrials, després
d'anys de tolerància a la il•legalitat.

El que cal és no abocar cap contaminant a l'atmofsera la
innoqüitat del qual no coneguem. Malgrat hi hagi hagut
tants de controls, mai no hi havia hagut tanta contaminació,
perquè, de fet, els tractaments, l'únic que aconsegueixen és
traslladar l'agent contaminant, però no eliminar-lo. Per tant,
caldrà eliminar progressivament del mercat també els
productes tòxics.

A les Illes Balears -i acab, Sr. President-, s'hi han de
realitzar auditories ambientals obligatòries, per identificar
tots els  productes i processos tòxics. El PSM té una
proposició presentada en aquest sentit. Amb aquesta
informació caldrà planificar i aplicar programes de
substitució de productes i processos tòxics per les seves
respectives alternatives netes, i contribuir al finançament i
a l'assessorament de la renovació si calgués. En els casos en
què no hi hagi resposta en el mercat, s'haurà d'incentivar la
recerca.
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Com a tancament del sistema, ha de jugar la clàusula "qui
contamina, paga" o encara millor, "qui contamina, que ho
netegi". Ens haurem d'espavilar; què diu el Pla de
reindustrialització a aquest respecte o què n'ha fet el Govern?

Permeti'm acabar amb un reconeixement a tots els pioners,
que acusats a volts d'utòpics i d'il•luminats, han vengut a posar
a posar un poc de seny en la gestió del planeta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Miriam Muñoz i Laso de la Vega.

LA SRA MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Preidente. Señoras y señores diputados.
Realizando diferentes estudios sobre el cambio climático, sus
consecuencias y sobre alguna aciónq eu casi augura el fin del
mundo, todos los expertos han coincidido en sus informes, y es
que el calentamiento global de la Tierra, el llamado efecto
invernadero, es un hecho; también coinciden en sus causa y
conseecuencias, aunque éstas sean menos precisas.

Con la mejr intención, algunas asociaciones ecologistas
intentan concienciar a la sociedad del problema del cambio
climático de una forma alarmista, provocando una reacción
contraproducente, que es el escepticismo y la confusión. Sin
embargo, los estudios realizdos, entre los que hay que destacar
el del Grupo intergubernametnal de expertos, que ha sido
reconocido y refrendado por las partes de la convención marco
de las Nacines Unidas, sobre el cambio climático, aunque se
presten a diferentes interpretaciones y varien en las previsiones,
reconocen el constante aumento de temperatura y  sus
consecuencias, que no afectan a todos los sitios por igual, el
Mediterrráneo está entre las zonas de mayor riesgo.

No podemos utilizar la inexactitud de los estudios científicos
como excusa para ignorar la realidad del efecto invernadero y pra
no dar respuestas, que se encuentran fundamentalmente
relacionadas con la energía, el traansporte y la industria, medidas
que supnga una aportación al esfuerzo que se esá haciendo
internacinalmente para prevenir el cambio climátco.

El Govern debe asumir una posición activa, aunque no haya
efectos previsiobles a corto plazo, precisamente porque aun que
no es demasiado tarde, es por los que los esfuerzos para
protgegert el medi ambiente deben iniciarse sin más demora, con
medidas concretas, ya que generalizar sobre lo que se podría
hacer sólo son buenas intenciones que no aportan solucines reals,
y creo que aunque sea muy poco lo que podamos aportar, creo
que es necesario. Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Catalina Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular expressa una postura coincident
amb la manifestada pel Sr. Conseller, en el sentit que la
problemàtica que es pugui derivar del canvi climàtic ha de
ser observada des d'una perspectiva supranacional, per tal
que pugui ser efectiva.

La protecció del medi ambient és de cada vegada més un
assumpte mundial i la política mediambiental, per resultar
operativa, s'ha de desenvolupar a tots els àmbits, i les
mesures s'han de portar a terme a nivell nacional, regional
i local, si s'hi pretén tenir un mínim d'èxit. És  per això que
voler responsabilitzar la política del Govern balear de les
conseqüències i dels possibles efectes que pot tenir el canvi
climàtic sobre les nostres illes pensam que és un
plantejament completament desorbitat, inversemblant i poc
seriós.

Si partim de la dada ja esmentada, que no hi ha cap país
que produeixi més de l'1% dels gasos que produirien l'efecte
hivernacle, que ocasiona també l'increment de temperatura
mitjana del planeta, escassa incidència podran tenir-hi unes
illes que mínimament produeixen CO2 amb una indústria
poc rellevant, amb uns nivells de contaminació urbans
baixos i amb una bona cobertura forestal, però amb tot i
això el Govern balear sí que està fent una feina exhaustiva
en aquest sentit al col•laborar activament amb el Ministeri
de Medi Ambient a fi d'emprendre mesures conjuntes que
resultin eficients.

L'estragègia política, com ja ha explicat el Sr. Conseller,
se centra en tot un seguit d'actuacions, com són la lluita
contra la desertització i les tasques de reforestació, amb una
doble acció de protecció i extinció per tal de fer front als
incendis forestals, la gestió dels residus sòlids urbans, la
política energètica que desenvoluparà en el futur Pla
energètic de les Illes Balears, la política industrial que al Pla
de reindustrialització de Balears hi preveu tota una sèrie de
millores tècniques innovadores que tendran una repercussió
directa i positiva en la política mediambiental, una política
quant a l'agricultura i la ramaderia, amb la presentació per
part de la Conselleria d'Agricutura d'un pla de regui que té
per objectiu l'obtenció d'una gestió racional de l'aigua a les
Illes Balears, etc.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 51 / 29 d'octubre del 1996 1983

Com hem vist, són tot un conjunt de mesures efectives que
impliquen diversos departaments del Govern i que demostren
que aquest Govern es planteja la protecció del medi ambient com
un objectiu essencial, i no tan sols des del punt de vista dels drets
dels ciutadans d'aqeustes illes quant a la qualitat de vida, sinó
també en relació amb el manteniment del desenvolupament
sostenible a mig termini.

El Govern balear no només assumeix les seves
responsabilitats en aquesta matèria, sinó que treball intensament
per conciliar el creixement econòmic, el benestar social, la
seguretat energètica i la protecció del medi ambient. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, Sr. Balanzat, té vostè la
paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Voldria començar fent referència a algunes de les paraules de la
portaveu del Grup Popular.

Evidentment, jo no vull responsabilitzar el Govern balear del
canvi climàtic mundial, crec que seria excessiu i, evidentment,
no anava per aquí, però, és clar,entre dir que el Govern balear no
és el responsable del canvi climàtic mundial i dir que això
necessita una solució mundial, si no ho fem tots a la vegada no
val la pena, si això no és Nacions Unides o si no és la Unió
Europea, el poquet que nosaltres hi puguem fer aquí,
sincerament, no val la pena. Crec que això és una excusa que
molts vegades s'utilitza excessivament com a excusa per no fer
res. Efectivament, allò que s'hi pugui fer des de les nostres illes,
és limitat; les mesures que es puguin prendre des d'aquestes illes
no resoldran totalment aquest problema, òbviament. Però jo crec
que sí que val la pena que el Govern balear es plantegi, en
l'àmbit de les seves competències que té al seu abast, que en té
algunes, no gaires, que s'hi posi, fer-hi alguna cosa, i crec que en
el camp del transport, per exemple, i en el camp energètic, s'hi
poden fer coses.

També ha dit el conseller, i amb això no estic d'acord, no
només no hi estic d'acord jo, sinó que no hi està d'acord la
comunitat científica. És una mentida dir que no està
científicament provat el  canvi climàtic, fa uns anys vostè podia
dir que això no estava clar, que hi havia científics que hi estaven
a favor, científics que hi estaven en contra, ara, avui en dia, ja
està oficialment provat que aquest és un problema greu, que és
un problema bàsicament causat per l'home, pel model
industrialitzat, bàsicament del primer món, que n'és el
responsable bàsic, però després m'ha xocat molt veure que vostè
diu que a les nostres illes s'hi poden fer molts coses, i coses que
hi pensen fer són..., bé, diuen que són capdavanters en energies
renovables, que farem coses amb eficiència, amb estalvi
energètic, fins i tot ha arribat a dir, jo m'he quedat molt
al•lucinat, i em sap greu que no hi hagi estat aquí el Sr. Verger,
esper que vostè li ho comuniqui, que pensen afavorir el transport
públic, afavorir el transport públic; per favor, quan vegin el Sr.
Verger, comuniquin-li aquesta bonanova, perquè ell encara no
s'ha assabentat que el Govern vol afavorir el transport públic, no
se n'ha assabentat, i seria bo que ell, com un dels responsables en
aquest camp, se n'assabentàs, perquè el missatge que ell està
donant és tot al contrari, és a dir, hi necessitam més autopistes,
més carreteres, bàsicament per poder tenir més transport privat,
més cotxes, etc., i en canvi diu que noves línies de tren en
principi no estan previstes i que no ho volen dur endavant. Per
tant, aquí crec que hi ha una asintonia o una interferència entre
el Govern que seria bo que resolguessin.

Per altre costat, també sentia dir, una mica en la mateixa
línia, a la portaveu del Grup Popular, en parlar de
desenvolupament sostenible... Jo, quan sent a parlar un
portaveu del Partit Popular de desenvolupament sostenible,
em pos dels nervis, em pos dels nervis perquè resulta que el
discurs... Vostè ha après molt bé la lliçó, ha anat a alguna
sessió d'aquelles de Dale Carnegie on s'ensenya Cómo hablar
bien en público i com dir coses que agradi sentir a la gent.
Parlen de desenvolupament sostenible, d'equilibri entre
economia i ecologia; bé, dins el discurs, és possible que
això hi quedi preciós, que hi quedi molt polit, però no es
veuen realitats que facin pensar que es va per aquest camí,
por sus obras los conocereis diu l'Evangeli, per tant, els
discursos són preciosos, les bones intencions estan molt bé,
però ja és hora que comencem a veure resliats,  i esper que
si alguna vegada el Govern decideix quin model energètic
vol, si algun dia arriba a tenir-lo clar i l'arriba  a presentar en
aquest parlament, esper que aquestes bones intencions
arribin a plasmar-se en un document i en unes accions,
perquè, de moment, no hem vist res de res.

Per últim, volia dir, sobre aquest espoli forestal del sud
que hi ha, que tal vegada el Govern també podria ajudar a
arreglar-lo en donar el 0,7% dels seus pressupostos. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta
interpel•lació, té la paraula el conseller de Medi Ambient,
el Sr. Reus.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. He de dir que
al marge d'una certa, normal i natural demagògia interna,
hui ha un cert acord entre tots, en el sentit que a tots ens
preocupa, tots voldríem tirar endavant polítiques realistes
que possibilitassin la millor defensa ambiental i, en
particular, respecte del canvi climàtic; respecte d'això no hi
ha cap dubte ni confusió.
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El que sí que és una pena és que sigui impossible en aqueixa
taula fer debats rigorosos i seriosos, on no es plantegin sempre
els temes en clau política d'intentar fer un poc de mal a l'altre,
etc. JO he de dir, i m'és igual si ho creuen o no, que és evident
que el govern balear, en la mesura del possible i a petita escala,
farà el que pugi quant a millor política energètica, que per això
la duu a terme la conselleria de Medi Ambient, en particular, que
farà la millor política forestal i de reforestació com a element de
defensa, que des de fa molts d'anys s'esta considerant en
transports..., fa polítiques que costen doblers públics per
mantenir un transport regular col•lectiu, on a la millor el que
falla és una visió social d'aquest transport, que avui en dia a
Balears se n'ha optat per una visió més particular, més
independent,però el temps ens durà possiblement a un sentiment
distint, diferenciat, és qüestió quasi quasi d'educació social.

En resum, poc hi podem fer, però ho hem de fer. Vostès, en
el Parlament, ja hi poden començar a estudiar uns primers criteris
que hi ha quant a elaboració de pla energètic, que parla més que
d'altra cosa d'estalvi, eficiència i diversificació, i ja és aquí, en
aquesta cambra. En polítiques de cobertura forestal, és evident
que ningú no desconeix l'esforç econòmic i financer que fa
aquesta administració púbica per mantenir guanyada la batalla a
cada hectàrea, que es guanya o es perd, amb campanyes
d'incendis, amb tractaments agrícoles i de recuperació.

Vostè ja em coneix, jo som un parlamentari un poc especial
perquè parl sempre de (...), ho dic ben clar. Voldria que sobre el
medi ambient hi hagués un debat tècnic, rigorós i científic. L'any
2000, hi som a prop, no és un debat que ha d'estar en mans d'un
grup verd o en mans d'un grup del Partit Popular, és un debat
conjunt, i sempre perdrem a batalla si amb vista al conjunt de la
societat fem plantejaments mals d'entendre, plantejaments massa
radicals. Jo pens que el camí, avi en dia, està molt definit, uns
amb raons de sentiment i altres amb raons econòmiques, a la
millor, tots volem arribar possiblement a un equilibri clar.
Conceptes, em ric dels conceptes, sostenible o no sostenible,
me'n ric, volem sentit comú i volem ordre, volem un futur. A la
millor respecte d'altres grups,podem distingir camins i temps, i
formulacions, però el resultat final possiblement és el mateix. No
obstant això, he de dir que jo mai no voldria conduir aquesta
societat balear al segle passat, voldria estar en línia amb el segle
futur, perquè una cosa que he après en aquest temps és que la
tecnologia està avançant i l'home dóna solucions als problemes.
No hem de deixar de pensar..., no hem d'anar a teories
malthussianes d'endevinar que el futur és negatiu, jo pens que
sempre, amb l'esforç de tots, podem trobar un bon camí. En
aquest sentit, jo ho intentaré sempre, en pujar a aquesta tribuna
a fer debats constructius i positius.

Ho dic, en l'escala del possible -limitacions-, a la vista del
problema, el Govern balear hi farà el màxim possible. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 4573/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
del Govern de les Illes Balears per regular l'activitat
turística en règim d'ús compartit coneguda per time
sharing.

Passam a la interpel•lació número 4573, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris del
Govern de les Illes Balears per regular l'activitat turística en
règim d'ús compartit coneguda per time sharing. Per fer-ne
la defensa, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
l'activitat coneguda com time sharing, multipropietat,
adquisició d'immobles a temps compartit, de cada dia és
més creixent a les Illes Balears; les darreres notícies parlen
que ja mou un volum econòmic proper als 7.000 milions de
pessetes a través de més de 30 complexos que ja actuen.
Aquestes xifres sempre s'han de posar en entredit perquè és
una activitat que no té regulació i, per tant, tot això són
simples suposicions.

A l'Estat, on ha proliferat més  és a les Illes Canàries, es
parla que fins i tot un 10% dels turistes que visiten les Illes
Canàries utilitzen aquesta modalitat turística.

És una activitat que està regulada a distints estats, per
exemple, a Portugal, ja des de fa anys, concretament
coneixem dos decrets llei, un del 81 i l'altre del 83; a
França, mitjançant una llei de l'any 86; a Grècia, també
mitjançant una llei de l'any 86, i és un tema que ja ha fet
córrer molta de tinta i debats, fins i tot ha promogut una
directiva a nivell de la Unió Europea.

Mentrestant, aquí és un debat que es va iniciar fa anys,
però enguany han proliferat les denúncies, reiterades
denúncies de persones, davant els seus consolats i no sabem
si davant les conselleries respectives, que s'han queixat
d'aquesta activitat, que, com dèiem, no està regulada per
part del Govern de les Illes Balears i, per tant, hi ha un gran
descontrol. Concretament, les denúncies del sector turístic
van cap a unes tàctiques de comercialització molt
agressives; unes pràctiques de comercialització que estan
provocant una degradació de la imatge turística mitjançant
el clàssic tiqueter, mitjançant excursions que només tenen
per finalitat acabar en un complex, on se'ls en fa una
promoció molt agressiva, fins i tot a vegades amb un
consum d'alcohol per part del turista, qui a vegades no sap
què signa. En definitiva, amb una publicitat enganyosa que
indueix a confusió i engany al turista, que signa un contracte
i que després, una vegada penedit, aquest contracte formal
és ferm i no es pot tornar enrera. Tenim distints retalls de
diaris, allà on hi ha turistes que han denunciat aquest
engany.
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Davant la regulació d'altres països, aquí, per desgràcia, encara
no hi hem pres cap mesura, ens trobam absolutament sense
normativa que reguli aquesta pràctica.

Tot això dins un espai turístic ja saturat i on les noves
modalitats que es proposen no substitueixen modalitats d'inferior
qualitat, sinó que suposen un increment de l'oferta, un
creixement de l'oferta turística i un creixement urbanístic.

La sensació que provoca aquest creixement i, per tant, la
introducció d'aquesta pràctica, no és que augmentam en qualitat
substituint places d'inferior categoria, sinó  que anam
progressivament cap a un turisme més barater, i permetin-me
aquesta expressió.

El time sharing a Balears, i segurament n'hi haurà honroses
excepcions, però, pel que se'n coneix, fa la sensació de ser un
annex degradat de la segona residència. Record un debat, no sé
si d'investidura o de política general d'un anterior president del
Govern, allà on va fer una afirmació que deia que les Illes
Balears hem de ser la segona residència d'Europa, i veim que hi
ha un turisme de segona residència, d'un habitatge que pot ser
d'una certa qualitat, però pareix que l'activitat de la
multipropietat s'està convertint en un turisme de masses o en un
turisme barater de la segona residència. El resultat és que
contribueix a la degradació, a la massificació turística, a una
confusió dels usos residencial i turístic, que moltes de vegades
provoca que hi hagi una confrontació entre residents i turistes,
perquè tenen uns comportaments i unes necessitats vitals molt
distintes.

En definitiva, pensam que continuar per aquesta línia va
contra la filosofia del Pla d'ordenació de l'oferta turística.

Deia abans que no s'ha promulgat cap norma, això no és cert.
Concretament, hi ha una ordre de 15 de gener de l'any 1990 del
conseller Jaume Cladera. Era una ordre important perquè
permetia començar a incidir dins aquest sector, dins aquesta
activitat. En aquesta ordre s'hi es deia que "queden sotmeses a la
normativa turística que regula els allotjaments hotelers i
extrahotelers i l'explotació d'aquests als establiments que
practiquin l'activitat time sharing (temps compartit o
multipropietat), arrendada o de club social". Per tant, mitjançant
aquesta ordre s'hi introduïa l'obligació que la multipropietat o
time sharing estava subjecta a tota la normativa que s'havia
desplegat en matèria turística. És una ordre de 15 de gener del
90, però curiosament, aquí tenc un retall del 29 de març del 96
on encara  l'anterior conseller, el Sr. Flaquer diu "Com a primera
mesura hem decidit crear un registre que tendrà caràcter
autonòmic per realitzar un garbellament entre les empreses de
multipropietat, vacances compartides o time sharing". És a dir,
que l'ordre de 15 de gener del 1990, que convertia aquesta
activitat en una activitat turística, obligava totes les empreses que
es creassin a partir d'aqeulls moment a inscriure's en el registre
d'empreses i activitats turístiques, i el propi conseller Flaquer, dia
15 de març, reconeix que aquest registre no s'ha exigit a les
activitats de multipropietat.

La segona qüestió que volem plantejar és la manca
d'iniciatives o la manca de resposta del Govern a les
nombroses denúncies presentades. Aquí ja el nou conseller
de Turisme afirmava que quan hi hagués una denúncia en el
seu departament, enviarien la inspecció; és a dir, que hi ha
moltes denúncies dels mitjans de comunicació, moltes
denúncies en el consolat i la Conselleria de Turisme no en
tenia coneixement i, per tant, no actuava. I a preguntes
sobres si hi havia alguna denúncia a través de Consum, el
conseller hi afegia que no podien interferir en assumptes
d'altres conselleries, amb una prova de vertadera
descoordinació entre els membres del Govern.

El tema no és nou, maldament els darrers mesos hagi
esclatat en els mitjans de comunicació. Parlava
d'incompliment de l'ordre del 15 de gener de 1990, però és
que ja l'any 87 hi hem trobat antecedents; ja dia 27 de
novembre del 87 el Parlament de les Illes Balears va
aprovar una proposta de resolució a un debat monogràfic
que hi va haver sobre turisme, allà on s'instava el Govern,
el Parlament hi instava el Govern, a, en un termini màxim
de cinc mesos, regular el caràcter turístic dels allotjaments
de time sharing. Per tant, ja el 87 parlàvem d'aqeust tema, el
Parlament va aprovar una proposta de resolució que
pràcticament ha estat paper banyat.

És a dir, incompliment del mandat parlamentari,
incompliment de l'ordre de gener de l'any 1990 i, a més a
més, subvencions a les empreses que practiquen la
multipropietat. Si no en volen dir subvencions, com a mínim
inversions, a través de la societat balear Capital Risc a
l'empresa CBM, que pareix que vol dir Comercial Balear de
Multipropietat, i segons els mitjans de comunicació,
assessorada pel Sr. Gabriel Cañellas; mitjançant la societat
balear Capital Risc, va rebre una inversió de sis milions de
pessetes. Per tant, ni hi hem actuat, ni hi hem fet
inspeccions, almanco fins aquest estiu, ara veurem a la
resposta del Govern si ja hi ha hagut alguna actuació a
aquest respecte. És una activitat que preocupa cada dia més
el sector, que degrada la imatge del sector turístic i que
molesta els turistes a través de les pràctiques de
comercialització.

Reiteradament també s'ha dit que el Govern balear no
tenia competències sobre aquesta matèria. Si de cas, tot
esperant quines actuacions pensa prendre la Conselleria de
Turisme, si de cas a la rèplica voldria dedicar un temps a
parlar de la capacitat competencial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i vull dir, ja per avançar el
debat, que les Illes Canàries, mitjançant la Llei d'ordenació
del turisme, ja hi han introduït un article que regula aquesta
activitat de d'allotjament a temps compartit i, com a mínim
ja fa una primera incursió per racionalitzar un poc aquesta
activitat. Són alguns exemples que amb voluntat política es
podrien començar a prendre mesures per regular aquesta
activitat que fins ara duu un mal camí a les Illes Balears.
Moltes de gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de
Turisme, Sr. José María González i Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Sampol, lamento, como decía mi colega hace un momento, que
muchas veces estos debates que se hacen aquí no puedan ser
debates constructivos y que vayan al fondo de la cuestión, y lo
digo porque, francamente, yo, por el título de la interpelación,
creí que el debate iba  a ir por otro camino. El título de la
interpelación es Criterios del Gobierno en relación con la
normativa del time sharing, la normativa sobre el tiempo
compartido, y la verdad es que yo pensaba discutir con usted los
criterios. Si entramos ya en si a la consellería se denuncia, si mis
declaraciones a la prensa, lo que la prensa pone y lo que yo he
dicho..., pues entonces estamos un poco perdidoso.

Mire, en relación a las denuncias, por dejar este tema de lado
y entrar en el debate, tengo que contestarle, en relación a las
denuncias, el tema, en cuanto han sido inspeccionados
apartamentos, conjuntos de apartamentos, en dónde esta práctica
del tiempo compartido se hacía; en algún caso incluso han sido
sancionados y en algún caso, cerrados. Como he quedad antes,
durante el tiempo de preguntas, en remitirle a usted la relación de
establecimientos que han sido cerrados, le pondré en esa relación
aquellos que se dedicaban a tiempo compartido, que hay alguno,
pero entiéndame bien, la razón no ha sido por dedicarse a tiempo
compartido, la razón ha sido por incumplir la legislación sobre
establecimientos turísticos, que es lo que pide la orden Cladera
del año 90 a la que usted se ha referido y que, por cierto, y dicho
sea de paso también, es la primera normativa que se hace en
España sobre tiempo compartido, la que hizo la Conselleria de
Turismo en el año 90. De manera que también en eso, como en
tantas otras cosas en materia de turismo, hemos sido durante
estos últimos años cabeza de toda España.

Vamos a entrar ya en temas, digamos, serios, que creo que
vale la pena debatir, que son los criterios con los que hay que
tratar esto.

Efectivamente, es un tema complejo, es un tema
complejo. Usted se refería a los varios nombres que se da a
esto, aparte del nombre en inglés, su traducción en
castellano, multipropiedad, o en catalán, multipropietat; ése
es uno de los nombres..., perdón tiempo compartido, otro de
los nombres es multipropiedad y otro de los nombres que se
le da es aprovechamiento por turnos, incluso las incipientes
propuestas de legislación que hay en España, ahora me
referiré a algunas, que se hicieron sobre esto, los diferentes
estudios, eligen uno u otro nombre, y eso  no es baladí, el
tema del nombre, porque resulta que la primera grave
dificultad con que nos encontramos en esta modalidad,l
modalidad comercial, que yo creo que es fundamentalmente
turística, por no decir que lo es al cien por cien, es el
sistema que se emplea para acceder, en definitiva, a un
derecho de uso. Este derecho de utilización de un
alojamiento turístico por un determinado plazo, por un
determinado tiempo, durante el año y en unas determinadas
condiciones, adopta diversas formas. Una de las formas es
lo que los juristas llaman como un derecho real, el
adquirente adquiere un derecho real y, en otro caso,
adquiere un derecho personal; no voy a entrar en ese tema,
en el que además yo no soy especialista, pero, en definitiva,
y para entendernos, unas veces se compra una parte del
apartamento, del piso, que se vende en multipropiedad,
entonces es multipropiedad, otras veces se compra un
derecho de utilización de un apartamento concreto con un
derecho de utilización en un tiempo concreto y en un
momento concreto y en una situación concreta, y otras
veces se compra un derecho, digamos genérico, de utilizar
un determinado alojamiento en el momento en que pueda
ser posible, etc.

Bien, a partir de ahí se establece, como digo, una
diversificación enorme en cuanto al desarrollo posible de la
legislación en relación con el tiempo compartido, y me
estoy refiriendo a legislación civil, a legislación que,
efectivamente, a nosotros, a nuestra comunidad autónoma,
se nos escapa, porque tiene que ser una legislación de tipo
nacional, una legislación civil en la que no tenemos
competencia, y que tiene, desde luego, una importancia
trascendente. De hecho, la Comunidad Europea hace una
directiva hace ahora dos años, en el año 94, en cuya
directiva trata de armonizar la legislación de los diferentes
estados miembros y tata también de conseguir una
armonización en la defensa del usuario y en la organización
de los sistemas estos de multipropiedad, tiempo compartido
o aprovechamiento por turnos. De esa legislación, el Estado
español, como consecuencia de esa directiva europea que
manda a los estados realizar, a los que no tienen, desde
luego, una legislación a propósito de esto, nacen varios
textos que prepara el Estado, la Administración central
anterior, la Administración socialista, prepara, como digo,
algunos borradores de textos, unos enfocados desde el punto
de vista incidiendo más en el tema, digamos, de la
legislación civil, los prepara el Ministerio de Justicia, y
otros incidiendo mucho más en el tema turístico, y los
prepara lo que entonces era el Ministerio de Comercio y
Turismo. Ninguno de esos borradores llegó a prosperar
durante la legislatura pasada, vuelven a estar en el candelero
y en este momento la nueva Administración central trata de
poner en ejecución lo que es un mandato, como digo, de la
directiva europea, y hacer una legislación de multipropietat
o de tiempo compartido para todo el Estado, en aquello,
sobre todo, que es de su competencia.
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Disponemos de esos borradores o de alguno de esos
borradores que se están elaborando y sobre los cuales se está
trabajando, tanto se están elaborando y sobre los cuales se está
trabajando que precisamente ahora, mientras usted y yo
discutimos esta interpelación, se está produciendo en Sevilla una
reunión, el I Foro nacional sobre tiempo compartido, en el cual
participa la Administración del Estado, participan
administraciones autonómicas, entre ellas la nuestra, la
Conselleria de Turismo de Baleares envió allí un funcionario
para intervenir en los debates y para enterarse por completo de
cómo está la situación de la legislación en toda España, porque
parece lógico armonizar la nuestra con la del Estado. Sin
embargo, es evidente que nosotros tenemos todas las
competencias en materia turística, es evidente también que, en
consecuencia, nosotros podemos ordenar, normativizar, el tema
del tiempo compartido desde el punto de vista turístico y que eso
es claramente indiscutible. si bien a mi me parece que sería
muchísimo mejor que primer tuviéramos la normativa nacional
y a partir de ahí pudiéramos tener, sacáramos, nuestra normativa
específica, que parece el paso más adecuados sin embargo, como
quiera que es posible que esa normativa estatal tarde un cierto
tiempo en convertirse en una realidad y, como quiera, como
digo, que nosotros tenemos competencias en materia turística, la
intención del Gobierno de la Comunidad, puesta reiteradamente
de manifiesto tanto por el presidente como por mi mismo en las
comparecencias y en alguna otra intervención en este
parlamento, como digo, nuestra intención es proceder a hacer
una normativa propia, que en su caso ya modificaríamos si
efectivamente hiciera falta en..., vamos, si entrara en
contradicción o en contraposición con la normativa nacional o,
simplemente, fuera conveniente hacerlo así.

¿Cuáles son los criterios y los ejes de esa normativa? Los
criterios y los ejes de esa normativa serían fundamentalmente: el
primero, describir las actividades reguladas, ya digo que el tema
en cierto modo es complejo porque ha diversos enfoques de esas
actividades, hay el caso de la propiedad, el caso del derecho real
y el caso del derecho personal, pero, de cualquier manera,
nosotros lo podemos regular sin entra en esa materia
concretamente, creo que podemos regular esas actividades y los
alojamientos, consolidar lo que fue la orden Cladera del año 90
en un primer problema que, a mi juicio, podía presentar la
operación o la cuestión del tiempo compartido, que es que se
aprovecharan para por ahí colar, por el tema del tiempo
compartido, que se produjeran las construcciones de
determinados edificios de muy baja calidad o que no reunieran
las condiciones que se exigen de alojamientos turísticos y que se
colaran, como digo, para dedicarlos realmente a alojamientos
turísticos por la vía del tiempo compartido. Yo creo que eso que
ya impide la orden de la conselleria del año 90, creo que debe
consolidarse y quedar claramente manifestado y consolidado en
la normativa que vayamos a presentar.

Hay, después, que tratar el estatuto del empresario. Es un
tema también complejo, porque aquí hay varios
empresarios, aquí hay varios empresarios, aquí hay un
primer promotor, que es, puede coincidir o no con el
constructor, lógicamente del edificio, pero, en definitiva, es
el que promueve la actividad; después hay los compradores,
bien de una parte del piso o del apartamento o bien de un
derecho de uso de esos pisos o apartamentos; hay la reunión
de todos esos poseedores de derechos que, en realidad,
constituyen lo que podríamos llamar una junta de vecinos,
y que esos borradores de legislación nacional hechos en
tiempos de la Administración socialista lo contemplaban
así, contemplaban una especie de junta de vecinos, que, en
definitiva, era la junta soberana para el mantenimiento,
gestión y explotación de la edificación dedicada al tiempo
compartido. Es una figura fundamental ésta, figura en la
cual, claro, nosotros no podemos entrar, ahí sí que no
tenemos competencias, y es una de las cosas que tiene que
regular la Administración central, pero que, como digo,
resulta básica, esa figura.

Después hay otras figuras, otra empresa, que es la
empresa de servicios que se ocupa físicamente y
materialmente del mantenimiento y explotación de esa
edificación tan necesaria, de tiempo compartido, no
solamente desde el punto de vista interno, es decir, que el
apartamento, el piso, esté en las adecuadas condiciones
cuando llega el propietario, el titular del derecho a usarlo la
semana o los quince días que llegue a usarlo, que tenga
además, disponga, en perfectas condiciones de ese
apartamento, de los muebles, etc., y tanto de eso como de la
parte exterior, los servicios comunes, las piscinas, campos
deportivos, etc., que pueda tener ese edificio, ese complejo,
dedicado al tiempo compartido; tema, desde el punto de
vista turístico, importantísimo también. Aquí hago esta
referencia porque, lógicamente, uno de los problemas
gravísimos que tendría esto es que se dejara el caso de
multipropiedad en manos de todos estos propietarios y que
después, estos propietarios, como sólo son propietarios de
un determinado tiempo, se desocuparan por completo del
mantenimiento y conservación de las instalaciones en
general.

De manera que, como digo, hay varios empresarios aquí,
pero lo que se regula lo que podemos regular nosotros
fundamentalmente, porque nosotros no podemos entrar en
esas juntas vecinales, cuya administración serían esas
empresas de servicios, todo eso lo regulara el Estado y en
eso están los borradores, como digo, que circulan o que
están en tratamiento, pero nosotros sí podemos regular todo
lo que se refiera a empresarios, a promotores, etc., y
efectivamente, entre otras cosas, requerir a esos empresarios
el que estén en un registro especial creado al efecto en la
Conselleria de Turismo.
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Después, importantísimo, el estatuto del usuario. Eso sería,
dentro del cuerpo de la normativa, crear un estatuto del usuario,
tanto del usuario que sea propietario como del que tenga un
derecho de utilización o disfrute de los alojamientos; derechos
fundamentales, derecho a una información veraz y claramente
expuesta, derecho a no ser víctima de una publicidad agresiva,
engañosa o insidiosa, perturbadora  incompleta, derecho a
resolver el contrato preliminar preparatorio, eso es fundamental,
dar un plazo que da la directiva europea ya de diez días
concretamente para que quien ha firmado ese precontrato o
contrato tenga la posibilidad de volverse atrás, tenga la
posibilidad de, en su casa, en su alojamiento, tranquilamente
reflexionar y pensar si realmente ha firmado coaccionado por las
circunstancias exteriores a que le han llevado los vendedores o
si realmente lo  ha hecho porque es consciente de una modalidad
que le gusta, que le conviene y que la quiere hacer. Esto parece
fundamental, igualmente acompañado, naturalmente, de que no
haya pago previo al vendedor, que no haya pago previo al
vendedor; eso también parece fuera de toda duda. Todo eso
acompañado de un contrato en el que, con un reglamento anejo,
probablemente elaborado, el modelo tipo, por la propia
Conselleria de Turismo, se recojan toda una serie de cosas.

Luego el presidente me disculpe dos minutos más, pero creo
que vale la pena porque así acabo con estos criterios generales.

Identificación de las partes, descripción exacta y completa de
los alojamientos objeto del contrato y su situación, naturaleza
precisa del derecho, me refiero a esto, si es una compra física, si
es un derecho real, si es un derecho personal, régimen de
organización del mantenimiento de los correspondientes
servicios, también aquí voy por donde iba antes, tema creo que
fundamental desde el punto de vista turístico, etc. Hay un
montón de cosas, pero creo que esas son seguramente las
fundamentales.

Y finalmente, también podríamos entrar en un régimen de
infracciones y de sanciones, consecuentes con esa normativa.

Básicamente vamos a ir por ahí, básicamente vamos a ir por
ahí, pero yo le pido, y con esto acabo por lo menos la primera
intervención, después le puedo aclarar otras coas, si quiere, yo
creo que vale la pena no acelerarse, vale la pena no acelerarse.
Yo le he dicho que vamos a sacar una normativa, estoy
comprometido, me comprometí en la comisión, algún miembro
de su grupo que estuvo lo recordará, me comprometí a tener esa
normativa antes de la próxima temporada, sacarla en seguida. El
otro día, el propio Parlamento, a propuesta del Grupo Popular,
requería al Gobierno para que tuviéramos seta normativa, y la
vamos a tener. No voy a ar largas diciendo que vamos a esperar
a la del Estado, pero sí que me gustaría madurarlo un poco más
y ver en un momento en que la Administración del Estado está
estudiando el tema con toda seriedad y con toda dedicación,
incluso, como digo, en este momento hay un foro en Sevilla, que
se celebraba ayer y hoy, dedicado a estos temas, yo creo que vale
la pena madurar un poco todo esto, que, como ve, porque lo
puede ver, se plasman de hecho, estos criterios, en un borrador
que ya tengo pero que, insisto, creo que vale la pena madurarlo
un poco más. No es un asunto que por dos meses más o dos
meses menos me preocupe excesivamente sacarlo; en cambio, en
me preocupa que cuando saquemos esta normativa se razonable
y sea aceptable para todos. Nada más. Muchas gracias por su
paciencia, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la seva posició, intervé
el Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
modalitat turística del temps compartit o multipropietat és
una pràctica turística que ha proliferat en els darrers anys en
aquesta comunitat i que ha creat unes situacions
normalment de conflicte, sense que per part del Govern hi
hagi hagut cap intenció de regular-la, evidenciant així una
manca d'interès cap a aquest tema; una manca d'interès que,
com a mínim, és sospitosa, atès qui hi pot haver al darrera,
segons tots els mitjans de comunicació, i fins i tot algun dels
membres del propi Govern. Però no entrarem en qui hi pot
estar al darrera, no entrarem a fer valoracions de quines són
les sospites que el nostre grup pot tenir sobre per què no s'ha
regulat definitivament aquest tema. No es tracta d'això, sinó
de constatar en aquesta tribuna que hi ha poc interès, o això
és el que sembla, per part del Govern, definitivament, de
mantenir aquesta activitat i aclarir-la; pareix que hi ha un
cert interès a tenir aquesta activitat de temps compartit en
una situació d'al•legalitat, una situació en què la falta de
normativa permet que moltes empreses es dediquin a
aquesta pràctica, al cap i a la fi provocant perjudicis a molts
dels turistes que vénen, i tots podem recordar que en la
darrera temporada hi ha hagut turistes que s'han trobat en la
situació de venir a aquesta illa amb la promesa que hi passin
unes vacances de luxe, meravelloses, en unes cases que
durant un cert temps, una setmana, quinze dies, serien de la
seva propietat; al final, les vacances s'han convertit en un
pas per comissaries, jutjats o pel consolat respectiu, qui al
final s'ha encarregat de repatriar-los al seu lloc d'origen.

La veritat és que si un no sap on va és molt difícil que
pugui arribar-hi, i aquesta situació de dificultat ve donada
per una situació, en aquesta comunitat ja típica, de canvis de
president, de canvis de govern, de canvis de consellers que
en res pot facilitar les coses de cap a fer una normativa
eficaç. 

Vostè, en la seva intervenció, senyor del Govern,
conseller de Turisme, ha entrat en unes certes
contradiccions o, almanco, això és el que el nostre grup ha
interpretat. En primer lloc ha dit que tenen un esborrany o
una proposta d'estudi; ens sembla perfecte que tenguin
aquest esborrany i aquesta proposta, donat el temps que fa
que en parlam, d'aquest tema; jo crec que els esborranys els
tenim tots els altres grups, que ja hem preparat iniciatives i
tenim, fins i tot, proposicions de llei i no de llei per entrar
en aquest parlament. Si els grups de l'oposició ja han arribat
a aquest nivell, no entenem com els membres d'un govern,
tota una conselleria, encara estigui en fase d'esborrany.
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Per una altra part, ens ha dit que el seu grup els havia
proposat que hi hagués una normativa i que, per tant, vostè
s'havia compromès; em sap greu, però Unió Mallorquina...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Munar, vostè fixa la posició a una proposició
del Grup Nacionalista. No entra en debat amb el conseller.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President; el que es fa difícil és que, davant tot el
que ha dit el conseller, no entrar en les explicacions...

EL SR. PRESIDENT:

Estic segur que, amb la seva habilitat, sortejarà aquesta
dificultat.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. No dubti que farem tot el possible.
Vull dir als senyors del PSM que ens sap greu que el Sr.
Conseller confongui, un moment determinat, el que és el seu
propi govern amb els grups de l'oposició i, en aquest cas, amb
Unió Mallorquina, que va ser la que va proposar, a les propostes
de resolució del debat de l'estat de la Comunitat, que el temps
compartit es regulàs en aquest govern, no va ser el Grup Popular,
sinó que va ser Unió Mallorquina que, per cert, va veure com es
rebutjava la seva proposta. Per tant, tenguin en compte, senyors
del PSM, el que es farà per part del Govern en aquesta matèria.

També vull dir que les contradiccions possibles en un debat
on es diu que, per una part, es tenen esborrany i per l'altra que
són primers en normativa en temps compartit en tot l'estat, vull
dir que donam l'enhorabona per aquest fet de ser els primers; clar
que ens hagués estranyat que en ser els primers en fer normatives
sobre aquest tema fossin a Extremadura; jo crec que és ben
normal que la nostra comunitat sigui la primera en regular aquest
tema.

També vull dir als senyors del PSM que estan totalment
d'acord en el fet que es reguli definitivament el temps compartit,
que no creim que hi hagi tantes dificultats per fer-ho possible,
sobretot si hi ha voluntat de fer-se, perquè a la nostra comunitat,
precisament, tenim els millors especialistes sobre aquesta
matèria i, si puc afegir alguna cosa positiva a aquest tema, vull
dir que fa molt poc temps, Eduardo Martínez Piñeiro, il•lustre
notari del Col•legi de Balears, va rebre, precisament fa molt poc
temps, la creu de San Raimundo de Peñafort i és un dels
especialistes que, sens dubte, podria ajudar en aquest tema,
perquè tots els conflictes de què s'ha parlat en aquesta tribuna
tenen, sens dubte, una solució positiva. 

Ens agradaria que, donat que la nostra comunitat té
competències en matèria de turisme, aquestes competències
s'exercicin, i no esperin que a nivell, com vostè diu, nacional
i jo li dic a nivell estatal, perquè la nació som nosaltres i ells
tan sols són l'Estat, no esperin que des d'allà els donin
iniciatives en matèria de turisme. Nosaltres som la primera
comunitat en aquesta matèria i crec que és a nosaltres a qui
correspon dur la iniciativa. Si esperam que Madrid ens doni
les solucions no dubti que ens passarà com sempre, que
anirem amb el darrer tren i que quan nosaltres tenguem
resolt aquest problema, ja no tendrà solució de la
problemàtica que s'haurà generat.

Vull dir-li, també, a tot el Govern, que tenen l'obligació
de regular aquest tema perquè, el mateix que han fet amb la
resta de l'oferta turística, si realment no el regulen, creen un
greuge comparatiu a tot el sector hoteler i turístic i, de
qualque manera, incompleixen el que és l'obligació d'un
govern que és, precisament, governar, i més encara com en
el nostre cas, tenim totes les competències per fer-ho
possible. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la seva
diputada, Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors
diputats, també coincidim en la diagnosi que ha fet el grup
parlamentari proposant d'aquesta interpel•lació. Pensam que
el sistema de compra de multipropietat és un tema que s'ha
de regular i s'ha de normativitzar i, sobretot, per
l'experiència que es té en aquestes illes que, darrerament,
surt molt com a denúncies de consumidors, amb múltiples
problemes i que, de qualque manera, hi ha d'haver ja una
normativa, una reglamentació d'aquest sistema de turisme.

Pensam que..., a través de la premsa coneixem que, per
part de la conselleria, ja hi ha hagut una sèrie d'expedients
oberts i d'infraccions en temes de turisme; el fet que aquest
tipus de negoci també ofereixi serveis complementaris com
poden ser neteja, manteniment i, com ha explicat el Sr.
Conseller, manteniment de l'edifici o de l'apartament per tal
que el proper usuari que entra el trobi amb totes les
condicions, aquest tipus de manteniment i de neteja també
pot ser perfectament reglamentat com a mescla amb
aspectes de l'apartament turístic.
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Allò que també preocupa el sector, pensam, és aquest aspecte
que sembla que com a turisme no es pot reglamentar, però que,
de qualque manera, el Govern balear hauria d'intervenir, que
seria en la pràctica dels tiqueters, dels mal anomenats tiqueters,
tota aquella comercialització de l'operació de compra-venda que,
de qualque manera, està duent a una publicitat enganyosa i a una
situació de sorpreses, després, amb els usuaris. Si no pot ser a
través de la Conselleria de Turisme, sí, de qualque manera, una
reglamentació, una vigilància d'aquestes experiències.

Coneixem, també, que per part del Partit Popular a nivell
estatal es prepara una legislació; les notícies que tenim van més
en l'aspecte, diríem, de propietat, de reglamentar, sobretot, la
propietat i els aspectes immobiliaris i el fet que ja hi hagi
comunitats autònomes com Canàries que ja han donat passes
endavant en aquest sentit, coincidim en el fet que Balears hauria
de ser, igualment, la que pogués reglamentar això com a
normativa pròpia. Els criteris o els eixos que ha plantejat el Sr.
Conseller evidentment no els podem, ara, debatre, però sí vull dir
que, de qualque manera, del resultat d'aquest debat, de la moció
que se'n presenti, sí que esperam veure, almanco, uns criteris o
unes idees sobre per on ha d'anar aquesta normativa, ja que
pensam que realment es necessita posar en marxa, el més prest
possible, aquest tipus de reglamentació per donar seguretat
jurídica a aquells usuaris que trien aquest tipus de multipropietat.
Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la intervenció per part del Grup
Parlamentari Socialista; té la paraula el seu portaveu el Sr. Joan
Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la venda
d'apartaments amb el sistema de multipropietat, més conegut
com a time sharing, va començar, almanco aquesta és la
referència que jo tenc, als Estats Units i ben aviat aquesta
pràctica comercial va començar a implantar-se a Europa,
començant al Regne Unit i després a la resta dels països i,
sobretot, als indrets turístics, que és allà on es fa més aquesta
pràctica, al tractar-se d'una pràctica clarament vacacional.

Aquesta pràctica, en un principi, no va ser mal vista i, per
altra banda, la idea d'oferir al públic una nova forma de fer
vacances amb la modalitat del time sharing tampoc no hauria de
representar cap problema pel que fa a la nostra comunitat. El
problema ve quan aquesta pràctica es produeix sense que els
poders públics facin la normativa que reguli aquesta complexa
activitat, donant garanties als operadors i als consumidors per tal
que tot es produeixi en un marc legal, perquè si no passa el que
està passant a la nostra comunitat: que ben aviat els especuladors
de torn -amb això no vull dir que tots aquells que es dediquen a
aquesta pràctica ho siguin- se n'adonen que això és un negoci
important, ja que poden vendre els seus apartaments pel sistema
de multipropietat per un valor molt superior del real. Per altra
banda, darrerament hem pogut observar com, apartaments fora
d'ordenació, que es comercialitzaven com a turístics, ara es
venen en multipropietat, amb la qual cosa, en no haver legislació
respecte d'això, no estan sotmesos a la normativa turística vigent.

Tot això ha provocat que moltes d'aquestes empreses que
es dediquen a la venda d'apartaments a temps compartit
hagin desplegat tot un exèrcit de venedors, tiqueters o com
se'ls vulgui dir, que desenvolupen la seva tasca fins a
extrems impensables, actuant a tota hora i a tots els indrets:
platges, carrers, piscines, hotels, etc., i utilitzant, en moltes
ocasions, fins i tot coaccions als mateixos compradors.

Tot això i tal vegada el més greu és que, aprofitant la
falta de normativa en aquesta matèria i el buit jurídic que
això provoca, vull recordar que, com ja s'ha dit aquí, hi ha
altres comunitats que sí que la tenen, ha convertit les nostres
illes en un lloc adient per a la pràctica d'aquesta activitat
que, com ja també s'ha dit, en moltes ocasions és enganyosa
i fraudulenta i, fruit d'aquests buit legal que representa la
falta d'una normativa clara pel consumidor i el gran volum
de negoci que genera aquesta pràctica, fa que es cometin
molts d'enganys i molts de fraus, tal com ha demostrat la
gran quantitat de denúncies formulades pels consumidors,
la majoria d'elles fora del nostra país, la qual cosa ha
provocat que les autoritats holandeses, franceses,
alemanyes, en matèria de consum hagin iniciat campanyes
d'informació per alertar els seus ciutadans d'aquesta pràctica
comercial a les nostres illes. Això, senyores i senyors
diputats, convendran amb mi que té unes conseqüències
molt negatives per a la credibilitat i la imatge turística de les
nostres illes. 

I mentre, el Govern de la Comunitat Autònoma, lluny de
solucionar aquest problema ens parla de projectes per
regular aquesta pràctica sense donar dates concretes, quan
és evident que ja fa anys que s'hauria d'haver regulat, perquè
vull recordar que, en unes manifestacions del Sr. Cladera,
l'any 89, en aquell moment membre d'aquell govern, ja va
manifestar la seva preocupació per la magnitud que anava
agafant la modalitat del time sharing a les nostres illes i, a
conseqüència d'això, l'any 90 va publicar l'ordre que ja s'ha
esmentat aquí que, per cert, és evident que aquesta ordre no
era la solució perfecta per aquest problema -entre altres
coses no entrava al fons de la qüestió- però encara que ho
hagués estat no hauria servit de res, ja que fa sis anys que es
va publicar i mai no s'ha aplicat.

Això ens demostra que hi ha molts d'interessos creats,
que els poders fàctics d'aquesta comunitat continuen tenint
un pes important en les decisions del Govern i l'única
esperança que ens queda és que la regulació d'aquesta
activitat per part de la Unió Europea que, el maig o el juny
del 97 hauran de (...) els estats membres, sigui l'instrument
adequat per acabar amb els abusos que es duen a terme en
la venda d'apartaments en multipropietat a les nostres illes.
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I ja per acabar, el Grup Parlamentari Socialista entenem que
el Govern té l'obligació d'adaptar, el més prest possible, la
normativa en el marc de la directiva europea sobre aquesta
matèria, en primer lloc per preservar la bona imatge turística de
les nostres illes i, en segon lloc, per impedir que l'esmentat time
sharing pugui ser una fuita de les edificacions turístiques il•legals
a les regulacions i normatives en matèria turística de la nostra
comunitat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Sampol, crec
que una de les conclusions que podríem treure d'aquí és que tots
els grups estam d'acord, perquè ho han dit tots els altres i jo
també ho vull anunciar dalt d'aquesta tribuna, estam d'acord en
el fet que s'ha de fer una regulació el més prest possible del que
és aquesta activitat de time sharing o temps compartit o com li
vulguem dir. 

Jo he deduït del debat, i només em puc referir a vostè, però el
debat que hem tengut aquí, fins i tot amb el conseller i tots els
altres grups, que parlaven molt, d'alguna manera, del passat i
també han parlat del present i del futur quan parlam de
legislació; uns han pegat per un costat i els altres han parlat de
l'altre, però tots sabem què és el time sharing i que, d'alguna
manera, podríem dir que té dues vessants: una vessant és quan el
promotor es dedica a la venda de l'immoble, a la part que
correspongui a comprador de l'immoble i que, com és natural,
idò hi ha tota la informació, tota la comercialització, tot el tema
de venda, que si hi ha tiqueteros, que si no hi ha tiqueteros, que
si hi pot haver algun engany o no hi pot haver algun engany...;
naturalment, nosaltres coneixem que sí, que hi ha hagut algun
engany, en altres activitats també n'hi ha hagut; i l'altra és ja
l'explotació, llavors, d'aquests immobles una vegada que estan
acabats, i aquesta explotació -i permetin que ho digui, o la
comercialització- a vegades l'explotació es pot dar el cas que es
faci de tipus privat, o sigui, amb els mateixos compradors, la
qual cosa, diguem, és una activitat d'una forma, i l'altre és quan
la comercialització es faci bé a través d'un agent turístic, bé sigui
(...) o el que sigui, i es fa com activitat turística.

El conseller ho ha dit molt bé, o sigui, que el Govern en
aquest cas i davant la impossibilitat de tenir una normativa
des de fa ja bastant de temps, que tant de bo hagués existit,
però també hem de tenir en compte que, fins i tot la Unió
Europea, que tenia també coneixement de tot aquest
moviment i d'aquest tipus d'activitat, també va tardar bastant
a regular-ho, o sigui que, pràcticament va tardar diversos
anys a regular-ho; el normal era que el Govern en principi
esperàs la normativa europea, la normativa de l'estat
corresponent i, en aquest cas, la normativa de la Comunitat
Autònoma. Què s'ha fet? Idò s'ha fet aplicar, quan s'ha
conegut, la legislació turística quant a l'explotació de
l'activitat turística, i aquí el mateix conseller ho ha dit, fins
s'ha arribat a inspecció, sancions i tancament de determinats
establiment, la qual cosa vol dir que segurament no hauran
estat tots, no ho sé, ho desconec, però vol dir que dins la
mesura de les possibilitats que ha tengut el Govern en
aquest cas ha actuat. 

A partir d'aquí, crec que el que correspon és mirar
endavant, el que he dit, el present i el futur, mirar endavant
i tenir el més prest possible el que pugui ser la normativa
que competeixi a la Comunitat Autònoma; està ben clar que
el que no té la Comunitat Autònoma per regular
determinades actuacions civils que puguin, també, produir-
se al llarg d'aquestes transaccions, el que ha de fer la
Comunitat Autònoma, en aquest cas la Conselleria de
Turisme, regular el més prest possible aquesta activitat i
crec que s'ha dit per activa i per passiva, aquí, en molts pocs
mesos, la voluntat de (...); ho va dir el conseller en una
compareixença davant la Comissió de Turisme, ho va dir el
mateix President de la Comunitat en el debat de la
Comunitat i avui ho ha tornat a repetir, i nosaltres estam per
aquest camí, que es reguli el més prest possible.

Tampoc no volem, d'alguna manera, dar a conèixer que
serà una regulació complexa; el conseller aquí ens ha
esmentat alguns criteris, creim que és una activitat que,
d'alguna manera, surt del marc que nosaltres coneixíem;
crec que els criteris que s'hauran de fixar seran difícils,
l'aplicació de la llei, fins i tot, també pot ser dificultosa en
els primers passos que facem, però el que crec que s'ha de
fer, en la mesura del possible, el més prest possible pugui
tenir el Govern aquesta reglamentació o aquesta llei o
aquesta norma de la manera que ho vulgui regular, tenir-ho
el més prest possible per poder-ho aplicar i res més; vull dir-
los que, a la moció conseqüent, nosaltres -si és que la
presenten, perquè jo crec que després de l'explicació que els
ha dat el conseller el que podrien fer és esperar que,
almanco, presentàs i llavors fer-li les esmenes que li
volguessin fer o les indicacions que creguessin necessàries
fer, però com que jo ja estic convençut que segurament la
presentaran- nosaltres ja fixarem també la nostra posició, i
només també dir-ho d'una manera, com aquell que diu,
utilitzant una mica també una fórmula que han utilitzat
altres portaveus; ja sé que no ho puc dir ni li puc contestar,
però també vull dir aquí que la resolució que es va aprovar
en el debat de l'estat de l'autonomia demanant al Govern que
regulàs el més prest possible aquesta activitat, va ser una
proposta del Partit Popular. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torna a ser el seu torn, Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Manco mal que hi ha un poc de sentit
de l'humor, en aquesta cambra, com a mínim això ha demostrat
el Sr. Palau. 

Jo crec que el debat és constructiu, Sr. Conseller. El que
passa és que en aquests tipus de debat sempre hi ha una anàlisi
de la realitat i necessàriament hem de fer menció a uns anys de
govern, perquè vostè és el nou conseller de Turisme però d'un
mateix govern o, com a mínim, del govern d'un mateix partit i,
per tant, si li feim qualque retret vostè se n'ha de sentir solidari,
amb els govern que hi havia anteriorment. Per tant, mirar al
passat pot ser amb l'ànim de recriminar però també pot ser amb
l'ànim d'estudiar la situació i rectificar els errors que s'hagin
pogut cometre. Ara, si es parteix del fet que fins ara no s'ha
comès cap error, difícilment corregirem les situacions que, en
aquest moment, no són positives i ho deixarem d'aquesta manera.

Què pensen fer?, ja per parlar de futur. Ha dit que, d'entrada,
fer un inventari, un inventari d'empreses i d'activitats. Bé, ja
teníem en compte que aquest inventari l'havia de construir el
Registre; precisament a partir de l'Ordre de l'any 1990, del
conseller Cladera, una de les obligacions com a empreses i
activitats turístiques de les empreses de multipropietat era
inscriure's al Registre d'empreses i activitats turístiques; aquest
registre és el que ja hauria format part d'aquest inventari. Ja veig
quina serà, per tant, la resposta a la pregunta que li hem fet, que
li hem demanat quantes i quines empreses estaven inscrites en
aquest registre; pel que ens ha contat, sembla que aquesta
resposta serà: "cap empresa". Per tant, aquella ordre de l'any
1990 que pot ser que fos pionera, no ha servit per a res, és
pràcticament paper banyat, perquè si no saps exigir el
compliment de la normativa turística a les empreses de
multipropietat obligades al compliment de la normativa turística
en funció d'aquella ordre, realment aquella ordre no haurà servit
per a res.

Llavors aquí ja anam a l'aspecte competencial. Jo celebr que
no esperin la normativa estatal, és a dir, per preparar aquesta
interpel•lació no he llegit tots els llibres i n'hi ha (...) però sí que
els hem consultat: hi ha els projectes de llei que han anat
circulant i no sé, tal vegada vostè té més informació, però hem
de presumir que el tema es podrà demorar una temporada. 

Allò que veim és que hi ha molta inquietud i que sí que
hi ha una comunitat autònoma que ens és capdavantera, en
aquesta situació, que és Canàries, i a Canàries en aquest
moment s'està actuant a dos nivells: per una part, amb la
Llei de 19 d'abril del  95, publicada el 19 d'abril del 95, la
Llei és de 8 d'abril, allò on dedica un article i actua a través
de la promoció o mitjançant la promoció. Creim que és
important i, sobretot, introdueix un tema que vostè no n'ha
fet esment, que és la possibilitat de resoldre els contractes
dins un termini posterior a la signatura d'aquest contracte;
és a dir, que durant un termini de set, de catorze dies, es
puguin desdir del contracte, això és bàsic i, per tant, aquesta
figura és important. Actuen, bàsicament, a través dels
sistemes de promoció, de la publicitat, contra els sistemes
agressius de publicitat i captació de clients i, sobretot,
també demana dues qüestions importants, que són uns
representant legal resident a la comunitat autònoma que se'n
faci responsable i l'establiment de fiances per fer front a les
possibles indemnitzacions o sancions que es posin a aquest
tipus d'empreses.

Bé, crec que no fa falta entrar més en detalls. Jo li agaf
la paraula. Pensàvem fer una moció que instàs, en un
termini de tres mesos, a regular aquestes situacions. Per
suposat la moció la farem, intentarem que el Parlament li
doni uns criteris, que llavors el Govern és el que ha de
regular mitjançant la capacitat normativa i suposam que en
sis mesos n'hi haurà més que suficient, si és que volem que
realment entri en vigor la norma de cara a la propera
temporada turística.

Així mateix volia fer menció a la capacitat normativa,
perquè jo crec que no hauríem de tenir por d'assumir
competències, és a dir, ja ens ho impugnaran; jo crec que el
Govern hauria de ser més valent i més gelós de les seves
competències, és a dir, que si havia de pecar hauria de ser
per excés, no per defecte i, en aquest sentit, en aquesta
publicació que segurament coneix perquè és una edició del
Govern balear, hi ha per exemple..., el Sr. Guillem Alcover
Grau, professor mercantil de la Universitat de les Illes
Balears, apunta les competències que permetrien incidir
sobre la regulació d'aquesta activitat. El Sr. Munar, també,
el Sr. Pere Antoni -em sembla que és- Munar Bernat,
professor de dret civil de la Universitat de les Illes Balears,
mitjançant les competències que dóna la Llei del
Consumidor i a través de la regulació de la publicitat, també
suggereix algunes vies. En definitiva, supòs que vostè ho
coneix perfectament. 

I no només això, sinó que fins i tot a Canàries hi ha
hagut ajuntament que ha començat a desplegar unes
ordenances, concretament l'Ajuntament de San Bartolomé de
Tirajana, em sembla que és, que ha establert unes
ordenances que, per cert, no han estat molt ben rebudes pel
sector de la multipropietat, que, en definitiva, el que fa és
perseguir aquests mecanismes de comercialització agressius
que tots els portaveus hem fet referència. 
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Però una cosa vull dir, vull acabar dient i afirmant un tema;
vostès, encara que ens demanin sis mesos per regular l'activitat,
vostès avui poden fer coses i és aplicar la normativa existent en
matèria turística; a partir de l'Ordre del Sr. Cladera de l'any 1990,
aquestes empreses són empreses turístiques i que realitzen
activitats turístiques i, per tant, estan subjectes a la normativa
turística i els poden aplicar la Llei de la funció inspectora i
sancionadora. El que passa és que si aplicaven aquesta Ordre de
l'any 1990, pel fet que no hi ha cap empresa d'aquestes
característiques inscrita al Registre ja les hauries de tancar totes;
aquest és el problema. Per tant, a mi em sembla bé que vostès
vulguin madurar aquesta normativa -ja acab, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, sí, ja acab; diuen que no s'han d'accelerar, ens demanen un
termini fins a la propera temporada, però el tema és urgent; el
tema és urgent perquè existeix vertadera preocupació dins el
sector, es dóna un estat de vertadera degradació, fins i tot ja a
nivell de convivència a determinades zones turístiques, anècdotes
ens n'han contat a tothom, i, en definitiva, intentarem que a
través de la moció el Parlament doni uns criteris que els siguin
útils per desplegar tota aquesta normativa que confiam entri en
vigor de cara a la propera temporada com ha promès el conseller,
al qual agafam la paraula. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Sampol, como usted me
preguntaba ahora cuando nos hemos cruzado, efectivamente no
ha sido nada negativo; ha sido, esta intervención, muy
constructiva; en esta línea creo que estamos y ya le anuncio que
si quieren presentar esa moción, que me parece muy razonable
que la quieran presentar, pues adelante. De hecho, como digo,
hay una propuesta hecha por el Grupo Popular,
independientemente de que hubiera otras que rechazamos, pero
hay una del Grupo Popular, una propuesta de resolución que hay
diputados que, desgraciadamente, no se leen las propuestas de
resolución, por lo visto, diputados o diputadas, pero
efectivamente hay una propuesta del Grupo Popular que fue
aprobada y, en ese sentido, no hay inconveniente, y si ponen
ustedes seis meses, pues tampoco lo hay, porque antes de seis
meses la tendremos, de manera que, en esos términos, es
razonable.

Yo, de lo que ha dicho, la verdad es que creo que pocas cosas
vale la pena comentar, precisamente por ausencia de
discrepancia, porque estamos en esa línea, ¿no? En cuanto a que
sea solidario con gobiernos pasados lo soy absolutamente,
absolutamente; llevo muchos años como diputado de este
parlamento apoyando a los gobiernos anteriores, tuve el honor y
la satisfacción de ser portavoz del grupo parlamentario durante
seis años y, por consiguiente, sólo faltaría que no me solidarizara
con ellos, pero bueno, creo que el tratamiento no es el de decir
si lo anterior fue mejor o peor o no sé qué, yo creo que las cosas
van evolucionando y que, de acuerdo con la evolución de las
cosas, pues hay que ir evolucionando también en materia de
política administrativa.

En cuanto al inventario le diré que lo que se crea, lo que
pretendemos crear es un registro especial, no un registro de
empresas turísticas, sino un registro especial de aquellas
empresas que se dedican, concretamente, al tiempo
compartido; esa es, digamos, la diferencia entre lo que pone
la Orden Cladera y lo que pretendemos.

Canarias, efectivamente, tiene esa regulación a la que
usted ha hecho alusión; yo ya había hablado de ella también
en la comparecencia, pero la verdad es que es una
legislación muy insuficiente i Canarias, según mis noticias,
la quieren modificar; por ejemplo ha tenido, tiene -que yo
sepa- una participación activa en ese foro que le decía en
Sevilla; Canarias tiene que completar su legislación porque
es mínima, realmente toca algún punto interesante pero es
mínima; uno de los más interesantes, por cierto, es eso que
contemplaba también la directiva europea a la que yo me he
referido, que es la posibilidad de resolución del contrato, dar
diez días para posibilitar la resolución del contrato, para la
posibilidad de reflexionar y volverse atrás. Yo creía que
había sido claro: eso por supuesto que lo vamos a
contemplar, eso por supuesto. Lo que puede ser es que yo
haya hablado de precontrato, pero bueno, se habla de
precontrato o contrato, porque en algunos casos se firma un
precontrato y en otros un contrato, pero sea precontrato o
sea contrato, efectivamente el usuario tendrá diez días para
reflexionar y volverse atrás, y resolver el contrato sin gastos
a su costa o sin más gastos que los que puramente puedan
deberse de algo admitido y, desde luego, sin haber pagado
ningún adelanto hasta que el contrato sea firme, pasados
esos diez días, sin ningún compromiso de haber pagada
nada al vendedor. De manera que eso creo que había
quedado bastante claro o yo había tratado de que quedara
claro y entra dentro de los criterios que inspiran los
borradores que estamos estudiando.

La moción de seis meses, como decía antes, pues no hay
inconveniente, y respecto a la aplicación de la normativa de
la Conselleria de Turismo, de la Orden del conseller Cladera
del año 90, se está aplicando; lo que pasa es que, yo vuelvo
a insistir, yo comprendo que es a lo mejor un poco
complicado explicarse en esto, pero las actuaciones que se
llevan a cabo -por inspecciones, etc.- son en lo que se
refiere a la calidad de alojamiento turístico o no que puedan
tener los apartamentos o las vivienda vendidas en régimen
de multipropiedad o de propiedad compartida, no en lo que
se refiere a otro tipo de cosas que no están reguladas por la
Orden Cladera. Entonces, si hay quejas de alguien, esas
quejas se canalizan a Consumo, de alguien en el sentido no
de que el apartamento no reúna las condiciones, sino de que
por ejemplo le han hecho una publicidad agresiva, o que le
han vendido una cosa que no se corresponde, o que le hayan
estafado de alguna manera, si es que eso ha pasado;
lógicamente, eso, Turismo no dispone de la regulación para
seguir eso pero, en la medida que Comercio o Consumo
puedan tener intervención, lógicamente, pues sí que pueden
actuar, pero en lo que se refiere, insisto, a Turismo, sí que
actúa en aquello que es propio de su competencia.
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De manera que, como digo, vamos a regular y sin ningún
miedo, a regular pero de acuerdo con nuestras competencias. Me
dice: "hombre, pueden ir más lejos y pueden meterse en camisa
de once varas o en otras competencias"; mire, no sé si es
conveniente, yo creo que, aparte de ser valiente, que creo que sin
duda debemos de serlo en materia competencial y en cualquier
otra materia, un gobierno creo que tiene que ser valiente, en estos
tiempos que corren y probablemente en todos, yo creo que lo que
también tiene que ser es enormemente práctico y, claro, meterse
en camisa de once varas, yo diría que innecesariamente, me
parece, además de imprudente, una posible equivocación porque
nos puede salir el tiro por la culata y anularse una determinada
normativa o legislación que se haga en función de haberse
metido donde no se debía. De manera que tengo mis dudas de
que sea muy conveniente, insisto, meterse en temas que son
claramente de legislación del Estado, normativa del Estado.

Y, finalmente, nada más que decir, que sea de pasada, que, de
todas maneras, el tema del tiempo compartido, que aquí se ha
criticado abundantemente, debe criticarse en lo que se refiere a
los excesos que se hacen en materia de tiempo compartido, a los
excesos, porque es una práctica comercial, turística, que está en
un momento determinado en el tiempo, desde luego por delante
de la administración y por delante de cualquier órgano legislativo
no sólo aquí, o en España, sino en Europa y en todo el mundo,
como pasa siempre; la iniciativa privada -y a mi no me cabe la
menor duda- está siempre por delante de la iniciativa pública.
Las cámaras legislativas, los gobiernos, las administraciones,
siempre van un poco por detrás de lo que se presenta, y esto es
una práctica comercial que tiene, también, sus ventajas, porque
todo hay que decirlo, tiene sus ventajas, crea un hábito de
determinados propietarios para ir siempre al mismo sitio, puede
ser una oferta de calidad, puede ser de muy mala calidad,
estamos de acuerdo, pero también puede ser una oferta de
calidad, con la ventaja de que, fíjese, no necesita intermediario
turístico. De manera que, como digo, todo tiene sus ventajas, sus
pros y sus contras. 

¿Qué es lo importante y por qué tenemos que hacer esta
regulación? Porque lo importante es que, efectivamente,
consigamos que esa práctica turística, esa práctica comercial
turística que puede ser, insisto, tan buena o tan mala como
cualquier otra, eliminemos en lo posible cualquier maldad o
cualquier cosa que vaya en contra de lo que necesitamos y de los
criterios turísticos que debemos impulsar en esta comunidad y
que favorezcamos, en cambio, lo que reúna las condiciones de
calidad, de seguridad, de servicio, etc., mejores. 

Y en esa línea, Sr. Sampol, espero de verdad su moción,
porque me gustaría mucho que fuera una moción
coincidente, que tuviéramos unos criterios sensiblemente
coincidentes y que en este tema, efectivamente, igual que ha
sido esta discusión, yo creo que en términos muy racionales,
creo que la moción también pueda ser así y que pueda, todo
este parlamento, impulsar una legislación que sea modélica
en España, porque si la sacamos en ese breve plazo que
espero que la podamos sacar, será modélica en España,
porque, insisto, Canarias tiene una legislación relativamente
corta y necesita modificarla; no hay que hacer carreras,
desde luego, con otras comunidades autónomas, pero creo
que podemos, incluso, servir de modelo, insisto, a otras
comunidades, como tantas veces se ha hecho y, desde luego,
para este gobierno y para este conseller, sería una enorme
satisfacción. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.1) Preposició no de llei RGE núm. 3062/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
constitució del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa
referència a la Proposició no de Llei número 3062/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
constitució del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Vull recordar que aquesta proposició no de llei ha estat
autoesmenada pel mateix grup; aquesta presidència demana
al seu portaveu que faci la seva defensa en els termes de la
modificació que es proposa. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

Té vostè la paraula, Sr. Diputat. 

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats; amb la
finalitat que quedi clar què és allò que es debat en aquesta
proposició no de llei, donaria lectura, amb la vènia de la
presidència, tal com queda una vegada integrada aquesta
esmena. Quedaria redactada així:

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- L'Arxiu de la Corona d'Aragó ha de mantenir,
íntegrament, la seva unitat amb els fons que l'integren, sia
quina sia la seva procedència, i ha de continuar la seva
ubicació a la ciutat de Barcelona.

2.- Atès el seu caràcter supracomunitari, l'Arxiu de la
Corona d'Aragó ha de ser gestionat conjuntament, de forma
integral, per les representacions del Govern d'Espanya i de
les comunitats autònomes d'Aragó, Illes Balears, Catalunya
i Comunitat Valenciana, a través del Patronat de l'Arxiu de
la Corona d'Aragó.
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3.- El Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó ha d'estar
format per una representació paritària entre les comunitats
autònomes d'Aragó, Illes Balears, Catalunya i Comunitat
Valenciana que, en conjunt, serà preeminent sobre la
representació que hi tengui el Ministeri d'Educació i Cultura.

4.- La llei que reguli la composició i funcionament del
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, hi podrà preveure la
participació, a nivell consultiu, d'altres territoris que integraren
la Corona d'Aragó, tant dels que són part del territori d'Espanya,
regió de Múrcia, com de la República de França, Montpeller,
Rosselló i altres antics comtats i senyorius, i d'Itàlia, Nàpols,
Sardenya i Sicília.

5.- El director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó haurà
d'acreditar el coneixement de les institucions i dels idiomes de
l'antiga Corona d'Aragó."

Per tant, és aquest text que acab de llegir i no el text originari
aquell que entrarem a defensar i a debatre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pot procedir, idò, a partir d'aquest moment,
a fer la defensa per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La Proposició no
de llei relativa a la constitució del Patronat de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó presentada pel Grup Socialista va tenir entrada
en aquesta cambra dia 17 de maig del 96. D'aleshores ençà hi ha
hagut diferents intervencions en aquesta matèria, però n'hi ha una
que és un element fonamental, que és aquella que va ser
aprovada dins la Comissió d'Educació i Cultura del Congrés dels
Diputats, allà on, en tres punts fonamentals, parlava, en primer
lloc, de crear, en un termini màxim de sis mesos, el Patronat de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que en aquest patronat hi tendran
representació les comunitats d'acord amb els estatuts i que el
Patronat establirà els criteris que permetran distingir formalment
els fons documents depositats en l'Arxiu de la -Corona d'Aragó.
Això és un dels punts realment conflictius que té, en aquesta
matèria, la constitució i funcionament del Patronat de l'Arxiu de
la Corona d'Aragó.

Quant a allò que és l'Arxiu de la Corona d'Aragó, jo ja no hi
entraré perquè hi ha hagut altres debats, en aquesta cambra;
diguem-ho senzillament: és un arxiu dels antics territoris de la
Corona d'Aragó situat a Barcelona, en el qual, per abreujar, diré
que posteriorment a l'extinció de la Corona d'Aragó que podríem
considerar finalitzada amb el Decret de Nova Planta, s'hi van
incorporant tota una sèrie d'elements documentals que,
evidentment, ja no tenen una relació amb una Corona d'Aragó
que ha desaparegut. Es diu, i es diu en el preàmbul de la
Proposició no de llei, que el podem considerar, a part d'Arxiu de
la Corona d'Aragó en sentit estricte, un depòsit general de
documentació antiga, en conjunt, fins i tot, molt més gran que la
documentació que, diríem, estricta i rònega de documentació
Arxiu de la Corona d'Aragó.

De totes maneres, voldria introduir una matisació
important: un arxiu, la seva gestió, no sol ser un element
que desperti grans polèmiques i grans entusiasmes i grans
expectatives parlamentàries, ni a Catalunya, ni a València,
ni a Aragó, ni a les Illes Balears, ni a les Corts Generals. El
tema de l'Arxiu de la Corona d'Aragó té un component,
evidentment, que no és arxivístic, hem de partir d'aquí per
situar-nos. El fet de ser un arxiu que té una denominació
determinada i que, en el qual, s'hi senten que hi tenen la
seva història, o part de la seva història, comunitat que no
són la de Catalunya -Aragó, València i Balears- dóna, a
aquest arxiu, una dimensió política a l'hora de qui l'ha de
gestionar, com ha de funcionar, què és allò que integra,
realment, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, si s'ha de mantenir
com a depòsit documental unitari, si s'han de segregar o no
s'han de segregar fons, si ha de continuar -fins i tot se n'ha
parlat- a la ciutat de Barcelona o no...; tot això són qüestions
realment espinoses perquè no es tracta d'un estricte debat
arxivístic. Un arxiu té unes normes de funcionament, de
protecció dels fons, de divulgació, d'accés per part dels
investigadors, etc., però no és aquest el tema profund que fa
polèmic el tema de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Recordem que quan es va tramitar l'Estatut de Catalunya
i es va aprovar, l'any 1932, a l'article 7 es reconeixia que la
Generalitat de Catalunya tendria la competència sobre els
arxius, però -ho deia expressament- exceptuant l'Arxiu de la
Corona d'Aragó. Del temps del franquisme no n'hem de
parlar, perquè aquest tema, naturalment, no es va suscitar;
l'Arxiu, afortunadament, es va mantenir; es va recuperar la
democràcia i dins la recuperació democràtica apareix, una
altra vegada, qui ha de gestionar i com ha de gestionar
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i és el moment en què els
diferents estatuts d'autonomia van posant, van definint,
quina serà la seva relació en qüestió de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó. 

Com sempre en matèries autonòmiques -ho hem de
reconèixer- Catalunya, que té una dinàmica forta de
nacionalisme, arriba, naturalment, la primera, i a la
disposició addicional segona de l'Estatut de Catalunya del
1979, parla que, en relació al Patronat de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, hi tendran participació preeminent la
Generalitat de Catalunya, altres comunitats autònomes i
províncies, en el seu cas; la formula deriva que l'any 79
existia, començava a existir l'autonomia de Catalunya, però
els altres territoris de la Corona d'Aragó no tenien encara
aprovats els seus estatuts. Naturalment, el 79, Catalunya
dóna la pauta i el 82, quan s'aprova l'Estatut d'Autonomia de
la Comunitat Valenciana, naturalment, també la Comunitat
Valenciana planteja una representació paritària de les
comunitats autònomes interessades en el mateix;
naturalment, si el primer que ha arribat diu que hi haurà
preeminència, l'altre reclama paritat. El mateix 1982
s'aprova l'Estatut d'Autonomia d'Aragó i els aragonesos no
van a la representació paritària, sinó que parlen d'una
participació preeminent de la Comunitat Autònoma
Aragonesa i altres comunitats autònomes, cosa realment
difícil perquè no se sap qui serà preeminent sobre qui. 
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I les Illes Balears, com en tantes coses, arribam tard, però bé,
arribam; el 83 s'aprova l'Estatut d'Autonomia per a les Illes
Balears i també nosaltres ens apuntam a la fórmula de
participació preeminent de les Illes Balears en igualtat amb les
altres comunitats autònomes afectades. Naturalment hi ha una
contradicció important dins aquests anunciats.

Passen anys i record, perquè va ser una cosa bastant
agradable, que el 22 i el 23 de maig del 90, aquest diputat i el Sr.
Andreu Mesquida, que era diputat del Partit Popular, en aquell
moment, vàrem anar, convidats per les Corts d'Aragó, a
Saragossa a veure si desbloquejàvem el tema de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, juntament amb la Comunitat Valenciana, amb
Catalunya i, naturalment, amb la nostra aportació. D'aquesta
participació del 22 i del 23 de maig, hi va haver una tota una
sèrie de propostes que vàrem dur i vàrem debatre aquests 22 i 23
de maig del 90, i que, amb motiu d'una presentació d'una
proposició no de llei del Grup Parlamentari PSM-Entesa de
l'Esquerra de Menorca, vàrem dur a aquesta cambra i figura al
Diari de Sessions del dia 21 de novembre del 91, pàgina 631.
Però record que, a Saragossa, vàrem descobrir una cosa que molt
poca gent en tenia coneixement i no sé si els diputats que són
aquí en tenen ara, coneixement, encara; va ser que el 79 s'havia
aprovat l'Estatut de Catalunya, i durant l'any 1980 Catalunya,
sabent que els altres territoris de l'Estat, prest o tard, tendrien
comunitats autònomes i establirien disposicions en relació a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, varen intentar, parlant clar, pegar
un cop de mà aprofitant que ells tenien una comunitat autònoma
i cap dels altres en tenien i, a petició d'Esquerra Republicana, el
Conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Guitart i Agell -en
el Butlletí del Parlament de Catalunya de 25 de maig del 1990
figura aquest text- va haver de reconèixer que la Generalitat
havia fet tot el possible perquè, abans que es formassin les
comunitats autònomes d'Aragó, País Valencià o Comunitat
Valenciana -com li vulguin dir-, i Illes Balears, volia tenir en les
seves mans l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Això era ja l'any 1980.

I què plantejava, Catalunya? Plantejava que el Patronat
tutelaria els fons relatius a la part comuna, però només la
comuna, dels territoris integrants de la Corona d'Aragó; dos: que
restarien fora de la seva tutela els fons relatius exclusivament a
Catalunya, fossin o no fossin de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
això és important; i tercer, que aquests darrers fons restarien
depositats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, llevat dels casos que
fos aconsellable la seva segregació. Per tant, hi va haver una
temptativa per part de Catalunya d'estirar l'Arxiu, de diferenciar
fons, fins i tot els que eren de l'època de la Corona d'Aragó, i no
descartar la possibilitat que uns quedassin a l'Arxiu però altres
fossin segregats i, evidentment, aquest criteri nosaltres el vàrem
conèixer i el vàrem analitzar a les jornades de Saragossa de dia
22 i de dia 23 de maig del 1990 i, naturalment, no el vàrem
convertir. És un dels elements que sustenten els plantejaments
que figuren a la proposició no de llei que ens ocupa.

Durant el 95 i el 96 hi ha hagut, amb motiu del Patronat
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, una altra vegada treure el
tema i intentar, d'una vegada, arribar a una llei de
constitució del patronat i arribar a una solució, diguem-ne,
definitiva. Hi ha hagut debats en el Parlament d'Aragó, a les
Corts d'Aragó, el setembre del 95 i en el maig del 96; hi ha
hagut debats, entre altres, a les Corts Valencianes el
setembre del 95; hi va haver un acord dia 9 de maig del 96
en el Parlament de Catalunya que predetermina, que
pressiona l'acord que, finalment, es fa dins la Comissió
d'Educació i Cultura del Congrés de Diputats de dia 18 de
setembre del 96. Evidentment, Catalunya reitera que vol que
es procedeixi d'acord amb la Generalitat a la identificació
formal dels fons i les col•leccions avui depositades a l'Arxiu
que no serien pròpiament de la Corona d'Aragó, que es
traspassi a la Generalitat de Catalunya la gestió de tots els
fons documentals, que retorni a la Generalitat de Catalunya
la titularitat dels fons documentals de l'antiga Generalitat o
Diputació i que, naturalment, promogui la constitució del
Patronat de l'Arxiu i, naturalment, com que hi havia hagut
la polèmica a causa de les actuacions, que crec
profundament desafortunades, de l'actual director de l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, Pedro Gómez, naturalment
insisteixen que qui ha d'ocupar la direcció l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, a més de ser un bon arxiver ha de conèixer
les institucions i els idiomes dels territoris de la Corona
d'Aragó.

A Madrid hi ha una presentació d'una proposició no de
llei del Grup Parlamentari Socialista el 29 de maig, però la
dinàmica que genera, una altra vegada, l'Arxiu de la Corona
d'Aragó sobre els mitjans de comunicació i les intervencions
en els diferents parlaments, fa que quan arriba a la Comissió
de Cultura de dia 18 de setembre del 96 ens trobam que no
hi ha una proposició no de llei, n'hi ha, en aquell moment,
tres: una del Grup Parlamentari Socialista, una altra
d'Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya i una altra del
Grup Parlamentari Mixt.

Em permeti allargar-me una miqueta, Sr. President, i
acabaré.

Naturalment, no hi ha un acord global. Esquerra
Republicana de Catalunya planteja el traspaso de la
titularidad y gestión del Archivo a la Generalidad de Cataluña,
és a dir, va de radical i, evidentment, aquesta afirmació és
ràpidament corregida, va ser corregida pels altres grups
parlamentaris que varen dir, jo crec, coses molt sensates: el
fet que un arxiu estigui a la ciutat de Barcelona no
transforma automàticament aquest arxiu en un arxiu
purament català, i es va posar un exemple que jo crec
aclaridor: es diu que l'Arxiu d'Índies està a la ciutat de
Sevilla, allà on hi havia la Casa de Contractació, que era la
porta d'entrada i sortida cap a Amèrica, i no per això l'Arxiu
d'Índies és un arxiu purament andalús; jo crec que és la cosa
queda bastant clara i que, per tant, estam davant un arxiu
supracomunitari de totes les comunitats i ciutadans que
formaren part de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i aquest
caràcter supracomunitari fa impossible transferir l'Arxiu
com a tal, en bloc, a cap de les comunitats. 
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Que la seu no s'ha de traslladar, també creim que és una cosa
sensata; vull recordar que a les jornades de Saragossa, fruit d'una
actuació profundament desafortunada del representant de
Catalunya, que era el Sr. Joan Colomines -no Coromines- Joan
Colomines Puig, que va estar molt desafortunat, la reacció dels
aragonesos va ser, en aquell moment, visceral i varen començar
a plantejar que un arxiu que es deia Arxiu de la Corona d'Aragó
havia d'estar a Saragossa i invocaven que ells, resistint a les
tropes napoleòniques de l'any 1809, una granada francesa no va
tomar una paret, una granada francesa els va cremar,
pràcticament, quasi tot el seu arxiu històric, però això és un
element visceral que no podem tenir en compte. Volem que
l'Arxiu estigui aquí on està, que és a la ciutat de Barcelona.

I la gestió ve predeterminada, en certa manera, per una
constitució del Patronat i unes normes de funcionament. Aquesta
constitució del Patronat crec que es fonamental que es faci
d'acord amb el que es va aprovar a Madrid, a les Corts Generals,
en el termini de sis mesos. Ara bé, crec que les comunitats
autònomes, durant la tramitació d'aquesta norma haurien de ser
profundament actives i, en aquest sentit, jo crec -i em dirigesc al
grup que dóna suport al Govern- que és molt important que el
conseller de Cultura de les Illes Balears, el Sr. Joan Flaquer,
quan vagi a discutir aquests temes o hi enviï una persona de la
seva conselleria, tengui el suport no només pel que vol el Govern
o el que pensa, estrictament, el Grup Parlamentari Popular en
matèria de Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó; seria molt
important i reforçaria la postura del representant de les Illes
Balears, fos quin fos, que anàs refrendat per un suport unànime
d'aquest parlament, i que donàs a la constitució d'aquest Patronat
si hi han de tenir entrada, a part dels territoris de les quatre
comunitats autònomes, altres territoris, si convé que es
mantengui a Barcelona, si el tema de la cessió de la titularitat a
la Generalitat de determinats fons, no ha d'implicar -i això és un
element fonamental- el dret a segregar aquests fons i traslladar-
los a altres depòsits documentals. Una cosa és que diguem que
aquesta sèrie, que és de la Generalitat de Catalunya i és la pròpia
història de la Generalitat de Catalunya està a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó i venim a bé a reconèixer que cadascú és titular
de la seva història, d'acord, ara bé, no traslladem fora de l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, a un altre lloc, aquesta sèrie ni cap altra.
Jo en aquest sentit tenc una visió bastant clara que és un
precedent perillosíssim obrir la disgregació d'arxius. 

Podem posar el cas de l'Arxiu del Regne de Mallorca o
qualsevol altre. Evidentment, no és l'arxiu només de
Mallorca, hi ha documentacions -jo mateix som un gran
afeccionat a la Història, i per exemple, el Sr. Joan Marí Tur
sabrà que, allà dins, de la història del corsarisme a Eivissa
hi ha centenars i centenars de notícies sobre corsaris (...),
corsaris als quals hi ha un monument en el port d'Eivissa,
però que la seva memòria històrica està a la Casa de
Cultura, a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Que, per tant, això
no pot donar dret a segregació de fons, perquè seria un
procés absolutament irracional. 

I aquest és, una miqueta, el plantejament, la filosofia, i
també vull recordar que nosaltres sí que compartim una cosa
en relació al titular de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, qui ha
d'estar al davant, el director; ha de tenir una actitud de
respecte de cara a les institucions, i ha de tenir un vist-i-plau
de les comunitats autònomes, de les quatre, no parl només
de Catalunya, que li han de donar llum verda per exercir el
seu càrrec; ha de ser un bon arxiver, però també ha de tenir
el suport de les institucions, perquè l'arxiver de la Corona
d'Aragó és alguna cosa més que un simple funcionari, per
entendre'ns; ha d'entendre que si hi ha idiomes diferents dins
aquests àmbits de la Corona d'Aragó els ha de conèixer,
almenys passivament i que, per tant, en tot moment ha de
mantenir una actitud de respecte perquè seria absolutament
impossible que fos dirigit, aquest arxiu, una vegada
constituït el patronat, per una persona que no se n'amaga, de
polemitzar, de manifestar una ignorància pel que fa,
sobretot, a la qüestió idiomàtica i, en aquest sentit, esper
aconseguir, per aquesta proposició no de llei, el suport
unànime d'aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn d'intervenció per fixar
la posició, per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Munar té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Pel
que fa a la proposició no de llei de la constitució del
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, hem de tenir en
compta que els estatuts d'autonomia de Catalunya, d'Aragó,
de València i de les Illes Balears recullen en els seus textos
la necessitat de constituir el Patronat de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, que, tal com diu molt bé aquesta proposició no de
llei, és un dels més complets pel que fa a fons medievals. La
raó que els quatre estatuts contemplin la necessitat de
constituir l'esmentat patronat és per l'existència de
documents que, d'alguna manera, estan relacionats amb
l'evolució institucional i amb la història dels antics regnes
i del Principat de la Corona.
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L'arxiu depèn i està gestionat ara per ara pel Ministeri
d'Educació i Cultura del Govern de l'Estat. Segons l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, a la seva disposició addicional
primera, es preveu la constitució del Patronat de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó segons la normativa de l'Estat. A les conclusions
de les jornades celebrades a Saragossa i de les quals avui aquí
hem parlat, i presentades en el seu moment a la Comissió de
Cultura del Parlament, es recullen els principis pels quals
s'hauria de regir el futur patronat; entre d'altres conclusions es
destaca la necessitat de presentar, per iniciativa dels parlaments
d'aquestes comunitats autònomes, la normativa de fundació i de
funcionament del patronat mitjançant la presentació d'una
proposició de llei al Congrés dels Diputats, i aquesta no s'ha fet
encara.

Per una part no podem esperar o no és desitjable que sigui el
propi Govern de l'Estat qui ho faci, perquè ens temem que donats
els suports parlamentaris que necessita per a la seva aprovació,
fàcilment la constitució del patronat podria beneficiar més a una
determinada comunitat que a la resta de les mateixes. Per tant, i
tal com es recull tant a les conclusions que varen tenir lloc a l'any
90 com en aquesta proposició no de llei, la representació haurà
de ser, al nostre entendre, paritària entre totes les comunitats i
preeminent sobre la representació que en el seu moment ostenti
el Ministeri d'Educació i Cultura. No es tracta de documentació
com la que s'hagi pogut dipositar i que ha estat molt coneguda a
l'Arxiu de Salamanca, que pertany, com tots sabem íntegrament,
a la Generalitat republicana, sinó que és una documentació que
afecta i que interessa a les quatre comunitats que formen la part
de la Corona d'Aragó. Això significa que les pretensions de la
Generalitat de Catalunya de gestionar l'arxiu són, al nostre
entendre, totalment il•legítimes, no tenen en absolut cap
fonament. La gestió no pot correspondre ni a l'Estat ni amb
exclusiva a la Generalitat de Catalunya, en tot cas, haurà de
gestionar-se a través del patronat.

Amb l'únic que sí podem estar d'acord i hi estam és en el
manteniment de Barcelona com a seu dels arxius, respectant així
la preeminència històrica de Barcelona com a cap i casal, i la
centralització en aquesta ciutat de la cancelleria de la Corona
d'Aragó. És per això que donarem suport a tots i cada un dels
punts que hi ha en aquesta proposició no de llei, tant pel que fa
al primer punt per a la celebració d'unes jornades de treball, que
crec que són molt interessants, amb representants de tots els
parlaments, de Catalunya, de València, d'Aragó i de les Illes
Balears, encara que al nostre entendre s'hauria d'allargar el fet
d'aquestes jornades, que seria més ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Diputada, però aquest punt 1 ha estat retirat.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Es retira? Doncs, gràcies, Sr. President. Si s'ha retirat no
fa falta debatre. A tots els altres punts els donarem suport
perquè compartim plenament aquesta proposició no de llei
i creim que ja ha arribat el moment, després de sis anys, que
es tenguin en compta les conclusions a les quals es va
arribar a l'any 90 i es presenti aquesta proposició. Gràcies,
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ja veu Sr. Damià que l'extensió
en el mapa autonòmic no es dóna només quan es parla de
finançament autonòmic i percentatges i imposts especials,
sinó que també es dóna de vegades quan es parla de coses
que, en principi, haurien de ser tan asèptiques com el que és
un arxiu, però, com vostè molt bé ha dit, en aquest cas els
arxius també formen part de la història i la història forma
part de la identitat nacional i açò té un component polític
que es traspassa a altres àmbits i és cert; que li he d'agrair,
perquè som un diputat nou i el grup parlamentari nostre
també és nou, la llarga exposició que ha fet de tot el procés
que ha duit en aquest parlament la qüestió de la constitució
del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó en moltes
qüestions, coses que desconeixíem i que, a partir de la seva
intervenció sí que tenim ara millor coneixement de causa i
millor manera de parlar i de posicionar-nos en aquesta
matèria.

La importància de l'arxiu ningú ho dubte, el fons de la
Reial Cancelleria, Reial Patrimoni, el Consell d'Aragó i, fins
i tot, de l'Audiència i que fa referència a territoris que
formaven part d'aquella Corona d'Aragó i fins i tot de
territoris que actualment no formen part de l'Estat espanyol.
A part que el fons també és cert, com ha dit vostè,
que hi formen part importants documents que fan referència
a la història de Catalunya, pròpiament de Catalunya, i que
representa un percentatge molt gran, s'ha parlat d'un 80%,
del total de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, documents i fons
documentals que no tenen a veure amb la pròpia història de
la Corona d'Aragó.

Per aquesta mateixa causa de compartir una
documentació, un arxiu comú, els estatuts d'autonomia
respectius van preveure aquesta gestió conjunta d'una forma
un poc diferent, un poc diversa, segons de quin estatut
parlam, de quina mesura parlam.

Després d'anys de silenci s'ha posat novament damunt la
taula la qüestió de la creació del patronat i la qüestió de la
gestió de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a partir d'aquesta
norma de l'Estat, a partir també d'aquestes recents
determinacions del Congrés dels Diputats i del Parlament de
Catalunya.
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Vostè ha rallat de passada de l'aprovació d'aquesta proposició
no de llei presentada per Esquerra Republicana al Parlament de
Catalunya, dia 9 de maig d'enguany, i és important que en rallem
perquè ens posa molt sobre l'actualitat del tema. Una proposició
no de llei que es va aprovar amb modificacions introduïdes,
principalment per Convergència i Unió, i s'instava per part del
Parlament català, s'instala el Govern de la Generalitat a una sèrie
de qüestions: la primera, procedir a la identificació formal del
fons i de les col•leccions documentals dipositades a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, i aquelles que corresponguessin a institucions,
organismes o persones de Catalunya, per establir també aquells
que corresponen a l'antic Arxiu Provincial de Barcelona; una
altra qüestió era traspassar, una volta identificats aquests fons,
aquests documents, la seva gestió a la Generalitat de Catalunya;
també es parla, perquè és una decisió viva, de retornar a la
Generalitat de Catalunya la titularitat del fons documental de
l'antiga Generalitat o Diputació General que forma part de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó; i també es parlava d'estudiar el
traspàs de la titularitat pel que fa a la resta de fons relatius a
Catalunya i promoure la creació del Patronat de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó només per a aquells fons, com molt bé ha dit
vostè, que siguin comuns a les diferents comunitats autònomes;
per últim, que es procedeixi al traspàs de la gestió de l'esmentat
arxiu a la Generalitat de Catalunya.

L'acord del Parlament de Catalunya, que pot ser comprensible
quan es refereix a aquests 75, 80% de fons documentals que es
consideren propis, una vegada identificats, és un acord de risc, i
nosaltres estam d'acord amb el Grup Socialista que és un acord
que presenta un risc. Primer el risc de la disgregació del fons,
amb les dificultats que açò suposaria per a la seva conservació,
manteniment i les que ocasionaria als treballs dels investigadors.
Segon, perquè la gestió de l'Arxiu de la Corona d'Aragó pogués
passar exclusivament a mans de la Generalitat, com era la
intenció original aquell any 79/80, com vostè ha recordat, i amb
la qual cosa el patronat que preveuen els estatuts d'autonomia
respectius seria un patronat purament decoratiu, sense massa
capacitat d'actuació.

Nosaltres pensam també que posicions com aquesta,
posicions d'aquesta casta, no ajuden de cap manera a refermar els
vincles culturals i històrics que es donen entre les comunitats que
comparteixen la història, que va ser de la Corona d'Aragó, i que
compartim la majoria d'elles una mateixa llengua i, fins i tot,
alguna cosa més; que nosaltres diem que sí que compartim
aquesta alguna més.

Que aquestes posicions com l'adoptada pel Parlament de
Catalunya a iniciativa d'Esquerra Republicana i Convergència i
Unió i, fins i tot, la posició d'Esquerra República i Convergència
al Congrés dels Diputats dificulten moltes vegades processos que
serien molt més fàcils si es fessin en base a la raó i al seny, que
no es dóna en aquest aspecte.

I des de la raó que creim nosaltres, volem dir que
entenem el punt 2 de la proposició del Grup Socialista,
convertit ara en el punt 1, després d'aquesta esmena pròpia
que han presentat, que és la d'assegurar la integritat dels
fons que configuren actualment l'arxiu, sigui quina sigui la
seva procedència. Malgrat que no ho diu, fins i tot podríem
creure, no ho diu la seva proposició, que s'han d'identificar
els fons que corresponen a institucions pròpies de Catalunya
que s'han incorporat posteriorment i, fins i tot, li diré que
nosaltres entendríem que la gestió, la titularitat d'aquests
fons posteriorment integrats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
que la gestió i la titularitat hagin de ser propis de la
Generalitat de Catalunya. I que fins i tot la decisió de si se
segreguen o no se segreguen hagi de ser una decisió presa
per la Generalitat de Catalunya, perquè la titularitat
d'aquests fons és seva. Entendríem açò i entendríem que la
postura de les altres comunitats o d'aquesta comunitat
hagués de ser la de suggerir, pressionar, raonar que no
s'hauria de segregar, raonar que no s'hauria de segregar a
través del patronat; però, també admetre que la Generalitat,
una volta recuperada la titularitat d'aquests fons que no
formen part de la Corona d'Aragó, hauria de tenir la
sobirania de decidir pròpiament què en fa d'ells, i si
sobiranament creu que hem de continuar formant part de tot
un únic arxiu mantenir-ho, però en cas contrari, acceptar
que són decisions sobiranes. No obstant açò i després de fer
aquesta observació, li hem de dir que com que comprenem
el fons de la proposició no de llei, com que la comprenem
perfectament, li donaríem suport, lògicament, a aquest punt,
feta aquesta apreciació.

Quant al punt 3 de la proposició del Grup Socialista que
ara s'ha convertit en el punt 2, és clar que l'esmena que han
presentat millora substancialment el text inicial, nosaltres
creim que es millora molt el text inicial. El punt demana
l'acord per assegurar la gestió supracomunitària de l'arxiu
davant el que s'aprovà al Parlament de Catalunya i davant el
que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que era la
gestió gairebé exclusiva de la Generalitat. Amb l'esmena el
Grup Socialista ha tret la referència inicial a si l'arxiu ha de
ser transferit o no a cap comunitat autònoma i açò deixa la
porta oberta a altres solucions que en el futur es puguin
plantejar i que trobam raonables.

I també raonables els punts 4, 5 i 6, que ara es
convertirien en 3, 4 i 5 de la proposició, que fan referència
a la representació paritària de totes les comunitats per igual
en aquest patronat i superior a la representació de l'Estat,
mantenir la titularitat estatal igualment; també a la presència
consultiva d'altres territoris que ara no formen part de l'Estat
espanyol i, lògicament, el que fa referència al coneixement
que ha de tenir la persona directora principal encarregada i
responsable d'aquest arxiu, que no dubtam que açò que
posen vostès han de ser els requisits mínims per poder
complir amb la seva funció i amb la seva feina.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM, Sr. Damià
Pons, té vostè la paraula. 

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En parlar de l'Arxiu de la Corona d'Aragó ens trobam en la
necessitat de resoldre bàsicament cinc qüestions. La primera, la
conveniència del manteniment a les totes de la seva unitat o la
possibilitat de permetre la seva segregació amb sèries
documentals de naturalesa diferent i, fins i tot, amb la possibilitat
de dipositar-les a llocs diferents. La segona, on s'ha de localitzar
l'arxiu? Tercera, a qui ha de correspondre la titularitat dels
diferents fons documentals? La quarta, a qui la responsabilitat de
la seva gestió? I finalment, com ha de ser l'instrument que es creï
per a la seva gestió? Aquestes són les qüestions bàsiques a
resoldre.

Val a dir que exceptuant la tercera qüestió, la solució de la
qual sembla indiscutible, l'arxiu, evidentment, ha de continuar
estant instal•lat a Barcelona ben igual que hi ha estat d'ençà del
seu origen, les altres quatre qüestions plantegen més dificultats
de les que amb una reacció primària es podria pensar. Per
començar, convendria saber que el nom actual de l'arxiu data de
l'època de Carles III, de final del segle XVIII. La raó que
s'imposàs aquest nom va ser perquè es va fer una valoració
preeminent dels fons documentals que corresponien a l'antiga
Corona d'Aragó per damunt de la resta, i perquè els erudits
decimonònics tengueren la voluntat de concentrar realment en
aquell arxiu tots els fons de l'antiga Corona d'Aragó, cosa que
realment mai no varen fer. L'actualment anomenat Arxiu de la
Corona d'Aragó havia tengut des de l'edat mitjana el nom d'Arxiu
Reial de Barcelona. En gran part, els equívocs actuals i les
dificultats per trobar-hi solució deriven d'aquesta qüestió de
noms. Amb la denominació actual sembla com si l'arxiu només
conservàs documentació pròpia de l'antiga Corona d'Aragó, com
si tota la documentació correspongués a la confederació, que
durant un bon grapat de segles formàrem els balears, els
valencians, els catalans i els aragonesos.

En realitat els fons guardats a l'arxiu presenten una
heterogeneïtat molt major, vegem-ho. Hi ha els següents grans
blocs documentals: el bloc que correspon a l'Arxiu Reial de
Barcelona i l'antiga Confederació Catalanoaragonesa; el fons i
col•leccions que haurien correspost a l'Arxiu Històric Provincial
de Barcelona en el cas que hagués existit, cosa que no succeeix
perquè mai no ha estat creat; tercer, el bloc de documentació que
correspon a institucions polítiques i administratives del Principat
de Catalunya, es tracta de documentació procedent de la
Diputació del General, o sigui la Generalitat, o de
l'Administració de l'Estat a Catalunya; i, finalment, una accepció
generalista o vària que inclou una gran multiplicitat de fons
diversos i que s'han acumulat al llarg del temps a l'arxiu. De tots
aquests fons, els que corresponen a la Confederació
Catalanoaragonesa són la part de l'arxiu que té un més alt valor
històric, fins al punt de ser un dels més rics i importants dipòsits
de documentació medieval europea.

En canvi, si parlam amb termes quantitatius, segons
algunes fons solvents consultades, sembla que la
documentació que no té relació amb la medieval
Confederació Catalanoaragonesa oscil•la entre el 70 i el
85% del total dels fons documentals. Del total dels quinze
quilòmetres de documentació, poc més poc manco, aquest
és el percentatge.

La veritat és que coneixent aquestes dades, examinant-
les amb racionalitat i prudència, és com s'ha d'afrontar el
futur dels fons de l'anomenat Arxiu de la Corona d'Aragó.
Les qüestions que fan referència a la seva unitat, titularitat
i gestió no poden obtenir una resposta primària del tipus
"aquest arxiu és nostre" o no poden servir d'excusa per
invocar un sentiment de greuge davant Catalunya. Enguany,
primer al Parlament de Catalunya i després en el si de la
Comissió d'Educació i Cultura del Congrés dels Diputats,
s'han adoptat dues resolucions que no poden ser ignorades
per aquest parlament a l'hora de definir la seva posició. A la
proposició no de llei, aprovada per unanimitat, fins i tot amb
els vots d'Unió Valenciana i del Partit Aragonès-
regionalista, a la Comissió d'Educació i Cultura del Congrés
dels Diputats en realitat només es va prendre un acord clar:
la creació, en el termini màxim de sis mesos, d'un patronat
integrat per totes les comunitats afectades. La resta de les
decisions que necessàriament s'hauran de prendre es deixen
en mans del patronat que s'ha de formar, on obertament
s'hauran d'afrontar les qüestions relacionades amb la unitat,
la titularitat i el model de gestió.

Adoptar ara avui, aquí, resolucions taxatives referents a
aquestes tres qüestions pot ser que pugui ser precipitat. Una
vegada hagi quedat constituït el patronat i amb totes les
cartes a la ma, es tractarà de negociar la solució més
pràctica i adient d'aquestes qüestions. L'inconvenient que li
trobam a la proposició no de llei presentada pel Grup
Socialista és que pot tancar una sèrie de portes. Segons
l'acord del Congrés dels Diputats hauria de ser el patronat
qui determinàs les solucions més convenients a les tres
qüestions que queden sense resoldre. Per això, el nostre
grup, mentre que els punts 4, 5 i 6, d'acord amb la
numeració primera, em semblen del tot ajustats i tenen el
nostre suport, sense cap mena de dubte, respecte dels punts
2 i 3 de la proposició no de llei sí que en tenim de dubtes.
Creim que seria millor que no s'hi proposassin resolucions
tan taxatives, sospitam que els membres balears que formin
part del patronat tanmateix hauran de prescindir-ne, en part,
almanco, de les resolucions que avui adoptem. La qüestió de
la unitat blindada de l'arxiu, de la seva titularitat i gestió
continuen quedant obertes encara que avui aquest parlament
aprovi la proposició no de llei que debatem. El marc on
s'hauran d'originar les solucions definitives serà en el si del
patronat que abans de cinc mesos s'haurà de constituir.
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El nostre vot afirmatiu als punts 2 i 3 hem de confessar que
no està fonamentat en una seguretat total. Ara bé, els votarem
afirmativament sabent que serà necessari que en el si del patronat
que es constituirà pròximament, siguin matisats i més ajustats a
la realitat documental de l'anomenat Arxiu de la Corona d'Aragó.
A les Balears sobretot ens ha de preocupar la titularitat i la gestió
de la part de la documentació global de l'arxiu que correspon de
veritat a l'antiga Corona Catalanoaragonesa, d'aquesta
documentació en som part interessada i, per tant, no hem
d'inhibir-nos a l'hora de fixar el seu destí futur. De la resta de
documentació, entre el 70 i el 85 hem dit abans, possiblement
n'hem d'esperar solucions que no passin exactament pel contingut
d'aquesta proposició no de llei. Ben segur però que tendrem
ocasió de parlar-ne més vegades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició per part del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Joan Marí té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Tal volta
algú pensi que el millor que podria fer seria dir sí des de l'escó i
acabar a hores d'ara aquest plenari, però no. La transcendència
història que per a la nostra cultura té el tema que tractam
m'aconsella fer un poquet d'història, almanco per treure
rendiment a la feina que m'ha portat molt gustós preparar aquest
tema aquest cap de setmana a Eivissa, allà on reconec que he
après moltes coses d'aquest arxiu que desconeixia, i també
m'agradaria que si qualcú de vostès no coneix exactament la
història, doncs ara, tal vegada, ha arribat el moment d'enriquir-
nos un poquet més culturalment.

Em fa pensar en esgotar aquest temps allò que diuen els
documents antics guardats a la Pabordia d'Eivissa quan els meus
avantpassats acaben els seus manuscrits dient: açò per a
memòria. Idò, açò per a memòria al llibre d'aquesta cambra em
serveix en primer lloc esmentar el que va escriure fa poc el Sr.
Marimón i que jo faig meves en aquest moment: per a tots
aquells que estimam la història del nostre país, és una magnífica
notícia el fet que el Congrés de Madrid accepti que l'Arxiu de la
Corona d'Aragó passi a un patronat on seran representats el
Govern d'Aragó, les Balears, Catalunya i València. I després
d'una història d'aquest arxiu, acaba dient el Sr. Marimón: En
definitiva, s'ha fet un poc de justícia històrica, esperem que
suposi un precedent en la col•laboració d'aragonesos, balears,
catalans i valencians.

Però, per fer un poquet d'història de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó m'agradaria dir en públic el que he après en privat.
L'arxiu és un dipòsit documental de l'antiga Cancelleria
Reial de Catalunya i Aragó, al qual han estat units uns altres
fons històrics, instal•lat a Barcelona al casal construït al
segle XVI, destinat al lloctinent i a la seva cort judicial. La
documentació comtal i reial més antiga era guardada a un
monestir des d'on passà al Palau Reial Major de Barcelona.
A la segona meitat del segle XII Alfons I feu redactar el
Liber feudorum major que contenia 951 escriptures, el feu
escriure el Degà de la Catedral Ramon de Caldes per tal de
guardar testimoniatges jurídics utilitzables posteriorment.
Paral•lelament restà format el Liber feudorum feritanie
ambdós enriquits amb valuoses miniatures, i el Liber
feudorum forma minor. Des de mitjans del segle XIII, amb la
possessió dels molins paperers de València comencen els
llibres de registre d'una manera semblant a la Cúria
vaticana. El primer correspon al repartiment de València,
1234-1252, Jaume II i Pere III, els reis que més contribuïren
a l'organització de l'arxiu, produïren una gran quantitat de
documents reflex de la vida política i cultural del segle XIV.
Els registres de la Cancelleria Reial i els de la Reial
Audiència, que en certa manera el continuen, passen de
8.000 volums des del 1253; la sèrie dita Cartes reials
diplomàtiques, amb una gran diversitat de documents,
comprèn unes 50.000 peces. Conté les seccions separades
següents: Arxiu Reial, dividit entre el de mestre racional i
el de la Batllia General de Catalunya, incorporat l'any 1936
poc abans d'esclatar la guerra civil. N'hi ha d'altres que, amb
honor al temps, els passaré per damunt.

Però sí que serà interessant dir que el document més
antic i fa tremolar una mica pels qui ens estimam aquests
documents, el document més antic conservat és ni més ni
menys que de l'any 844; el més antic escrit amb paper, del
1.178, i el més antic escrit en català, del 1.211. La
incorporació a l'antic Arxiu Reial de nombrosos fons d'altres
procedències han convertit l'Arxiu General de la Corona
d'Aragó en un dipòsit general de documentació antiga,
especialment després del 39.

L'Arxiu General de la Corona d'Aragó ha tengut arxivers
molt destacats, en el segle XII n'era el seu responsable
l'esmentat Ramon de Caldés; en el XIII, en Bernat de Versó;
en el XIV, en Pere Miquel Carbonell, i a l'època moderna
alguns dels que estudiam perquè ens agraden aquests temes,
noms com Xavier de Garma i Duran, Pròsper de Bufarull,
el seu fill Manel, el seu net Francesc, en Manuel González
i d'altres n'han set els responsables. No vull amagar, perquè
seria presumptuós per part meva, dir que gran part d'aquesta
documentació l'he trobada, i vostès la poden trobar, com
poden imaginar-se, al llibre allà on tots hi podem anar a
estudiar temes de Catalunya, com és l'Enciclopèdia de
Catalunya.
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Però anem una miqueta més a casa i arribem a un professor
de la nostra Universitat, que diu, i traduiré al català: el més
important dels arxius és que tenguin la màxima seguretat i
puguin consultar-se. Afegesc jo, estiguin allà on estiguin. Pensar
que un dia l'Arxiu de la Corona d'Aragó pugui ser víctima d'una
segmentació i que uns documents se'n vagin a València i d'altres
se'n vagin a Mallorca, o a Eivissa -afegesc jo-, em pareix un
disbarat. Aquest arxiu es va fer en el seu moment centralitzat a
Barcelona, encara que tenia documentació d'altres llocs.

I tornant a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Pilar Rahola va fer
una proposta en la qual pareixia que la Generalitat de Catalunya
tenia preeminència; no es pot consentir, no es pot consentir. Si
la Corona d'Aragó era una espècie de confederació on els
territoris funcionaven de forma bastant autònoma, haurien
d'establir-se unes prioritats, almanco per elegància política. Tots
els governs dels territoris haurien de participar en l'administració
de l'arxiu, encara que la seva ubicació pugui continuar sent
Barcelona. Això diu un gran professor de la nostra Universitat de
les Illes Balears.

Jo també voldria fer esment, encara que aquí ja s'ha parlat,
d'aquest document que varen lliurar a la Comissió de Cultura
d'aquesta cambra aquells diputats Andreu Mesquida i Damià
Pons, però se n'ha parlat i ho passaré per alt.

Però m'agradaria fer unes reflexions a la proposició no de llei
que ens presenta el Grup Socialista. Dir que, a grans trets ens
sembla bé i anunciar, naturalment, que votarem favorablement.
Però, en el primer paràgraf, no creiem del tot correcta la frase
referida a les incorporacions. Segons les dades de la darrera guia
del 86, ingressaren després de la guerra civil els protocols
notarials, la documentació d'hisenda, part de la documentació
judicial i les ordres militars; però la resta dels fons de
procedències molt diverses s'incorporaren el segle XIX, com la
documentació d'ordres religioses o del Consell Suprem d'Aragó,
o bé a principis del segle XX, com és el cas dels importants
documents del Reial Patrimoni. Per tant, caldria més a
l'exposició de motius haver dit: la incorporació al llarg dels
segles XIX i XX. D'altra banda, la qualificació que es fa de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, com a dipòsit general de
documentació antiga, pot induir a confondre antiga amb
medieval. Seria, doncs, més correcte dir que es tracta d'un dipòsit
amb documentació que abasta un espai cronològic molt ample
entre els segles XIX i XX.

Al segon paràgraf, quan es parla de transferència a la
Generalitat de Catalunya, caldria tal vegada especificar de quin
tipus de transferència es parla, de la titularitat, de la gestió o
d'ambdues, si bé, es deu referir a això darrer, ja que en fa menció
específica al punt tercer de la proposició.

Ja acab quasi, Sr. President. I pel que fa a la proposició en si,
doncs es podria dir el següent: resulta obvi que si el ministeri i
les quatre comunitats autònomes tenen una representació
paritària al patronat, per una simple qüestió aritmètica, les
comunitats tendrem una representació preeminent.

Cal afegir al punt sisè, que entre les bases del corresponent
concurs n'hi figuràs una en relació amb la facultat del patronat
per emetre un informe el Ministeri de Cultura sobre cada un dels
candidats o candidates que es presentassin al concurs; en aquest
informe hi constaria el coneixement de les llengües, de la història
i de les institucions de l'antiga Corona d'Aragó.

Sr. portaveu del Grup Socialista, no tan sols el meu grup
li donarà suport a cada un dels punts d'aquesta proposició no
de llei, obstinats pels vells de la casa, sinó esperonats per les
noves generacions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, moltes gràcies, Sr. Pons
també. Segons les intervencions produïdes, es pot donar per
aprovada aquesta proposició no de llei per assentiment i
unanimitat? Moltes gràcies, queda aprovada.

S'aixeca la sessió.
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