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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam aquest plenari pel
primer punt de l'ordre del dia, que fa referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 5390/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a establiments turístics que han rebut ordre de
tancament.

La primera ha estat retirada mitjançant escrit presentat pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

I.2) Pregunta núm. 5391/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Sansó i Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a establiments turístics denunciats als tribunals per no
acatar l'ordre de tancament.

Passam al a la segona pregunta, que formula el diputat Antoni
Sansó i Servera, també del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a establiments turístics denunciats als tribunals per no
acatar l'odre de tancament. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Darrerament hem pogut observar, almanco en titulars de premsa,
que des de la Conselleria de Turisme es preparava una ofensiva
cap als edificis il•legals o en base a denúncies d'hotels que
estaven en condicions il•legals. En aquest cas, el que a nosaltres
ens interessaria saber és quins establiments turístics han estat
denunciat davant els tribunals per no acatar l'ordre de tancament
de la Conselleria de Turisme durant l'any 1996.

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. Sansó, hay cuatro
establecimientos que no han cerrado o no tenemos la seguridad
de que hayan cerrado. Estábamos pendientes de una inspección
definitiva en estos establecimientos porque, como sabe, con
posterioridad a la orden de cierre, se da una orden de precinto. Es
en el caso de que se incumpla esta orden de precinto cuando se
va al juzgado. En este momento hay cuatro establecimientos
pendientes de esa última inspección sobre la orden de precinto,
que, en su caso, irá al juzgado. Todos los demás, según me
informan los servicios técnicos, están cerrados. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies. Ens va molt bé aquesta contesta perquè, de totes
maneres ja li ho he dit al principi, el que ens preocupava
eren els titulars que darrerament des de la Conselleria de
Turisme s'intenten vendre. Aleshores, nosaltres estam
completament d'acord amb aquesta política, si realment és
certa; ara, el que no ens pareix bé és que un titular un dia
sigui que han dut cinc establiments turístics als tribunals, un
altre ens en parli de tes, un altre de deu. Jo crec que per això
és important la pregunta, perquè almanco necessitàvem
aquest aclariment del conseller, a veure quins o quants
s'havien dut per aquesta via. De tota manera, creim que la
pregunta està contestada, i en bas a això nosaltres ja
pensarem què hem de fer.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Sansó, a mi me gustaría que
ustedes consultaran, y por favor, que no se interpreten mal
los expedientes, cuando quieran en la conselleria, y podrán
verlos. Es que se ha establecido una serie de problemas con
esto, parece como si lo que la Conselleria de Turismo
estuviera haciendo ahora de repente es montar una
operación extraña basada en cosas que no son reales, y eso,
créame, no es así, y además me parecería de una temeridad
asombrosa y absoluta dar informaciones que no se
correspondieran con la realidad impresionante.

De manera que los expedientes existen. Los cierres se
llevan a cabo, los inspectores va a comprobarlos. Se tienen
que cumplir unos plazos, lo decía a otro diputado el otro día,
y esos plazos corren a favor del infractor, si es que éste
quiera aprovecharse del procedimiento, pero esto está
sucediendo así.

De todas maneras, supongo que ya estará en camino para
su grupo, a petición de su portavoz, el nombre de los
establecimientos, así como la fecha en que se dio el cierre
y la localidad dónde están, como me comprometí la semana
pasada. Supongo que eso les disipará definitivamente las
dudas. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 5410/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a competències transferides
als consells insulars.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a competències transferides als
consells insulars. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta fa referència a un
tema, pensam nosaltres, de cabdal importància política, que és la
suficiència del finançament en les competències transferides als
consells insulars, perquè, efectivament, els consells insulars són
institucions amb molt escassa capacitat i marge de maniobra
financer per dotar-se de recursos i, per tant, les competències mal
finançades són un llast de molt difícil resolució. En aquest sentit,
el diputat que els parla va plantejar, en la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos de dia 25 de setembre de 1996, al conseller del ram
la conveniència d'efectuar un estudi sobre el grau de suficiència
de les competències ja transferides. Molt amablement, el Sr.
Conseller va considerar que això era una proposta interessant i
que, per tant, la impulsaria des de la Conselleria. Així,
simplement, la pregunta, tal com està expressada és per saber si
ja s'han iniciat els tràmits per efectuar aquest estudi sobre el
finançament de les competències als consells insulars. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Únicament vull dir al representant del Grup d'Esquerra Unida
que posa en la meva boca coses que jo no he dit mai. Jo crec que
és una falta de seriositat en aquest parlament posar en veu d'un
altre coses que mai no ha dit, i jo l'emplaç que busqui en la
pàgina 499 del Diari de Sessions de 25 de setembre del 96, on
podrà veure, a l'últim paràgraf de la primera columna d'aquesta
pàgina, que jo mai no m'he compromès a fer cap estudi en cap
termini, en el sentit que vostè fa la pregunta. Per tant, jo li
demanaria que retirés la formulació d'aquesta pregunta. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

La veritat és que una mica per... No em pensava que
seria per utilitzar-lo, però m'he baixat -beneïda intuïció- el
Diari de Sessions d'aquesta comissió, i efectivament, a la
pàgina 499 no hi ha res del que vostè diu perquè a la pàgina
499 només hi ha transcrit el que jo vaig demanar, però a la
pàgina 501, que és on es recullen les seves pròpies paraules,
diu textualment: "Bé, vostè demana un estudi sobre si les
competències estan ben avaluades en el seu finançament o
no. Jo crec que estudiar mai no és dolent i, per tant, fer un
estudi em sembla molt bé, i per tant no tenc res a oposar al
fet que es faci un estudi d'aquestes característiques". Home,
aquestes paraules, evidentment, no inclouen un termini,
però si vénen com a contesta a una sol•licitud formal per
part del grup en el sentit que el Govern impulsi aquest
estudi, són inequívoques, inequívoques, Sr. Rami, respecte
que vostè, a la compareixença, hi va tenir l'amabilitat, hi
insistesc, o el bon criteri d'acceptar la nostra proposta.
Probablement, amb posterioritat a aquesta reunió de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li faig esment que vostè està en la
formulació d'una pregunta, que el temps ha passat, que s'ha
excedit del temps entre la primera i la segona intervenció.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

És clar, però com que  m'han desmentit...

EL SR. PRESIDENT:

Concreti, per favor, si no, li hauré de retirar la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Concretaré el més possible. Simplement, he dedicat un
petit segment del temps a reivindicar la veracitat d'allò que
hi ha darrera la pregunta, i simplement indic que el que ha
passat, probablement, és que a vostè li han explicat la
inconveniència, la inoportunitat política, de fer aquest estudi
que vostè, una mica en pla conseller novell, es va
comprometre a fer, perquè les competències estan mal
finançades, Sr. Rami.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Bé, a mi això em sembla contumàcia. Després de citar-li
quines varen ser les meves preguntes, que encara vostè insisteixi
que jo em vaig comprometre a fer aquest estudi, em sembla que
no ho ha entès o no entén el català. Jo el que vaig expressar aquí
és que em sembla molt bé que es faci aquest estudi, com
qualsevol altre, i expressar això no és assumir un compromís que
la conselleria farà un estudi de qualsevol mena. Per tant, molt
difícilment vostè pot reclamar de la Conselleria què està fent la
conselleria quan mai no s'ha compromès a fer això. Els
compromisos de la Conselleria d'Economia i Hisenda, com a
representant del Govern, són compromisos de complir la Llei de
consells insulars en els termes que ha de complir el Govern quant
a aquesta matèria, i li assegur que el Govern els complirà.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5492/96, de l'Hble. Sr. Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
als hotels de "tot inclòs".

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions a hotels de "tot inclòs". Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, des de diferents sectors tan empresarials com polítics
d'aqusta comunitat, s'ha mostrat la preocupació per la progressiva
implantació del "tot inclòs" en el sector hoteler de les nostres
illes. També s'ha dit que l'única forma de lluitar contra aquesta
pràctica, i jo no ho crec així, crec que n'hi ha d'altres, és la
inspecció sobre la qualitat dels serveis, així com dels aliments i
begudes que s'hi serveixen. Aquestos últims són responsabilitat
de la Conselleria de Sanitat i Consum, és per això que li
preguntam quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria de
Sanitat i Consum en hotels que comercialitzen les seves places
amb aquesta modalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A part de desconèixer quins són els
altres mecanismes amb què es podria lluitar contra aquestes
modalitats, li vull dir que no dispòs de cap xifra, perquè la
inspecció per part de la Conselleria de Sanitat i Consum no es fa
atenent a aquest criteri. Li'n puc donar xifres globals, si
l'interessen, però no específiques d'aqeusta modalitat, perquè
insistesc que els inspectors de la conselleria no actuen a partir
d'aquest criteri; per tant, és impossible que tenguem xifres de cap
mena.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo tenia l'esperança
que em digués que, atesa la preocupació, mostrada pel propi
conseller de Turisme i per una part important del sector
d'hostaleria, conjuntament amb les fundades sospites que
part dels aliments i begudes que es donen en aqueixos
establiments no tenen la qualitat que seria desitjable i que
marca la llei, haurien incrementat aquestes inspeccions,
però veig que la coordinació entre conselleries i la
preocupació d'aqeust govern no és aquest tema, no és el "tot
inclòs". Jo vull recordar-li que hi ha bona part del sector que
està molt preocupada per aquest tema, i crec que així anam
malament, crec que s'haurien d'inspeccionar aqueixos
establiments i que s'hauria d'incrementar d'alguna manera...,
o més aviat, evitar que aqueixos fraus es cometessin, i
d'aqueixa manera intentar que aqueix pràctica tan dolenta,
almanco nosaltres ho creim així, no s'estenés a les nostres
illes. Moltes 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):

Sr. Diputat a més que el conseller de Turisme ja ha
contestat en aquest parlament en alguna ocasió respecte que,
efectivament, s'hi han fet unes inspeccions i no s'ha pogut
trobar res, li vull dir que, des de la perspectiva de sanitat,
s'inclouen aquests establiments dins el conjunt
d'inspeccions, que són moltíssimes, hi ha una xifra l'any 96
de 7.939 inspeccions; vull dir amb això que el consum de
determinats productes, la qualitat de determinats productes
que s'hi ofereixen, s'ha inspeccionada en aquest establiments
i en els altres, vull dir que hi ha un control important
respecte d'aqeusta qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 5495/96, de l'Hble. Sr. Miquel
Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
col•laboració amb la unitat de cures pal•liatives.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a col•laboració amb la unitat de cures pal•liatives. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, atès que a principis
d'aqust any es va posar en marxa  aquí,a Palma, una unitat de
cures pal•liatives domiciliàries mitjançant una col•laboració
entre l'insalud, l'Associació Espanyola contra el Càncer i, segons
el conseller Sr. Cabrer, la conselleria, voldríem saber quina és la
col•laboració de la conselleria en aquesta unitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Gràcies, SR. President. Sr. Diputat, la Conselleria de Sanitat
col•labora en la unitat de cures pal•liatives de càncer creada per
l'Insalud en l'hospital Verge de la Salut amb una aportació d'1,5
milions de pessetes a l'Associació de lluita contra el càncer a
Balears. Amb aquesta aportació es financen les despeses de la
unitat mòbil d'atenció domiciliària amb que compta aquest
programa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

I.6) Pregunta RGE núm. 5393/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a exclusió dels municipis que no
estan governats pel PP en les promocions de l'Ibavi d'habitatges
de protecció oficial.

Passam a la següent pregunta, que formula el Sr. Antoni
Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
exclusió dels municipis que no estan governats pel Partit Popular
de les promocions de l'Ibavi d'habitatges de protecció oficial. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Verger, hem vist en la premsa unes
declaracions del Sr. Isidoro Marcos, gerent de l'Ibavi, on
deia que gastarien 600 de pessetes en construir 88 habitatges
en règim de protecció oficial. Fa uns mesos s'havia anunciat
que serien 1.000 milions i més de 100 habitatges, però ja
veim que totes les inversions tenen tendència a encollir. De
tota manera, aquesta no és la pregunta, la pregunta va
formulada al president. A nosaltres en xoca que els cinc
ajuntaments que hi han estat inclosos estiguin governats pel
Partit Popular i, en canvi, tots els exclosos són municipis on
no governa, tret de sa Pobla, on pareix que no ha arribat.
Això que ja per a Petra s'havien anunciat 20 habitatges, i
l'Ibavi és conscient de la necessitat que hi hagi, que n'hi ha,
a municipis com Felanitx, Calvià o Sóller. Per què, idò,
només la pregunta, com l'ha formulada el president, només
hi han entrat Inca, Alcúdia, Deià, Llucmajor i Valldemossa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, la programació
d'habitatges de l'ibavi no es fa en funció del color polític
que governi aquell municipi. S'hi inclou bé, i si no, també.
ES fa en funció de la disponibilitat del sòl, de la demanda
social d'habitatges en el municipi, del creixement
poblacional, de la viabilitat econòmica de l'operació i de la
situació urbanística del municipi. Per consegüent, això que
diu vostè dels ajuntaments de Felanitx, Petra i Sóller, són
operacions que encara no estan definitivament excloses
perquè s'estan estudiant totes aquestes condicions que facin
possible una construcció d'habitatges de l'Ibavi en aquells
municipis.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Em sorprèn que cap dels municipis exclosos no
compleixi amb algun dels criteris objectius, amb els quals
coincideixin, dels que ha esmentat el Sr. Conseller. Sabem
que algun dels ajuntaments que hi han entrat no han cedit
solars, són ajuntaments fins i tot en recessió, alguns, algun
altre en augment, en canvi, d'altres, dels exclosos, sí que hi
havien cedit solars o havien fet actuacions davant l'Ibavi.

Nosaltres estam molt preocupats pel sectarisme que
intuïm o que veim dins l'actuació del Govern, com a mínim,
no la veim prou justificada. Hi ha hagut el tema de la
cicloturística, el tema dels camins rurals, subvencions que
hem vist en parts i quarts, i creim que és bo fer una crida a
l'equanimitat. Efectivament, aquests criteris objectius són
els que ha de tenir el Govern presents a l'hora d'articular un
país, mirar-ho sense fer aquesta mena de maniqueisme bord
dels meus i dels altres, i confiam que tenguin a bé
reconsiderar aquesta actuació de l'Ibavi i, en general, les del
Govern. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller de Foment, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Em pensava, Sr. Alorda, que no
hauríem d'entrar a puntualitzar temes concrets, però vostè ho ha
volgut.

Felanitx; s'està discutint també la possibilitat de fer-hi
habitatges d'aqeust tipus, però Felanitx ens demana, a part de
cedir un solar, que hi facem una nau industrial, i l'Ibavi no farà
una nau industrial per fer habitatges de protecció oficial, perquè
això no forma part de les condicions on Ibavi treballa, una nau
industrial a canvi de poder fer habitatges.

Petra; Petra ofereix uns solars que no tenen serveis, i vol que
l'Ibavi...

No se'n rigui, es així; si vol, li'n donaré tota la documentació.

...i vol que l'Ibavi faci tots els serveis d'un promotor privat,
quan ha de ser el promotor privat qui faci aquests serveis; que
ofereixi el solar i farem després, si és que realment hi ha mercat
suficient per fer els habitatges, aquests habitatges, però, ho torn
a repetir, Petra ofereix uns solars fora cap servei i vol, d'entrada,
que facem els serveis a tots els solars.

Sóller; no hi ha petició formal de Sóller, hi ha hagut unes
peticions informals a través de Gestur balear per veure si és
possible fer habitatges a Sóller. S'està estudiant. De petició
formal de Sóller, no n'hi ha.

Calvià; l'Ajuntament de Calvià és prou intel•ligent o té prou
mitjans per fer habitatges, i fa tot el possible perquè Ibavi no hi
entri, miri quina cosa més curiosa. De totes formes, així i tot,
Ibavi va comprar un edifici a la Caixa de Balears (Sa Nostra) per
fer-hi dotze habitatges de protecció oficial.

I Esporles, que també ho ha demanat fa molt poc temps, no
té solars i, per consegüent, s'estan gestionant solars, per veure si
és possible que a Esporles s'hi puguin fer habitatges d'aqeust
tipus.

Per consegüent, Sr. Alorda, abans de formular una pregunta,
informi-se'n bé. A tots aquests ajuntaments no era possible ni ho
ha estat fins ara fer-hi un habitatge, ni un, i si vol documentació
respecte de Petra, la hi donarem, i li puc assegurar que Ibavi no
farà els serveis que ha de fer un promotor privat, perquè després,
a través d'aquests serveis que faci l'Ibavi, pugui vendre els solars,
ell. De consciència, en tenc. I miri, d'habitatges...

Ara acab, Sr. President

EL SR. PRESIDENT:

Li ha acabat el temps, li ho dic.

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

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5493/96, de l'Hble. Sr. Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'inspecció oberts a hotels de "tot inclòs".

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'inspeccions oberts a hotels de "tot inclòs". Sr.
Diputat, té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Tal com ha dit el Sr. Conseller, si
no s'han fetes aquestes inspeccions, malament es poden
haver obert expedients. Per tant, consideram que aqueixa
pregunta ja queda contestada i la retiram. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Queda retirada.

I.8) Pregunta RGE núm. 5494/96, de l'Hble. Sr. Xavier
Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió pressupostària per a la piscina coberta a
Ciutadella.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió pressupostària per a la piscina de Ciutadella. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, la piscina coberta de Ciutadella és una història
que ve de 1994, ha estat objecte de diferents declaracions,
contradeclaracions, s'ha intentat posar en el tema de la
Universiada i hi ha hagut, com deia, diferents declaracions
i contradeclaracions. El que és cert és que sembla que
l'Ajuntament de Ciutadella hi té molt d'interès. A nosaltres,
com a consellers, en aquest representants de Menorca, ens
agradaria saber exactament si és possible de forma
inequívoca quina és la previsió pressupostària per a l'any
1997, per tal de cofinançar la finalització de la piscina
coberta a Ciutadella de Menorca. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports,
té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Em
sap greu haver-li de contestar que per a l'any 97, en principi, no
hi haurà cap previsió pressupostària per a aquesta piscina.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Només vull lamentar que no hi hagi
dedicat, en tot cas, cap previsió pressupostària. Voldríem saber
si es dóna per acabada o si realment no té res a veure amb
l'article que va sortir aquesta setmana en el qual el Sr.
Vicepresident del Consell Insular de Menorca, qui ara no hi és
present, deia que el Govern balear hi aportaria 35 milions de
pessetes. 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. Senyores i senyors diputats. No es
preocupi, Sr. Tejero, que el vicepresident del Consell Insular de
Menorca, sense cap dubte, es preocupa i defensa molt millor els
interessos que els representants del Grup Socialista. Li he dit que
el 97 no hi hauria cap previsió pressupostària perquè n'hi haurà
el 96, i fins aquest darrer trimestre pagarem aquests 35 milions
de pessetes del conveni per poder finançar aquesta piscina per a
Ciutadella. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 5496/96, de l'Hble. Sra. Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes per a la prevenció de l'osteoporosi a la
menopausa.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Maria Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes per a la prevenció de la osteoporosi a la
menopausa. Té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller de Sanidad y Consumo, una de las consecuencias
más importantes de las (...) que tienen lugar en la
menopausia es el riesgo de osteoporosis. La osteoporosis
(...) se produce fundamentalmente durante los primeros
cinco o diez años de la menopausia (...) de a función
ovárica. Es en esta época cuando se puede realizar la
prevención; por ello, nuestra pregunta va en el sentido de
conocer qué acciones ha llevado a cabo la Conselleria de
Sanidad par a prevenir la osteoporosis en la menopausia a
lo largo de este año en las islas de Ibiza, Formentera y
Menorca. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A part que la Comissió
Interdepartamental de la dona ha fet un cicle de
conferències que s'estendrà a les illes d'Eivissa, Formentera
i Menorca, la conselleria no ha dut a terme cap activitat
preventiva en aquest sentit, tota vegada que consideram que
és una qüestió d'assistència sanitària i, com a tal assistència
sanitària, correspon a l'Insalud dur a terme aquesta tasca.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Hasta ahora, ni a lo largo de este año ni en años previos,
hemos tenido conocimiento de que se haya hecho nada en
este sentido, y nosotros pensamos que la incidencia que
tiene la osteoporosis en la mujer menopausica, en una
proporción de 6 a 1 respecto al hombre, dado que en la
mujer se desconoce esta problemática, dado que cifras
aproximadas de un 50% de mujeres no consulta este
problema porque desconoce esta patología, desconoce su
prevención y desconoce su tratamiento, yo pienso que eso
sí que es tarea de la Conselleria de Sanidad y Consumo.
Además, hay que tener en cuenta que la osteoporosis se
transforma en una serie de fracturas como pueden ser
fracturas de cadera, (...) vertebrales, que inciden sobe la
salud y el bienestar de la mujer menopausica, y creo que
también es cuestión de la Conselleria de Sanidad, y además
eso incrementa el gasto sanitario que tenemos.
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Por todas estas cuestiones, nosotros creemos que es
importante que se hagan campañas de información, campañas de
prevención, de esta menopausia, sobre todo entre las mujeres
menopausicas, campañas destinadas a fomentar hábitos positivos
con respecto a la osteoporosis mediante una dieta adecuada en
aporte (...)cálcico, mediante la estipulación del ejercicio físico,
mediante campañas para la supresión del consumo de alcohol y
de tabaco, entre otras medidas, y mediante la realización de (...)
metrías que hoy por hoy...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, jo ho sent molt, és molt interessant, però
hauria d'acabar, per favor; és una pregunta, no és un programa
alternatiu.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente.

Yo creo que estas medidas que he anunciado, entre otras, sí
que podría llevarlas a cabo la Conselleria de Sanidad y
Consumo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller?

I.10) Pregunta RGE núm. 5369/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a sancions a establiments turístics per no acatar l'ordre
de tancament.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
sancions a establiments turístics per no acatar l'ordre de
tancament. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. L'ordre de tancament d'un establiment
turístic ja és una mesura extrema que ha de ser posterior a altres
solucions de tipus administratiu, com són les sancions
econòmiques. Voldríem saber, als establiments als quals s'ha
ordenat el tancament, quines sancions econòmiques els han
posat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. La formulación de la pregunta por
escrito no era exactamente ésa, pero bueno, dejémoslo estar. Se
refería a sanciones a aquellos establecimientos que se habían
remitido al juzgado porque no se habían cerrado, y como he
contestado a su compañero de grupo, al Sr. Sansó, hace un rato,
de estos, afortunadamente, han ido cerrando sucesivamente y,
por consiguiente, no ha sido necesario hasta la fecha sancionarlos
más que, lógicamente, con el cierre.

Respecto a la pregunta tal como me la formula ahora, yo
también se lo expliqué la semana pasada. ES decir, aquí hay
dos tipos de actuación: una, que se abría el expediente,
cuando el expediente culminaba con falta muy grave,
entonces se ponía la sanción correspondiente y además de
la sanción económica, eran 5.001.000 pesetas, además se
ordenaba el cierre, y hay el segundo procedimiento,
procedimiento alternativo que da la ley, que es cuando se
contempla una falta muy grave, que inmediatamente es
evidente que esa falta es muy grave, como es no tener en
absoluto ningún permiso, ninguna autorización, ni siquiera
solicitud de esa autorización ante la conselleria o bien estar
el establecimiento cerrado por no haberse adaptado, por
ejemplo, al Plan de modernización, y abrirlo sin
conocimiento de la conselleria, sin autorización de ninguna
clase, ante eso la actuación puede ir por dos vías; el cierre
inmediato, la orden del cierre inmediato, y simultáneamente
abrir el expediente sancionador, que culmina con la sanción
que sea, lógicamente la sanción que corresponderá a una
falta muy grave. De manera que hay esos dos
procedimientos; incluso y el otro día les decía, al decirle los
establecimientos que se habían cerrado, que había unos que
habían ido por un procedimiento y otros por otro. No sé si
eso le aclara la pregunta, Sr. Sampol. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ens ha de permetre
adornar un poc les preguntes, perquè, si no, arribarem a ser
robots que llegirem la pregunta, i tendrà poca salsa aquest
parlament.

Efectivament, coneixem el procediment sancionador.
Com vostè ha pogut comprovar, quasi ens hi estam
convertint en uns experts, a força d'interpel•lar-lo, i
efectivament, hi ha dos procediments: hi ha el tancament
previ a l'inici de l'expedient, que podríem entendre com una
mesura cautelar davant unes accions molt greus de tot
l'ordenament jurídic, en el cas de l'ordenament turístic, i el
segon procediment, que seria el tancament fruit de tot
l'expedient sancionador. Per tant, ha d'entendre aquesta
pregunta relacionada amb aquest segon procediment, és a
dir, fruit del procediment sancionador, s'ha arribat a ordenar
el tancament d'alguns hotels? Si és així, hi haurà hagut unes
sancions econòmiques posades a aquests hotels, volem
saber quines han estat.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Me temo que, sin embargo, no voy a
poderle responder en este momento a esta pregunta concreta. Lo
siento, pero yo había interpretado, no por una cuestión de adorno,
sino que yo había interpretado directamente la pregunta en los
términos en que estaba hecha: ¿qué sanciones económicas han
puesto a cada establecimiento turístico que no ha acatado la
orden de cierre? Claro, (...) que ninguna porque la habían acatado
todas hasta ahora, pendientes de esas cuatro. Claro, no tengo aquí
los datos. El otro día le decía que había una serie de
establecimientos cerrados mediante el expediente sancionador
desde fecha 1 de junio, y le decía había uno, dos, tres, cuatro,
cinco, seis, siete edificios de apartamentos y un hotel; ésos eran
por el procedimiento largo, por decirlo de alguna manera, es
decir, con expediente previo. Creo que en casi todos los casos
son o cinco millones o dos millones de pesetas, son cinco
millones en el caso de que persistan a lo largo del expediente
infractor, persistan en general, sin presentar ningún papel, o sin
que estén en condiciones de presentar la petición de autorización,
y en algunos casos se rebajan la sanción, en el caso de que
tengan en marcha la petición de autorización, éste es el criterio
que se venía utilizando por parte de la propuesta de los
instructores de las causas, y como digo, por eso pueden oscilar
las cantidades, siempre por encima de 501.000 pesetas, pero,
como digo, pueden oscilar en función de la situación
administrativa en que están.

Yo lamento no poder darle con detalle esto, pero yo no sé si
llegaré a tiempo porque me parece que ya le habíamos mandado
la información de todos los cierres; si llego a tiempo, le añadiré
la sanción que en su caso se han puesto a los expedientes estos.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

11) Pregunta RGE núm. 5370/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a queixes per la mala actuació d'alguns monitors del
campament de Cala Jondal.

Passam  a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
queixes per la mala actuació d'alguns monitors del campament
de Cala Jondal. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest estiu, hem tengut
coneixement, aquí ho diem, de mala actuació d'alguns
monitors en el campament de Cala Jondal. Hem de tenir en
compte l'edat dels joves, en algun cas, nins, que participen
en aquests campaments, i aleshores aquesta mala actuació
ha originat protestes d'algusn pares, algunes de les quals han
estat per escrit, fins i tot s'han queixat de, només citaré una
de les queixes perquè de l'altra crec que és més adequat no
parlar públicament en el Parlament, però una de les queixes
s'ha referit a discriminació lingüística utilitzant expressions
que ja no s'haurien d'utilitzar, és a dir, el que és impensable
és que els nins, pel fet d'utilizar la seva llengua, siguin
recriminats per uns monitors que depenen d'unes
institucions autonòmiques. En tot cas, Sra. Estaràs, supòs
que és qui contestarà, crec que aquí ha fallat en no contestar
els escrits que li han enviat alguns pares. Voldríem saber per
quin motiu no s'ha donat resposta a aquestes queixes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, durant la passada
campanya d'estiu hi va haver en el campament de Cala
Jondal dos monitors que van fer aquestes actuacions que el
Sr. Diputat explica, aquestes, entre d'altres, també varen
cometre l'error de dur begudes alcohòliques al campament;
varen ser expulsats tot d'una per part del gerent de l'ISBJ i
per part de la Direcció General de Joventut. A continuació,
l'ISBJ ha sol•licitat a la Direcció General de Joventut i
Família en data 18 de juliol del 96 l'obertura d'expedient
informatiu per delimitar responsabilitats i que després derivi
en un expedient sancionador, si cal. L'esmentat expedient
està en fase de tramitació, i estam totalment d'acord amb
vostè que són fets que no haurien de passar, s'han pres les
mesures oportunes, aquests dos monitors varen ser
substituïts immediatament que es va tenir coneixement dels
fets per dos monitors nous, i s'han fet totes les actuacions
adients que marca la legislació vigent. També li he de dir
que en aquest mateix campament, en una altra dada, hi va
haver també un incident, en aquest cas amb un director
d'aqeust campament, però era un campament que dirigia en
aquell moment el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, per
tant, corresponia al consell insular prendre les mesures
adients en relació amb aquest expedient. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Permeti'm que la feliciti per reconèixer
que hi ha hagut uns errors. Entenem que... No sé si és
comprensible, però hem d'admetre que es puguin produir aquest
tipus d'errors, ara, (..) el futur, i ja per convertir aquesta pregunta
en qualque aspecte positiu, s'haurien de tenir molt en compte els
criteris de selecció dels monitors; per descomptat, haurien de
rebre instruccions claríssimes, no només un comportament al
nivell que vostè ha esmentat, sinó fins i tot un coneixement de la
realitat cultural d'aquestes illes, i finalment, vostè ha fallat,
encara és a temps de solucionar-ho, hauria de respondre als pares
que s'han dirigit per escrit al Govern i donar-los, com a mínim
una explicació i una excusa. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment, les gestions, s'han fet
totes. Responsabilitat, s'ha complida tota per part de la Direcció
General de Joventut, i en aquest cas empresa pública IBSJ. En
aquest moment no m'han dit què faran els instructors d'aqeust
expedient, que podria derivar en sancionador, i s'han fet totes les
gestions adients perquè coses com aquestes no tornin a passar.
Evidentment, els criteris de selecció dels monitors són estrictes,
però sempre és lògic que pugui passar casos com aquest, que no
haurien de passar mai però que la tònica fa que..., és impensable
que passin, però moltes vegades els monitors que t'envien..., un
no compleix o se salti les normes, i aquí hi ha la pressió
important de la Conselleria de Presidència de vigilar, per això hi
ha un gerent a Cala Jondal que vigila que els monitors facin les
feines; si un incompleix, automàticament s'aplica la legislació
vigent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 5423/96, subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 4574/96, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política en matèria de declaració i gestió
d'espais naturals protegits.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència a
mocions. Hi ha una moció presentada, la número 5423/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
en matèria de declaració i gestió d'espais naturals protegits. Per
fer-ne la defensa, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Francesc
Triay i Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputat. Aquesta moció
té per objecte expressar la profunda insatisfacció que sentim
els socialistes després de sis anys de vigència de la Llei
d'espais naturals. Per això, demanam una reafirmació dels
valors de la llei, de la seva plena adequació a un dels
problemes més importants de la nostra comunitat com és
protegir el patrimoni natural existent.

La LEN (Llei d'espais naturals) és una llei molt
favorable als interessos generals de les Illes Balears, és una
llei de supervivència, en defensa del nostre patrimoni
natural, obliga la seva preservació, i en defensa de la nostra
singularitat econòmica, garanteix que uns atractius naturals
i paisatgístics, que són imatge de marca turística de les Illes
Balears, es mantenguin.

Però la llei, el paper, el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, per si mateix no ho resol tot. Tots els poders
públics estan implicats en el compliment de la Llei d'espais
naturals i, per això, propòs que el Parlament demani a tots
els poders públics una ferma implicació en l'estricte
compliment de la llei i una oberta disposició a contribuir i
a fer realitat els seus objectius, els ajuntaments, els consells
insulars, el Govern de la Comunitat Autònoma i el Govern
central en allò que també li pugui correspondre, tots han de
contribuir al compliment de la Llei d'espais naturals.

Però el primer poder públic, el primer protagonista del
desenvolupament de la llei d'espais naturals, és el Govern
balear, i que el Govern balear dugui quasi sis anys sense
desplegar la Llei d'espais naturals, és casual?, té excusa,
respon a causes majors que ho hagin impedit? No, és una
llei de la qual el Govern del Partit Popular només ha
acceptat el seu valor com a promoció turística, com a mapa
ver de les Illes Balears per posar en els fullets i dur a les
fires, però mai no l'han assumida com a eix d'una política
d'ordenació del territori o com una prioritat de la seva
política. Per això, passats sis anys, les qüestions que la llei
comana al Govern han avançat tan poc o gens. Aquest
balanç no pot ser aprovat pel Parlament, no podem estar
d'acord amb tan pobra aplicació de la Llei d'espais naturals.

Els espais naturals confiats al Govern van per mal camí,
per això proposam reprovar la passivitat del Govern,
estimular-lo a fer realitat els discursos i a passar de les
paraules als fets. El Govern tenia i té una obligació
important, pendent després de quasi sis anys, que era
ordenar cada un dels espais mitjançant un pla especial de
protecció o un pla d'ordenació del medi natural, no haver
complit aquesta obligació, no haver dut endavant aquest
desenvolupament, crea greus problemes a la preservació
dels valors específics de cada espai i, per això, justifica
aquesta valoració negativa que demanam que el Parlament
emeti aquí avui sobre l'actuació del Govern.
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Altres punts de la moció es refereixen al pla territorial parcial
de la Serra de Tramuntana. Sabem el Govern ens ha dit i ens ha
anunciat que dia 11 d'octubre va aprovar els criteris que ha de
dur al Parlament sobre aquest pla territorial parcial, i avui encara,
dia 5 de novembre, aquests criteris no han entrat en el Parlament;
per quin camí vénen, per on vénen al Parlament, des del Govern,
els criteris del Pla territorial parcial de la Serra de Tramuntana,
que necessiten tantes setmanes per fer un trajecte tan curt?

I també demanam la seva declaració, perquè així ho estableix
la disposició addicional tercera de la llei. Hi ha un error en el text
de la proposició, en la disposició addicional tercera de la Llei
d'espais naturals, que estableix que aquest, entre d'altres, la Serra
de Tramuntana, ha de tenir una declaració d'espai natural
protegit, d'acord amb la Llei 4/89, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestre. Demanam, perquè mai no
n'hem sentit a parlar, que s'iniciï sense més dilacions el Pla
territorial parcial dels Amunts, a Eivissa, que és l'altra àrea
complexa, junt amb la Serra de Tramuntana de Mallorca, que
estableix la Llei d'espais naturals de 1991.

Fem notar que és per fer empegueir, que és vergonyós, que
precisament les aigües d'un parc natural, Mondragó, siguin de les
més contaminades de les Illes Balears, com així ho indiquen els
informes de la Conselleria de Sanitat, a causa que, des del temps
que s'ha declarat parc natural, no s'han fet encara, no s'han iniciat
i no s'han pres decisions sobre les necessàries obres de depuració
d'aigües que les àrees edificades al voltant del parc de Mondragó
provoquen dins les cales de Cala Mondragó.

La Llei d'espais naturals estableix que es Trenc-Salobrar de
Campos, el primer espai que va ser objecte de protecció per
aquest parlament i que va donar lloc a tota una dinàmica
protectora que va culminar amb la Llei d'espais naturals,
s'Albufereta de Pollença i els illots de Migjorn i Ponent d'Eivissa
han de ser, també d'acord amb la LEN, objecte de declaració
d'espai protegit, d'acord amb la disposició addicional tercera de
la Llei d'espais naturals, no s'ha iniciat en absolut cap tràmit en
aquest sentit.

Volem que el Parlament demani al Govern balear que doni
compliment a la resolució parlamentària per la qual, d'una
manera inequívoca, es va demanar per unanimitat que la Serra de
Na Burguesa sigui declarada parc natural.

Fem una petició conjunta al Govern balear i al Govern de
l'Estat per tal que, segons la sentència de juny del 95 sobre
l'aplicació de la Llei 4/89, de conservació dels espais naturals i
de la flora i fauna silvestre, que estableix que els parcs nacionals
no són de gestió exclusiva de l'Estat, s'iniciïn, com més aviat
millor, entre el Govern balear i el Govern de l'Estat les gestions
per fer efectiva una gestió compartida, una gestió paritària, si és
possible, del parc nacional marítimoterrestre de Cabrera, perquè
ens preocupa realment que el primer any que un govern del Partit
Popular a Espanya fa uns pressuposts pateixi una minva superior
a un terç en els recursos econòmics dedicats a aquest parc
nacional de Cabrera, únic parc nacional que tenim a les Illes
Balears.

I per últim, introduir en aquesta moció sobre espais naturals
la reserva natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, les
quals han estat objecte d'una llei de l'Estat, de les Corts
Generals, que les protegeixen amb aquesta categoria, amb
aquesta qualificació de reserva natural. Nosaltres demanam
al Parlament que demani al Govern de l'Estat que compleixi
les obligacions que provenen d'aquesta llei, que redacti i
aprovi el Pla d'ordenació de recursos naturals de la reserva
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera i que posi en
marxa el patronat d'aquesta reserva natural.

S'hi han presentat algunes esmenes per part del Partit
Popular, a la nostra moció, i voldria fer alguns comentaris
previs, per situar el nostre punt de vista en relació amb
aquestes esmenes i facilitar així la comprensió dels altres
grups parlamentaris que no hi han fet esmenes.

El Grup Parlamentari Popular fa una referència en tres
d'aquestes esmenes que no se citi expressament parc o
reserva natural com a espai natural protegit, com a forma de
protecció de les àrees que han de ser objecte de protecció
especial, d'acord amb la Llei d'espais naturals de les Illes
Balears. Efectivament, la Llei d'espais naturals no diu que
hagin de ser parcs o reserva natural els espais que han de ser
objecte de gestió especial, diu que han de ser objecte d'espai
natural protegit d'acord amb la llei estatal; per tant,
efectivament, es pot obrir i deixar obert a una redacció, que
jo crec que s'hauria de perfeccionar, (...) una referència
explícita a la Llei 4/89, de conservació dels espais naturals
i de la flora i fauna silvestre, es pot obrir, quan fem
referència a la Serra de Tramuntana, quan fem referència a
es Trenc-Salobrar de Campos, als illots d'Eivissa o a
s'Albufereta, no així, entenc jo, quant a la Serra de Na
Burguesa, quant que hi va haver una manifestació d'aqeust
parlament, no és un espai que estigui dins el llistat de la Llei
d'espais naturals, sinó que és voluntat d'aqeust parlament
que sigui declarada parc natural.

Quant a ses Salines d'Eivissa i Formentera, que, com dic,
és una reserva natural declarada per llei de l'Estat, he de dir
que, en primer lloc, l'esmena conté error, perquè no existeix
un conflicte de competències a ses Salines d'Eivissa i
Formentera entre aquest parlament o el Govern i les Corts
Generals, el que hi ha és un recurs d'inconstitucionalitat,
que és una altra figura totalment distinta, i aquest recurs
d'inconstitucionalitat s'ha de resoldre en el seu moment. La
proposta va dirigida al Govern de l'Estat, se l'hi demana que
faci el Pla d'ordenació de recursos naturals i que posi en
marxa el patronat. Fa poques setmanes, en aquest parlament,
en el debat sobre l'estat de la Comunitat, ja vam presentar
una proposta de resolució on demanàvem que el Parlament
de les Illes Balears demanàs la gestió de la reserva natural
de ses Salines d'Eivissa i Formentera; no va ser acceptada
pel Partit Popular aquesta proposta de gestió per a les Illes
Balears de la reserva de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
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Avui, l'únic que fem és demanar al Govern de l'Estat que
dugui endavant les obligacions que li marca la llei, que les
compleixi, que no s'hi demori, no està justificat que el fet que hi
hagi un recurs d'inconstitucinalitat mantengui sense avançar ni
el Pla d'ordenació de recursos naturals, que excepcionalment ha
quedat per fer posteriorment a la declaració de la llei, perquè
això és una situació excepcional, ni la constitució del patronat
que ha de vetllar pel compliment dels objectius de la llei.
Nosaltres no vam estar d'acord amb aquest recurs
d'incosntitucionalitat i, per tant, tampoc no estam d'acord amb
aquesta esmena que referida a ses Salines d'Eivissa i Formentera
ens presenta el Grup Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. S'hi han presentat una sèrie
d'esmenes per part del Grup Parlamentari Popular. Per fer-ne la
defensa i prendre posició respecte de la moció, té la paraula el
seu portaveu, el Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Debatem
un tema que fa escassament dues setmanes ja vam debatre amb
certa profunditat, tant per part dels grups parlamentaris com per
part del Sr. Conseller en la interpel•lació. Estam d'acord amb
molts d'aqeusts punts i estam d'acord amb la formulació que es
fa d'alguns d'ells, però sobretot crec que anam ben encaminats i
que podem treure avui d'aquesta moció algunes feines en comú
per part de tots els grups parlamentaris.

Ja han observat vostès que és una constant del conseller, en
l'anunci que ens va fer, dur endavant tots aquests temes,
anunciar, que no fa altra cosa que desenvolupar les paraules del
president del Govern a la sessió d'investidura en matèria
d'ordenació del territori i de medi ambient. El discurs es va
produir ja el dia de la interpel•lació, per tant, avui aniríem més
a cada una de les qüestions concretes per veure si és possible
arribar a uns acords que, evidentment, han de ser bons per a tots.

Quant a les propostes del Grup Socialista, n'hi ha que
mereixen el nostre suport i d'altres creim que amb una altra
redacció també el poden merèixer; algunes d'elles, les més
poques, les mínimes, no tendran suport del Grup Popular.

Quant a la primera, el Grup Popular donarà suport a
proclamar la vigència de la Llei d'epais naturals i l'adequació als
interessos generals de les Illes Balears i, sobretot, a reclamar que
tots els poders públics, absolutament tots, vetllin pel seu estricte
compliment. Creim que la Llei d'espais naturals, hi estam
d'acord, Sr. Triay, és una de les feines més ben aconseguides
d'aqeust parlament, és un punt molt interessant per fer feina i, per
tant, en declaram la plena vigència i ens adherim a aquesta
formulació.

Quant al punt segon, que fa referència que el Parlament
reprovi l'actitud del Govern en relació amb el desplegament
de la Llei d'espais naturals, no hi estam d'acord, ja li ho vam
dir el dia de la interpel•lació. Per veure per què no hi estam
d'acord, el fet de... Un suport sense més al Govern, sinó que
és un suport motivat, analitzam, ja ho vam dir, la relació de
les Illes Balears amb tot l'Estat espanyol, hi veim que duim
un bon avantatge, i concretament parlàvem el dia de la
interpel•lació que a l'Estat només un 36% dels parcs
naturals tenen aprovada alguna figura de planificació, sigui
d'ordenació de recursos, sigui d'ús i gestió, un 20% en tenen
en tramitació i un 43,5% no en tenen ni iniciada; a les Illes
Balears, un 100%, és a dir, la totalitat dels parcs tenen un
pla d'ordenació de recursos aprovat i també en la seva
totalitat tenen el Pla rector d'ús i gestió aprovat o en
tramitació. Vostè em dirà que açò és millorable,
evidentment, açò és la tasca del Govern, millorar i cada
vegada tractar de fer millor aquestes coses, dur-les a millor
terme i, cada vegada, els espais protegits que hi ha sobre els
papers també ho estiguin de forma efectiva. Per tant,
nosaltres creim que des de Balears ha estat una feina
positiva i més si la comparam amb la resta d'estats
europeus.

Quant al tercer punt, relatiu a la Serra de Tramuntana de
Mallorca, hi presentam una redacció alternativa, una
redacció alternativa que també presentam a altres punts,
perquè creim que en el moment en què vostès fan referència
a una figura molt concreta com és la de parc o reserva
natural..., no hi entram, no és que no estiguem d'acord amb
aquesta figura concreta, sinó que creim, com vostè ha dit i
sap, que açò està pendent, açò ve arran de la Llei 4/89, on
està viciada d'inconstitucionalitat, el Govern central està
preparant una nova redacció d'aquesta llei i, per tant, creim
que aquí hem de deixar la porta oberta. El punt tres,
concretament, quedaria redactat de la següent forma: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a accelerar l'elaboració del Pla territorial parcial
de la Serra de Tramuntana de Mallorca que preveu l'article
9 de la Llei 1/91, d'espais naturals, i que procedeixi a la seva
protecció determinant la figura que sigui més adequada en
raó dels elements, sistemes o valors naturals de la zona en
qüestió", açò seria l'esmena que nosaltres proposam.

Al punt quart, que fa referència al Pla territorial parcial
dels Amunts d'Eivissa, no tenim cap problema a donar-hi
suport, perquè aquesta és la voluntat ja manifestada en
diverses ocasions pel Govern de la Comunitat.

Contràriament, amb el punt cinquè no podem estar
d'acord. Ens hem documentat, l'Ibasan fa feines des de fa
temps en aquesta zona, feines que prest veuran la llum i que
van per bon camí. Per tant, creim que ja és una feina
començada, que pot acabar bastant aviat i que no és
necessari que el Parlament de les Illes Balears faci cap
instància.
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Al punt sisè també hi presentaríem una esmena, pels motius
que abans ja li he anunciat, i el deixaríem de la següent forma:
"El Parlament de les Illes Balears urgeix al Govern de la
Comunitat perquè procedeixi a la protecció de les àrees d'es
Trenc-Salobrar de Campos, s'Albufereta, illots de Migjorn i
Ponent d'Eivissa, determinant la figura que sigui més adequada
en raó dels elements, sistemes o valors naturals de les zones en
qüestió".

De la mateixa forma el punt setè tendria una esmena del Grup
Popular, i quedaria redactat en els termes següents: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat
perquè procedeixi a la protecció de l'àrea de la Serra de Na
Burguesa, determinant la figura que sigui més adequada en raó
dels elements, sistemes o valors naturals de la zona en qüestió".
Com veu, repetim l'argumentació a què abans feia esment, en
base a aquesta llei que està viciada d'inconstitucionalitat.

Quant al punt vuitè, no tenim cap problema a donar-hi suport,
aquesta és la línia d'actuació del Govern, que fa referència al
parc nacional marítimoterrestre de Cabrera en la cogestió o
gestió paritària.

I pel que fa al darrer punt, el número nou, vostè sap que és un
tema que està pendent d'un recurs que va posar aquest parlament
i també, en consonància amb el Govern de la Comunitat
Autònoma, entenem que en tant que no s'hagi resolt aquest
recurs, seria precipitat adoptar una o altra formulació, no fos cosa
que després hàgim de fer corregudes a rectificar els continguts de
les normatives. Per tant, deixaríem el punt número nou de la
següent forma: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat que en el termini de tres mesos desenvolupi els
estudis pertinents relatius a la protecció de ses Salines d'Eivissa
i Formentera, i que una vegada...", aquí hi ha un petit error de
transcripció, ho deixaria de la següent forma: "...i que una
vegada resolt el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel
Parlament i el Govern de la Comunitat Autònoma en relació amb
el contingut de la Llei 26/95, de 31 de juliol, de declaració de ses
Salines d'Eivissa i Formentera com a reserva natural, i per al
supòsit que la sentència dictada reculli les tesis formulades pel
Parlament i el Govern balear, procedeixi a la protecció de les
dites àrees, determinant la figura que sigui més adequada, d'acor
amb els estudis realitzats, en raó dels elements, sistemes o valors
naturals de la zona en qüestió", tot per deixar-ho un poc a
l'espera del recurs per excés de competència que en el seu
moment, així ho entenem des del Grup Popular, ho entén el
Parlament i ho entén el Govern de la Comunitat, va cometre el
Govern de l'Estat.

Per tant, aquestes són les propostes alternatives, les
esmenes que presentam a la seva moció, Sr. Triay. Creim
que seria una bona ocasió, com vostè ha dit, i en conclusió,
per donar una passa interessant, una passa tots junts,per
refermar aquesta voluntat expressada del Govern i que
fossin tots els grups parlamentaris qui poguéssim donar
suport a aquests punts esmenats, i crec, com deia el
conseller a la interpel•lació, que donaríem  una bona mostra
del fet que a vegades no venim només aquí a barallar-nos o
a fer una política únicament i exclusivament partidista, sinó
que quan hi ha coses importants per a les nostres illes som
capaços de posar-nos d'acord, com algunes vegades hem
demostrar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors
diputats; bé, la veritat és que una vegada més tornam a
parlar, en aquesta cambra, d'espais naturals i de la seva
protecció. Sincerament crec que a tots els diputats d'aquesta
cambra ens hauria de fer vergonya que sis anys després de
la promulgació d'una de les lleis més importants d'aquesta
comunitat com és la Llei d'Espais naturals, encara haguem
d'estar reclamant el seu compliment, és una vergonya. Hem
de recordar que el Govern té un mandat del Parlament que
l'obliga a donar compliment a aquesta llei, no és una cosa
arbitrària o potestativa del Govern dir "ara sí, ara no o ara
m'interessa congelar-ho", no, és que té una obligació no
només moral, sinó una obligació legal perquè és un mandat
del Parlament; per tant, com dic, vergonya ens hauria de fer
continuar demanant el que és obvi, que és compleixi la llei,
únicament i exclusivament això és el que es demana avui,
aquí, amb aquesta moció.

Realment hem pogut veure, al llarg d'aquests darrers
anys, la passivitat, la indiferència amb què el Govern ha
tractat el tema dels espais natural. Dóna la impressió que no
hi creuen gaire, les senyores i senyors del Govern, no hi
creuen gaire, en la LEN, no els agrada la Llei d'Espais
naturals, no els agrada i per això la tenen dins un calaix i no
la desenvolupen com és la seva obligació. Per tant, aquesta
passivitat, aquesta indiferència, és bastant preocupant.

Jo crec que si el PP pogués voldria tornar enrera aquesta
llei d'espais naturals, i per això crec que la té paralitzada, i
és normal i el Grup Parlamentari del Grup Popular hauria
d'entendre que sempre, dins l'àmbit dels partits de l'oposició
o dels sectors ecologistes, hi hagi sospites que hi ha
interessos poc clars en la gestió dels espais naturals i en la
permissivitat, perquè si no, per què no han de donar
compliment, en el seu moment, a aquesta llei?, per què
aquesta dilació, aquesta permissivitat, aquesta passivitat?
Per tant, no s'estranyin quan, a vegades, els sectors
ecologistes o els sectors progressistes dubten sobre les
intencions o sobre el que s'amagada darrere aquesta manca
de protecció dels espais naturals, no s'estranyin perquè
vostès donen peu a aquestes especulacions que moltes
vegades es confirmen.
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L'altre dia el Sr. Reus va plasmar, d'alguna manera, aquest
poc interès que té el Govern en la Llei d'Espais naturals i va
venir a dir, no en paraules textuals, però bé, que la Llei d'Espais
naturals està bé, és allà, però que ara, amb les futures DOT, amb
les futures Directrius d'Ordenació Territorial, ja es preveu que hi
haurà algunes zones de diferents illes que tendran unes figures de
protecció; ho va dir va una o dues setmanes, però de la LEN no
en volen sentir a parlar, els fa nosa. 

Jo, simplement, perquè com aquest tema dels espais naturals
l'hem tractat tantes vegades i tantes vegades, probablement,
n'haurem de continuar parlant, simplement vull agrair al Grup
Socialista no només el fet que hagi presentat aquesta moció, sinó
el fet que no hagi acceptat algunes de les esmenes que proposava
el Partit Popular perquè, realment, crec que són de vergonya,
sobretot alguna; vull fer referència a alguna sobre ses Salines,
molt breument, que pretén descafeïnar la protecció que tenen ja
ses Salines i diu que, bé, quan es facin els estudis -estudis que ja
estan fets des de fa anys- després ja es veurà quina figura li
donam; bé, la figura està definida, està declarada, ja; per tant,
descafeïnar i tirar endarrera és molt preocupant. 

Nosaltres ens preguntam quant de temps haurem d'esperar
que el Govern balear doni compliment de veritat a un mandat
parlamentari que és fer complir i desenvolupar la Llei d'Espais
naturals, quant de temps haurem d'esperar?

Sincerament, ja per acabar, crec que és obvi que tots els
membres d'aquesta cambra hauríem de donar suport a una moció
tan elemental com la que diu que es compleixi la llei; per tant,
com a mínim els puc garantir que el Grup Mixt ho farà així, que
li donarà suport. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats,
sense que s'enfadi el grup proposant, jo diria que aquestes
mocions derivades de la interpel•lació debatuda l'altre dia en
aquesta cambra, són unes mocions elementals, perquè realment
no és que instin el Govern a adoptar un criteri o un altre en
l'elaboració dels plans territorials, ni insten el Govern a aplicar
un altre criteri en la gestió dels espais naturals, en l'elaboració
dels plans especials... Llevat del tema de Mondragó i qualque
altre moció de caràcter puntual, això són mocions per demanar
que es compleixi una llei, són mocions perquè demanar que es
compleixi una llei, una llei aprovada fa cinc anys per aquest
parlament, i això és una situació extraordinàriament anòmala, i
no és la culpa, naturalment, del grup proposant, no és la culpa del
Grup Socialista, és la culpa, naturalment, del Govern, que no
desenvolupa aquesta llei, que no l'aplica, que no se la pren
seriosament i que li dóna el mateix tractament que tota la resta
de qüestions que fan referència a qüestions sensible d'ordenació
territorial, etc.; paraules, intencions, rollos, però res de mesures
d'aplicació concreta.

Això és la trista realitat i, clar, com que és una  proposta
elemental, que el que demana és que es compleixi la llei, el
Partit Popular diu que l'acceptarà en les seves línies mestres,
aquesta moció; clar, no podria fer altra cosa; fer altra cosa
és dir, d'una manera explícita, que no s'aplicarà la Llei 1/91
d'Espais Naturals, i això no es pot fer; el millor és no
aplicar-la dient que es vol aplicar. Però així mateix se'ls
arregla, el Grup Parlamentari Popular, per introduir esmenes
amb el sentit d'aigualir aquestes mocions tan elementals, no
sigui cosa que li donem, a la protecció de determinats espais
sensibles del nostre territori, ja una figura específica,
predeterminada, nosaltres pensam que la més clara, sense
cap tipus de dubte, com és parc o reserva natural. Deixem-
ho, segons el Partit Popular, en figures de protecció, que
s'estimin més adequades, etc., etc.; un intent claríssim de
defugir qualsevol tipus de compromís concret, fins i tot
anant més enllà del que diu la Llei, perquè la Llei no diu la
figura més adequada i tal, diu clarament les figures que pels
espais natural protegits contempla la Llei estatal 4/89. I, en
efecte, en el tema, també, de ses Salines d'Eivissa i
Formentera utilitza un conflicte competencial per intentar
cercar qualque escletxa per la qual defugir el compromís.

En definitiva, són mocions elementals, que, lògicament,
Esquerra Unida els donarà suport. Són tristament
necessàries; això és el més trist de tot, que sigui necessari
dur mocions elementals a aquest parlament, això és
l'element fonamental de reflexió, és a dir, jo no conceb, en
cap funcionament democràtic normalitzat, que s'hagin de fer
mocions perquè es compleixi una llei; però què és aquesta
vergonya torera que tenim en aquesta comunitat autònoma?,
sobre, probablement, la qüestió més -insistesc- important, o
una de les més sensibles des del punt de vista econòmic,
estratègic, de futur per a la nostra comunitat autònoma. És
tristament necessària i és tristament necessari votar
favorablement aquesta moció, però el més trist de tot, dins
aquesta tristor general que presideix el debat, des del nostre
punt de vista, és que quan surtin aprovades la majoria
d'aquestes mocions per aquest parlament, el més trist de tot
és que no servirà per a res, estarem exactament igual que
abans, subjectes a la negligència i a la mala fe del Govern
a l'hora de fer aplicar la Llei d'Espais naturals; això és el
més trist de tot.



2060 DIARI DE SESSIONS / Núm. 53 / 5 de novembre del 1996

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. 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 també coincideix que, fins i tot en el supòsit de no
compartir les mocions del Grup Socialista, que no és el cas,
gairebé no ens quedaria més remei que votar a favor perquè, al
cap i a la fi, bàsicament demana el compliment d'una llei, la Llei
d'Espais naturals, una llei -coincidim- fonamental. 

En principi, com s'ha dit ja, haver de presentar mocions per
demanar que una llei s'apliqui ens hauria de semblar, com a
mínim, estrany, per pura obvietat; desgraciadament, en aquest
país és un obvietat que s'ha de reivindicar contínuament, i aquest
n'és un cas flagrant. De fet, com dèiem, el que es demana és el
compliment de l'article 9 i la disposició addicional tercera de la
Llei d'Espais naturals, això és, que es dictin plans d'ordenació per
a cadascun dels espais protegits i, en concret, plans territorials
parcials per a la Serra de Tramuntana i els Amunts d'Eivissa, així
com que es declarin es Trenc, s'Albufereta de Pollença i els illots
de Migjorn i Ponent d'Eivissa com a parcs o reserves naturals,
més la mateixa Serra de Tramuntana. Fa gairebé sis anys que es
va aprovar la Llei i ja és ben hora.

En la mateixa línia, tot i que fora de la Llei d'Espais naturals,
es demana el compliment de la resolució d'aquesta cambra presa
per unanimitat l'11 de maig del 1994, fa ja un any i mig, a
proposta del Grup Nacionalista-PSM de declarar parc natural la
Serra de na Burguesa. Encara ho esperam. Es tracta, com es veu,
d'un seguit d'incompliments que en qualsevol país normal es
presentarien amb l'única intenció de posar en evidència l'equip
de govern, el qual s'hauria d'excusar per no haver estar prou
diligent en l'execució dels mandats legals i assegurant amb la
major versemblança possible que hi treballa de valent i tot està
a punt. Però aquí, el compliment de la llei és com un luxe, una
gràcia que el Govern pot o no atorgar de manera discrecional.
Aquí es pot presentar el conseller de torn, explicar les seves
darreres elucubracions i no només no disculpar-se per no estar
aplicant la llei amb la diligència deguda, sinó fins i tot no estar-
se de renyar els diputats i diputades pel seu tarannà poc
constructiu, perquè tenen la mala fe i la gosadia de demanar-li
que apliqui la llei, que apliqui la llei, senzillament, quan tothom
hauria de saber que les lleis sembla que són orientatives, per als
membres del Govern, fins i tot -com deia el Sr. Triay- elements
propagandístics. 

No ens agraden gens ni mica les mocions del PP que miren
d'evitar la figura del parc natural o la reserva natural i, en tot cas,
s'hauria de mantenir el marc de la Llei 4/89, perquè així ho diu
la Llei d'Espais naturals, una llei vigent i que, pel que sembla,
unànimament, avui, els volem reafirmar. Aquesta tàctica
dilatòria del Grup Popular d'apel•lar modificacions de lleis
estatals per no aplicar aquí mesures imminents ja la coneixem:
sòl rústic, impactes ambientals, etc., i ara la nova tàctica dilatòria
d'esperar les directrius d'ordenació del territori, mentre fa deu
anys que les esperam. El PP el que ens diu, si fa no fa, és que si
en comptes de demanar el compliment de la llei i les resolucions
del Parlament demana una cosa semblant però que no sigui ben
bé això, podrien votar a favor, però si el que demanen és que es
compleixi la llei, votaran en contra. 

Una altra de les zones enumerades en la disposició addicional
tercera de la Llei d'Espais naturals que el Govern tenia
obligació de declarar espai natural protegit, era, com tots
vostès saben, les Salines d'Eivissa i Formentera, però com
també tots sabem, el Govern balear es va negar per activa i
per passiva a dar compliment a la Llei i ha hagut de ser el
Congrés dels Diputats que les hi declaràs. Se n'ha ruboritza
gens, el PP?; ben al contrari, el que ha fet és malavejar
perquè la Llei de Protecció no arribi a aplicar-se; d'entrada,
presentant recurs al Tribunal Constitucional, un recurs
ignominiós en què només fos per les implicacions personals
del Sr. Cañellas. 

En resum, el nostre grup votarà a favor de totes les
mocions, perquè s'insti el Govern a complir la Llei d'Espais
naturals, a complir la resolució d'aquest parlament sobre na
Burguesa, a complir la sentència del Tribunal
Constitucional que, afortunadament, va aclarir que els mals
anomenats parcs nacionals no són de gestió exclusiva de
l'Estat, i en el seu compliment, dic, posar en marxa la gestió
paritària del Parc natural de Cabrera, importantíssim, més
ara que Madrid ja anuncia que rebaixa la seva aportació de
120 a 80 milions, una misèria. Coincidim també en què la
gestió del Parc natural de ses Salines i Formentera es posi
ja, immediatament, en funcionament, perquè aquest cas
Madrid el va protegir, però no hi va posar ni un duro ni una
persona. Coincidim també en l'urgència de solucionar la
contaminació fecal de Mondragó i, en general, en demanar
al Govern balear que destini més recursos a la preservació
i gestió dels espais naturals, que en demani al Govern
central, que també en rep de la Unió Europea, que ho faci
mitjançant les figures que coneixem o, si en pensa d'altres,
que com a mínim les dugui prest a debat a aquesta cambra
per les vies reglamentàries i, mentre elabora o improvisa
teories, que vagi aplicant allò que en aquest moment és dret
vigent. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I té un torn d'intervenció, per
ja definir clarament aquelles esmenes que ha presentat el
Grup Popular que accepta o rebutja, el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament és necessari, continua
sent necessari, avui, defensar la Llei d'Espais naturals, insistir en
el fet que s'ha aplicar, que s'han aplicar els acords d'aquest
parlament, són coses elementals però absolutament necessàries,
perquè realment la passivitat ha estat, fins ara, la característica
del Govern en aplicació al desenvolupament de la Llei d'Espais
naturals. Per això, aquesta valoració negativa, aquesta reprovació
de la passivitat del Govern que proposam a la nostra moció i que
no pot ser contrarestada amb arguments de percentatges d'espais
naturals que han estat objecte d'ordenació, perquè el percentatge
del territori protegit per la Llei d'Espais naturals de les Illes
Balears que ha estat objecte del pla especial de protecció o de pla
d'ordenació del medi natural, és insignificant; perquè els plans
especials o els plans d'ordenació del medi natural són
absolutament necessaris per delimitar les zones de màxima
protecció, per catalogar els edificis i els elements arquitectònics
del paisatge que exigeixen protecció, per regular la possibilitat
d'ampliar o no les cases existent, per regular, cosa que ens
exigeixen les sentències del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, que condiciona a l'aprovació dels plans especials de
protecció i dels plans d'ordenació del medi natural el
manteniment o no de totes aquelles llicències d'obres, que són
moltes, que van ser concedides abans de l'aprovació de la Llei
d'Espais naturals dins espais que després van resultar protegits,
i que això són molts de cents de llicències d'obres que estan
pendents d'aquesta decisió. 

La Llei estatal 4/89, de conservació dels espais naturals i de
la flora i fauna silvestre, no és una llei viciada
d'inconstitucionalitat, és una llei vigent, és una llei vigent amb
les modificacions que li va introduir la sentència del Tribunal
Constitucional de dia 26 de juny del 1995, que va dir que la
gestió dels parc nacionals no era exclusiva de l'Estat, i aquesta
llei 4/89 està plenament vigent, amb aquesta modificació i, per
tant, les referències que la Llei d'Espais naturals de les Illes
Balears fa a la Llei estatal 4/89 s'han de mantenir íntegrament
sense devaluar-les en absolut, i per això jo deia que,
efectivament, la Llei d'Espais naturals no diu que han de ser parc
o reserva els espais anomenats com a de màxima...,  més
emblemàtics de les Illes Balears, diu que han de ser espais
naturals protegits per la Llei 4/89, i això estam disposats a
proposar ara mateix a la Presidència una modificació de la
proposta, per si és acceptada per tots els grups parlamentaris,
recollint aquest esperit de les esmenes del Grup Popular en els
punts 3 i 6 de la moció del Grup Socialista, perquè creim que,
efectivament, allò que està obert a la Llei d'Espais naturals ara ho
podem deixar amb el mateix grau de llibertat que, a més, és un
grau de llibertat important, perquè el Govern no tan sols pot
aplicar les figures que crea la Llei 4/89 estatal, que són quatre -
les reserves, els parcs, els paisatges protegits i els monuments
naturals- sinó que, a més, deixa la porta oberta perquè se'n
puguin crear de noves, òbviament, per llei del parlament
corresponent. Per tant, això, en aquest sentit, nosaltres ho
recolliríem en un text que crec que recolliria aquesta opinió
clarament.

Respecte a ses Salines d'Eivissa i Formentera, aquí si
que no hi ha punt d'acord ni n'hi pot haver, perquè ses
Salines d'Eivissa i Formentera són un cas emblemàtic de
com un partit, el Partit Popular, s'ha deixat arrossegar per
defensar l'edificació d'un espai reconegut a nivell
internacional, reconegut en el conveni de Ramsa, reconegut
com a zona especial de protecció d'aus, s'ha deixat
arrossegar només per l'interès privat d'alguns dels seus
dirigents. Modificacions de la Llei d'Espais naturals,
recursos d'inconstitucionalitat, tota una bateria d'accions
polítiques de màxim nivell perquè la llei no sigui igual per
a tothom, perquè ses Salines d'Eivissa i Formentera ni
siguin igual que sa Punta de n'Amer o que sa Canova d'Artà
o que tants d'espais que han resultats protegits per aquest
parlament; però és que aquests espais, aquests altres és com
si no fossin de ningú, i de ses Salines d'Eivissa i Formentera
tothom sap qui hi ha darrere i davant, i això fa que les
institucions s'hagin de plegar a la voluntat d'aquestes
persones que hi ha darrere i que hi ha davant, modificar lleis
i incomplir convenis internacionals per tal d'impedir que
això pugui resultar protegit i assegurar que pugui ser
edificat.

Senyores i senyors diputats, ahir aprovàvem la
Balenguera com a himne de Mallorca i hi ha un dels versos
que diu -i ve bé, en aquest tema de ses Salines d'Eivissa i
Formentera i de la negror de l'etapa passada- diu: "girant
l'ullada cap enrere, guaita les ombres de l'avior". Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Deman a la Secretària Primera
que doni lectura a les propostes de modificació que presenta
el mateix Grup Parlamentari Socialista referida al punt
número 3 i al punt número 6. Sra. Secretària, vol donar
lectura, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"Punt número 3: El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de la Comunitat a accelerar l'elaboració del pla
territorial parcial de la Serra de Tramuntana de Mallorca,
que preveu l'article 9 de la Llei 1/91 d'Espais naturals i a la
seva declaració com a espai natural protegit de la Llei 4/89,
de Protecció de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestre, d'acord amb la disposició addicional tercera de
l'esmentada llei 1/91, d'Espais naturals.

Punt número 6: El Parlament de les Illes Balears urgeix
el Govern de la Comunitat a accelerar els espais naturals
protegits de la Llei 4/89, de Protecció de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestre, als espais del Trenc
del Salobrar de Campos, s'Albufereta, illots de Migjorn i
Ponent d'Eivissa, d'acord amb la disposició addicional
tercera de la Llei 1/91, d'Espais naturals".
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Triay, aquesta presidència pot entendre
que vostè substitueix el punt número 3 de la proposta per aquest
3 que acabam de donar lectura, i el número 6 pel 6 que acabam
de donar lectura?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President. Proposam, si els grup parlamentaris ho
accepten, que siguin modificats en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt hi ha inconvenient? Per
part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida? PSM? Per part del
Grup Parlamentari Popular?

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President. En referència a aquests punts tres i sisè, vull
dir que ho acceptaríem si quan es fa referència a la Llei 4/89,
també es fa una referència a la llei que substitueixi a aquesta
mateixa, en tant està pendent d'una nova redacció.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Si em permet, com que el Reglament de la Cambra preveu
que en aquestes qüestions es pugui interrompre el Plenari per un
temps de deu minuts, se suspèn la sessió; es posin vostès d'acord,
si és que hi arriben, en una redacció, per aclarir, realment,
després al final, que és el que votam i com ho votam. Moltes
gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, ocupin els seus llocs. 

Senyor portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. Avel•lí
Casasnovas, té vostè la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President. Hem analitzat les diferents redaccions. El
Grup Popular entenia que avui es podia donar un pas important
cedint uns i altres grups, però entenem que les cessions que s'han
fer de cap manera són proporcionades. Entenem que aquesta
política s'ha d'abordar des de la globalitat. Per tant, el Grup
Popular, vista l'actitud dels grups de l'oposició, no donarà suport
a cap dels punts presentats. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Jo li he de demanar, de totes
maneres, si vostè accepta o no accepta la modificació proposada
pel Grup Parlamentari Socialista, que és la número 3 i la número
6.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

No, no s'accepta, evidentment.

EL SR. PRESIDENT:

Anem a veure si aclarim un poc els termes. Una cosa és
la votació que hagin de fer i l'altra és si el Grup
Parlamentari Popular s'oposa al fet que aquests dos punts es
votin amb aquesta modificació.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

El text inicial, perquè entenem que la modificació, des
del Grup Popular, és irrellevant.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte, idò així votarem la proposta tal com està
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, sense introduir
cap modificació. Deman que es transcrigui totalment, al
Diari de Sessions, aquesta moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista que no sofreix cap modificació ni
cap alteració.

1. El Parlament de les Illes Balears, a punt de complir-se
el sisè aniversari de la promulgació de la Llei 1/91, d'espais
naturals (LEN), en proclama la seva plena vigència i
adequació als interessos generals de les Illes Balears i reclama
de tots els poders públics una ferma implicació en l'estricte
compliment d'aquesta norma i una oberta disposició a
contribuir a fer realitat els seus objectius.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova la passivitat
del Govern en el desenvolupament de la Llei 1/91, d'espais
naturals (LEN), quant a la seva obligació d'ordenar els espais
mitjançant pla especial de protecció o pla d'ordenació del medi
natural, incompliment que provoca greus conseqüències en la
preservació dels valors específics de cada espai.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a accelerar l'elaboració del Pla territorial parcial
de la Serra de Tramuntana de Mallorca que preveu l'article 9
de la Llei 1/91, d'espais naturals (LEN), i a la seva declaració
com a parc o reserva natural d'acord amb la disposició
transitòria tercera de la llei esmentada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a iniciar sense més dilacions i a elaborar i tramitar
amb celeritat el Pla territorial parcial dels Amunts d'Eivissa
que preveu l'article 9 de la Llei 1/91, d'espais naturals (LEN).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a resoldre abans del mes d'abril del 1997 la falta de
depuració de les aigües residuals de les zones edificades
pròximes al parc natural de Mondragó, que són la causa
d'inacceptable contaminació fecal de les aigües de la cala.
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6. El Parlament de les Illes Balears urgeix al Govern de la
Comunitat a declarar parc o reserva natural els espais des Trenc-
Salobrar de Campos, s'Albufereta i illots de migjorn i Ponent
d'Eivissa d'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei
1/91, d'espais naturals (LEN).

7. El Parlament de les Illes Balears reclama del Govern de la
Comunitat el compliment de la resolució parlamentària d'11 de
maig del 1994, unànimement a favor de la declaració de la Serra de
Na Burguera com a parc natural.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
el Govern balear a fer efectiva en el menor termini possible, la
gestió paritària del parc natural marítimoterrestre de Cabrera en
compliment de la Sentència del Tribunal Constitucional relativa a
la Ley 4/89 de protección de los espacios naturales y de la flora
y fauna silvestres.

9. El Parlament de les Illes Balears reclama del Govern de
l'Estat el compliment de la Llei 26/95 per la qual es declara reserva
natural Ses Salines d'Eivissa i Formentera, mitjançant l'elaboració
del pla d'ordenació dels recursos naturals i la constitució del
patronat.

Passarem a votar punt per punt aquesta moció.

A mi em sembla molt bé totes les modificacions que es facin,
però aquesta presidència, que ha estat a tot el debat, en una
primera intervenció, el portaveu del grup parlamentari ha
anunciat vots favorables a una sèrie de punts i..., per favor..., ha
anunciat vots favorables a una sèrie de punts i ha anunciat unes
modificacions per poder-les votar. Està en tot el dret de canviar
tots els vots, però se m'havia demanat, fins i tot, votació per
separat. No faig res més que interpretar, escoltar i complir el que
es diu en aquesta cambra. Si ara el portaveu del Grup
Parlamentari Popular vot que es voti tot conjuntament perquè el
vot serà conjunt en tots i cadascun dels punts en el sentit que
sigui, té dret a demanar-ho i, per tant, jo deman si s'ha de votar
conjuntament tota la moció.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sr. President, havíem anunciat el vot separat perquè
pensàvem que una cosa aniria condicionada amb l'altra i que
s'anava pel bon camí per arribar a  un vot únic. No obstant això,
vist el resultat demanam vot conjunt.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Hi ha cap grup parlamentari que vulgui votació
separada? Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President, crec que seria més clarificador votar punt
per punt.

EL SR. PRESIDENT:

Es votarà punt per punt aquesta moció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del primer
punt, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjat el primer punt.

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

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

28 vots a favor; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjat el segon punt. 

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

Vots en contra, es volen posar drets? 

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjat el tercer punt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del quart
punt, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjat el quart punt.

Punt número cinc. Senyores i senyors diputats que votin
a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjat el punt número cinc.

Punt número sis. Senyores i senyors diputats que votin
a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda rebutjat
el punt número sis.

Punt número set. Senyores i senyors diputats que votin a
favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda rebutjat
el punt número set.

Punt número vuit. Senyores i senyors diputats que votin a
favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda rebutjat
el punt número vuit.

Punt número nou. Senyores i senyors diputats que votin a
favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda rebutjat,
també, el punt número nou.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 4838/96, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels
anomenats "pícnics turístics".

I passam al següent punt de l'ordre del dia que fa referència
a les proposicions no de llei, i veurem primer la presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels anomenats
pícnics turístics. Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, un momentet per favor...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats; Unió
Mallorquina proposa avui, amb aquesta proposició no de
llei, eliminar els pícnics turístics, i ho fa per diferents raons,
per raons sanitàries, per raons d'economia, de medi ambient,
per estar a favor de l'hostaleria de qualitat i per qüestions
estètiques; i m'explicaré: és absurd que l'any 1996, amb
totes les mesures sanitàries a favor, encara els turistes
tenguin la possibilitat d'agafar una salmonel•la dels pícnics
turístics. Per raons d'economia, donat els perjudicis que
suposa pel món de la restauració, de restaurants, bars i
cafeteries. També perquè ens sembla absurd que cuidem el
medi ambient, que hi hagi uns llocs amb espais protegits per
la mateixa LEN i que, a la vegada, quedi invadit per les
bosses dels respectius pícnics. També pel que fa al món de
l'hostaleria perquè són, precisament, ells, els que tenen els
hotels, els que estan d'acord en què s'elimini aquesta
pràctica avançant-se, una vegada més, a les decisions que
aquest parlament pot adoptar. Tan sols és un avantatge per
als tour operators i també, com no, per una qüestió estètica.
Després de les grans inversions que s'han fet en matèria
turística tant a nivell públic com a nivell privat, dóna una
molt mala imatge veure cents i cents de turistes estar
asseguts en terra amb unes bosses de pícnic.

També vull manifestar que la nostra primera proposició
no de llei va ser presentada el mes de setembre, i ho era en
uns termes més lights que els que avui, in voce, proposarem.
El motiu és que, en aquell moment, i després d'una
temporada turística, quedava clar i palesa la necessitat de la
regulació de les condicions sanitàries per la prestació
d'aquest servei, exigint als establiments hotelers una
llicència sanitària per a l'envassament d'aliments. També en
aquell moment es veia necessària l'adequació de les
excursions programades a zones que reunissin unes
determinades condicions per poder fer efectiu aquest pícnic,
evitant en tot el possible la contaminació d'aquestes zones
d'interès paisatgístic protegides per la LEN, en les quals no
hi havia programada una neteja periòdica. També era
necessari limitar de la pràctica del pícnic excursions
prèviament programades i contractades a través del paquet
turístic per tal de garantir la qualitat del servei ofert als
turistes. 

No obstant això, després de presentada aquesta
proposició no de llei d'iniciar i mantenir contactes amb la
Federació hotelera de Mallorca i amb els representants de
l'oferta complementària i, al mateix temps, havent examinat
un informe sanitari remès pel laboratori de control de
qualitat d'aliments Bio Ccal, Societat Limitada, que
prèviament havia estat autoritzat per la Conselleria de
Sanitat del Govern de la CAIB, Unió Mallorquina ha cregut
que els poders públics competents, en aquest cas el Govern
de la Comunitat Autònoma a través de la Conselleria de
Turisme i, si cal, la Conselleria de Sanitat en tot allò que fa
referència a condicions sanitàries dels aliments, adoptin les
mesures necessàries per a l'eliminació d'aquest pícnic
turístic. 
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Volem demanar l'eliminació i la prohibició d'una pràctica que
ha estat, de qualque manera, històricament motivada per
qüestions de necessitat que avui ja no tenen cap tipus de raó de
ser. Unió Mallorquina sap perfectament que la tasca del
legislador i la finalitat d'un legislador no pot ser mai ni en cap
moment la de prohibir, però en el cas dels pícnics turístics hi ha
una sèrie de factors o d'elements de caire tècnic, de caire sanitari
i, fins i tot, de caire econòmic, que ens han determinat a demanar
la desaparició definitiva d'una pràctica que no és gens
beneficiosa per a les nostres illes. 

En aquest sentit, Unió Mallorquina, igual que el sector turístic
de Mallorca, considera que els anomenats pícnics turístics són,
avui en dia, un vestigi d'un tipus de servei hoteler que va tenir la
seva raó de ser i que va començar amb el bum turístic, en una
època que hi havia una manca important d'oferta complementària
per poder atendre tots aquells turistes desplaçats en les seves
excursions. És evident que, avui per avui, a qualsevol zona de la
costa o a l'interior de Mallorca hi ha una oferta de restauració
que pot atendre perfectament qualsevol flux d'excursionistes. Hi
ha una altra raó de pes per tal de mantenir els pícnics que té a
veure amb l'àmbit de qualitat turística, i és la negativa de
l'hoteler a fer més descomptes als que ja té de baix preu amb la
contractació de qualsevol turista que vulgui, en un moment
determinat, demanar per fer una excursió. La resposta del tour
operator no és una altra que la d'obligar l'hoteler a substituir el
dinar contractat per un pícnic, amb el que això suposa, de
qualque manera, de degradació de l'oferta contractada que, en
moltes ocasions s'atribueix a l'hoteler quan en realitat aquest és
l'únic que no té cap tipus de culpa perquè el que fa és plegar-se
a les coaccions i, en qualque ocasió, al xantatge dels tour
operators, dels majoristes turístics.

No es pot consentir que a la primera regió turística d'Europa
es puguin repetir espectacles que mostren diverses fotografies
que hem tengut ocasió de veure tots, de centenars de turistes
asseguts en terra o en determinades zones apartades de
determinats restaurant, fins i tot fent jocs amb les bosses, amb els
pícnics, comprant-se entre ells el seu contingut, perquè la realitat
és que al consumidor turista no se li dóna cap opció de
programar una excursió, simplement se li ha ofert un paquet,
aquest diu que té pensió completa i allò que se li indica és que
abans de sortir de l'hotel el que ha de fer és demanar el seu
pícnic. 

Aquesta casta de servei, sens dubte, tots els diputats i
diputades coincidiran que representa mediocritat, representa
retrocés i va totalment en contra de la campanya que es vol donar
d'una bona imatge turística de les nostres illes, i també va en
contra de tot l'esforç realitzat per millorar substancialment
l'oferta turística amb unes inversions multimilionàries tant de la
iniciativa privada com del sector públic, és a dir, de tots i
cadascun dels ciutadans d'aquestes illes, que també hem
contribuït a millorar el sector turístic.

Ja han vist com aquesta situació té un efecte negatiu
d'imatge turística a les nostres illes, que provoca greus
pèrdues econòmiques pel que fa a l'oferta de restauració,
restaurants, bars, cafeteries, però no és l'únic efecte negatiu
que produeix. També hi ha poderoses raons, creim, dins
l'àmbit sanitari, perquè ningú no s'ha ocupat encara de
verificar si els pícnic acompleixen estrictament les normes
que sobre aliments Sanitat té per altres llocs, per exemple,
les cafeteries o els restaurants. Els puc assegurar, senyores
i senyors diputats, que no es compleixen i que, a més, els
pícnics representen un risc per a la salut, i els podríem donar
qualque dada: les empreses hoteleres no tenen llicència
sanitària per preparar aliments o envasar-los amb el que
significa de correcte, amb etiquetatge, data de caducitat i
altres requeriments que la normativa sanitària especifica per
aquest tipus de preparats. Els aliments es lliuren als
consumidors turistes en bosses de plàstic, en bosses de
paper o en capses de cartró i són consumits cinc hores més
tard de l'hora de lliurament, després que s'hagin passejat per
dins els cotxes, dins els autobusos o dins vaixells a unes
temperatures de 35 a 40 graus, això amb aliments que
moltes vegades, des del moment de la seva fabricació,
transport i fins arribar a l'hotel, han hagut de seguir unes
escrupolosíssimes normes que, en un moment, representen
no rompre amb la cadena de fred, és a dir, compleixen tots
els requisits fins que surten d'una cuina i després ja no en
compleixen cap altre. Això va en contra de tota lògica
sanitària, es tolera, en aquests moment, el seu preparat i el
seu consum està, en moltes ocasions, en precari. Això és
perillós i és un menyspreu cap a un col•lectiu molt
important que és el del turisme a Mallorca.

Tenim un informe sanitari, elaborat per Bio Ccal, que a
més de determinar què s'entén habitualment pel que és el
pícnic standart, com s'elabora aquest pícnic, i raona que la
majoria d'hotels, les condicions de l'establiment i de les
cuines, la majoria, no tots, reuneixen les condicions tant
d'utilització de fred, de cambres, de manteniment de
determinats aliments en condicions, però que es produeix un
important problema quan hi ha la sortida d'aquests aliments
de les cuines dels hotels. Es tracta del transport d'aquest
pícnic, ens especifica a quines temperatures sol estar segons
el mitjà de transport que el turista utilitza, a quina hora se
sol dinar, a quina hora sol sortir el pícnic de l'hotel i la
conclusió és que les condicions de lliurament són correctes,
però que les condicions en el moment en què es consumeix
aquest pícnic no ho són, es pot produir fàcilment un
desmesurat augment dels bacteris causants d'intoxicació,
com pot ser la salmonel•la, el costridium o l'estafilococus o
la sirela, tractaments que tenen dificultat i que posen en
perill el bon nom de les nostres illes. També ve a dir que
insisteixen a tot el sector hoteler que és un risc important
consumir aquests productes fora de l'establiment, per la qual
cosa aconsellen, de qualque manera que no es faci ús del
pícnic.
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Per tant, dins un altre àmbit que també és important destacar,
a més d'aquells que ja hem expressat, és el de medi ambient.
Moltes d'aquestes excursions que estan programades en grups o
d'una forma privada es realitzen a llocs d'interès paisatgístic, a
zones protegides per la LEN, a platges, a algunes que no tenen
cap tipus d'explotació turística i que, per tant, no hi ha cap tipus
de neteja diària o periòdica. El consum massiu de pícnics en
aquests llocs genera una important contaminació mediambiental
en abandonar-se nombrosos residus sòlids d'una manera
descontrolada i donada la dificultat d'accés als mateixos no hi ha,
en cap moment, possibilitat que hi hagi una neteja posterior; per
tant, queden deteriorats els nostres miradors, platges i muntanyes
i queden amb una imatge molt contrària a aquella que
precisament a hores d'ara l'Ibatur vol oferir de les nostres illes en
general i de Mallorca en particular a l'exterior.

És per tot això que Unió Mallorquina demana, per una banda,
la intervenció del Govern d'aquesta comunitat per tal de,
definitivament, eliminar els pícnics considerant que això és una
autèntica contradicció amb la política que el mateix Govern, avui
per avui, segueix per millorar...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada. Hem excedit el temps.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Ho faig, Sr. President; ...totalment contrari a allò que pretén
el Govern, en aquest moment, de millorar el servei turístic
d'aquesta comunitat. No es poden presentar POOTs i plans de
millora de l'oferta complementària i al mateix temps permetre i
tolerar pràctiques que, avui per avui, són les més degradants de
tot el sector hoteler.

Per altra banda demanam que la Conselleria de Turisme
prohibeixi l'elaboració de pícnics per part del sector tant hoteler
com extrahoteler, perquè ningú no ho fa de bon grat, poden estar
segurs, senyors del Govern, sinó que ben al contrari, no tenen
més remei, els hotelers, que passar per les exigències dels tour
operators que controlen, avui per avui, el mercat turístic.

Unió Mallorquina té un tarannà liberal; creu que, en gran
part, és el mercat que ha de regular les relacions econòmiques,
però en aquest cas en concret, tant des del punt de vista sanitari
com de qualitat turística com mediambiental, creim que és
necessària, i és més, imprescindible, l'eliminació del pícnic
turístic. Estam segurs que una mesura d'aquest tipus serà
positiva, molt positiva per a tot el sector turístic. Per això
demanam a tots els grups d'aquest parlament que donin suport a
aquesta proposició no de llei perquè aquesta seria una bona
manera de promocionar la imatge de qualitat que tots nosaltres
desitjam per a les nostres illes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la intervenció dels altres grups
parlamentaris per fixar la seva posició. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Sra. Margalida Thomàs té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors
diputats, Esquerra Unida s'abstendrà en aquesta proposició
no de llei perquè, si bé coincidim en la valoració que ha fet
el grup proposant, el fet que l'esmena in voce signifiqui la
prohibició de tot tipus de pícnic turístic és allò que ens mou
a l'abstenció, ja que no tenim clar que s'hagi de prohibir
totalment. És cert que hi ha tota la polèmica amb els distints
sectors econòmics com poden ser el sector de la restauració
o de cafeteries front al sector dels tour operadors en el sentit
de si els turistes donen molta més qualitat anant a un
restaurant, a una cafeteria que no tant amb un pícnic; també
és certa la diagnosi que ha fet la diputada Sra. Munar quan
planteja els temes de neteja posterior o de problema en
l'aspecte sanitat; en aquest sentit pensam que la Conselleria
de Sanitat ha de reglamentar i ha de regular aquest tipus de
pràctiques, però continuam sense tenim molt clar si la
Proposició no de Llei seria instar el Govern balear perquè a
través d'un decret, a través de qualque mesura, es prohibeixi
totalment, i aquesta totalitat de la prohibició és allò que no
ens sembla massa adient, donat que també hi ha pícnics que
també es donen a excursions escolars, a excursions juvenils,
i el pícnic turístic, en aquests sentit, no sabem si aquesta
prohibició hauria de ser total, només en segons quines
ocasions, etc.

Per tant, insistesc, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida d'abstendrà en aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per intentar ajudar jo em veig en la
necessitat de dir-li que tota la seva intervenció a fet
referència a l'esmena in voce que ha presentat UM; perquè
aquesta pugui ser tramitada necessita que tots els grups
parlamentaris l'acceptin. Si el seu grup parlamentari no
l'accepta, aquesta esmena ja no pot ser tramitada. Vostè
s'oposa a la tramitació d'aquesta esmena?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

No, no, admetem l'esmena in voce, però la meva
intervenció era perquè amb el canvi de text ens abstenim.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Sr. Sansó, té vostè la paraula.
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EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des del
nostre grup Nacionalista-PSM pensam que és cert que a les
nostres illes, com ja s'ha dit, s'han fet grans esforços per millorar
l'oferta. Crec que això s'ha de continuar fent, encara que també
és cert, i així ho hem manifestat altres vegades, que no tots els
establiments turístics o no tota l'oferta turística ha fet aquests
esforços. Per tant, quan deim que el nostre nivell de qualitat en
la prestació dels serveis és bon, no volem dir amb això que no
sigui necessari continuar la tasca d'increment qualitatiu. No tan
sols hem de pensar que s'ha de millorar la qualitat perquè oferim
serveis d'escassa qualitat sinó que cal fer-ho perquè aquesta és
una exigència en el mateix negoci turístic. 

Com tots sabem, la majoria dels turistes que ens visiten solen
venir a aquestes illes amb unes despeses ja pagades a través dels
tour operadors; per anomenar els principals, diria que vénen amb
el viatge pagat, amb l'allotjament i amb l'alimentació. El fet de
la Proposició no de Llei que avui proposa el Grup d'Unió
Mallorquina, ve principalment a matisar el fet de l'alimentació,
en aquest cas. Encara que puguem estar d'acord, en part, amb la
intervenció de la portaveu d'Unió Mallorquina, hem de dir que hi
ha una sèrie de coses que no tenim tan clares, en aquest sentit;
així com en el punt primer jo diria clarament que no estam en
contra que es reguli per la part sanitària tota la qüestió dels
pícnics, igualment que en el punt segon creim que si podem
posar entrebancs s'han de posar en la qüestió de zones d'interès
paisatgístic o protegides per la LEN; el nostre problema ve en el
punt número tres, i ve principalment perquè jo entenc que la idea
principal d'aquesta proposició no de llei era pensar, un poquet, en
l'abús que hi havia -jo diria que hi havia- principalment perquè
hi havia, antigament, molts de turistes que venien amb pensió
completa; avui, aquest abús jo entenc que no és tant, que encara
es produeix, és cert, però que el fet que la majoria de turistes que
ens visiten ja vengui amb mitja pensió fa que, fins i tot, a molts
d'hotels no existeixi el pícnic exterior, més bé interior per arribar
a hores que no són les adequades de la menjada; aleshores
existeix el que deim el sopar fred o..., que donen els hotels
pertinents als seus clients quan no arriben a hores de menjar.
Amb tot això supòs que no entraríem a eliminar aquest fet perquè
crec que aquest fet és una cosa que els turistes compren amb el
paquet i que, internament, l'hotel almanco podria continuar
passant aquest pícnic.

En allò que no estam tant d'acord és que de cara als afores
s'elimini exactament tot el que és pícnic turístic, i no hi podem
estar d'acord perquè entenem que si a la vegada -i entra un poc
en contradicció- estam promocionant el cicloturisme, el turisme
natural, l'excursionisme, hi ha el perill, certament, que aquesta
gent se senti condicionada, quan compri el seu paquet turístic, al
fet que realment hagi de menjar als hotels. Per això, en el punt
número 3 no li donarem el nostre suport ja que entenem que, fins
i tot, no s'elimina, encara que es limiti aquesta pràctica, com diu,
a les excursions prèviament programades, no eliminarem
aquestes fotos que, de qualque manera, treuen els mitjans de
comunicació, perquè això ja és més una cosa de la mateixa gent,
de la gent que moltes vegades és incivilitzada, en aquests termes,
i deixa unes brutors que no és el normal, o almanco en aquest
caire no hauria de deixar. 

Per això, ja li dic, donam suport als dos punts primers, perquè
entenem que sí, que es pot regular, però al punt número tres
ens abstendrem, ja que creim que no és adequat. I, per
acabar, només vull recordar una cosa que té bastant tradició
a Mallorca i que realment no és que ho vulgui posar com
exemple, però el pa i taleca, de qualque manera, que s'ha
anat donant a Mallorca, perfectament es pot donar ben
condicionat; aleshores, entenem que si es regula la primera
part, perfectament és regulable, perquè aquests grups que
vénen per practicar l'excursionisme, per practicar aquest
turisme natural que tots predicam, el cicloturisme mateix,
pogués almanco dur-se'n un pícnic, encara que només fos de
fruita, però que realment tengui la capacitat, la mateixa
gent, per poder regular això. Entenem que en aquest punt no
li podem donar suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista i té la paraula el Sr. Joan Marí
i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, vull
dir, primerament, que el Grup Parlamentari Socialista
accepta la modificació d'aquesta proposició no de llei, ja
que és voluntat de la proposant canviar aquesta proposta
d'acord.

En l'exposició de motius, Sra. Munar, ens diu que el
pícnic turístic va néixer amb el bum turístic. Jo crec, encara
que no té més importància, que el pícnic turístic va néixer
amb el primer turista que va arribar a aquestes illes; bé és
veritat que va ser durant els anys 70 i primers del 80, època
del bum turístic, quan aquesta pràctica es va deixar notar
més en aquestes illes. Cal recordar que fins els anys 80, que
va començar la moda de l'apartament turístic i la mitja
pensió, pràcticament tots els turistes que visitaven les
nostres illes ho feien a hotel i la gran majoria amb pensió
completa i, per tant, quan anaven d'excursió solien demanar
el corresponent pícnic, en primer lloc, per no perdre una
menjada a l'hotel i, en segon lloc, perquè l'excursió fos més
econòmica. Perquè no fa falta dir, supòs que vostè, Sra.
Munar, n'és conscient, que els grans consumidors del
popular pícnic són les famílies de classe mitja o baixa que
s'allotgen a un hotel de dues o tres estrelles en règim de
pensió completa i, tal vegada, si haguessin de pagar el dinar
a preu de restaurant no els seria possible realitzar aquestes
excursions i, per tant, deixar de conèixer alguns dels indrets
més interessants i amb més atractiu turístic de les nostres
illes. 

Així i tot, nosaltres també pensam que el més adient
seria que tots els excursionistes utilitzassin la magnífica
oferta culinària que, en línies generals, tenim a les nostres
illes i que, avui per avui, ja podem trobar a tots els indrets
que puguin ser objecte de visites turístiques i que, sense cap
dubte, en molts de casos significa un atractiu més per als
nostres visitants.
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Estam totalment d'acord en el fet que els establiments
hotelers tengui l'obligació de comptar amb tots els requisits
sanitaris per a l'envassament d'aliments per tal de garantir la
seguretat dels consumidors. També estam d'acord que s'ha de
buscar o intentar evitar que zones d'interès paisatgístic o
protegides per la LEN siguin objecte d'atemptats ecològics
d'acumulació de brutícia i la consegüent degradació de la zona,
encara que tal vegada faria falta cercar algun tipus d'informació
per a l'usuari dels pícnics turístics per tal que no fessin ús
d'aquests indrets.

Però malgrat això, no podem estar d'acord, Sra. Munar, en
prohibir la utilització del pícnic turístic, perquè nosaltres pensam
que, avui per avui, la qualitat dels turistes que ens visiten no ens
permet limitar o prohibir aquest servei i, per tant, el nostre grup
votarà en contra d'aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, vagi per endavant que
acceptam que s'incorpori l'esmena in voce independentment de la
postura que puguem adoptar en la votació de cadascun dels
apartats. 

Bé, hi ha una cosa que jo crec que potser tots hi podríem estar
d'acord, almanco pel que he sentit dels altres portaveus, i crec
que també el Grup Popular en pot fer gala, és que tots estam per
una millora de la qualitat turística, una millora pel que fa a poder
adquisitiu dels nostres visitants i que s'han estat fent esforços des
de l'Administració, des de fa molts d'anys, en inversions molt
important per millorar el que és tota l'oferta turística de les
nostres illes i crec que, en gran part ho hem aconseguit.

Ara bé, fins i tot després d'haver admès aquesta esmena in
voce, sembla ser que ja no caldria, ni tan sols, que parlàssim dels
tres punts d'aquesta proposició no de llei, perquè si ho prohibim
totalment ja no importa que facem regulacions ni que facem
altres coses, si està prohibit està prohibit; per tant, el que està
prohibit ja no s 'ha de regular.

Jo vull fixar la nostra posició, del Grup Popular, en
relació en aquests tres punts, no obstant això, entenent que
l'esmena in voce segurament aniria a l'apartat tres, i vull dir
que, fins i tot hi ha hagut algun dels portaveus que m'han
precedit que també ho anunciat, que s'ha d'entendre des d'un
principi l'organització hotelera com funciona. Tots sabem
que hi ha el règim d'apartaments, que no té cap servei
d'alimentació, i ha el règim d'habitació i desdejuni, hi ha el
règim de mitja pensió i hi ha el règim de pensió completa.
Avui per avui, almanco pel que jo conec i crec que estic en
el cert, un percentatge molt gros dels nostres visitants o van
a apartament o van a hotels, però en la majoria dels casos,
però aquests hotels només els presten el servei de mitja
pensió, la qual cosa fa que els clients que vénen amb mitja
pensió, normalment utilitzen els serveis de desdejuni i els
serveis de sopar, per tant no sal ni parlar de picnic, perquè
malgrat el demanin, l'hoteler no els el fa, supòs.

Ara bé, hi ha un altre tema que és precisament la
interferència que puguem tenir des de l'administració entre
les parts, o sigui l'intervencionisme, o sigui que nosaltres,
crec, des d'aquí, hem de deixar a les parts que facin el que
creguin convenient i si un tour operator fa un contracte amb
un hotel, i l'hotel aquest es brinda a prestar-li uns
determinats serveis, jo crec que no som nosaltres qui li ho
pot prohibir, i si li presta la pensió completa i a un moment
determinat, el client ha de sortir de l'hotel per anar a una
excursió o on sigui, i li prepara un picnic o el que li vulguin
dir, jo crec que ho hem de respectar, i més tenint en compte,
i crec que també s'ha dit que no tots els clients que ens
visiten, tant de bo tots poguessin, però jo crec que açò seria
una utopia, no tots els clients que ens visiten tenen capacitat
suficient per poder anar de restaurants cada dia que van
d'excursió, això ja seria massa, però lamentablement no és
així, i crec que estam molt lluny de poder aconseguir que
cada vegada que vagin d'excursió, es pugui anar a un
restaurant.

Que vagi per endavant que votarem que no al punt 3, i he
començat per darrera, però és el que feia referència a
prohibir totalment els picnics, per tant, votarem que no al
punt 3.

Passant al punt 1, vull dir que aquí s'ha parlat molt del
tema sanitari, i nosaltres votarem que no perquè creim que
no és necessari redactar una nova normativa que només
inclogui el picnic turístic, ja que, a més de la normativa
existent a la qual estan subjectes tots els establiments
turístics, que d'alguna manera fan menjar, sinó que existeix,
a més, més legislació com és el Reial Decret 2207/1995, de
28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene
relatives a productes alimentaris, i que incorpora, aquest
decret, la directiva 93/43 de la Comunitat Europea, del
Consell de 14 de juny, que afecta les fases de preparació,
fabricació, transformació, envasat, emmagatzemament,
transport, distribució, manipulació i venda de subministres
consumidors de qualsevol producte alimentari. Per tant,
creim que amb aquesta normativa que existeix a l'actualitat,
creim que és bastant i més que suficient perquè d'alguna
manera es puguin instrumentar els serveis necessaris, siguin
d'inspecció o del que siguin, per controlar que es facin dins
les mesures sanitàries corresponents.
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Però a més, també vull dir una cosa, aquí s'ha dit que no es
verifica, a mi em consta que sí, que per part dels inspectors
dependents de la Conselleria de Sanitat sí que es verifiquen els
productes dels diferents establiments, no solament els hotels,
sinó també els establiments de restauració, es verifica quan
també fan els picnics, sabem que els picnics normalment es
confeccionen amb productes que no es perden, amb productes
que no tenen alt risc d'una infecció, i que, fins i tot hi ha una
recomanació de la Conselleria de Sanitat que així sigui, que
s'utilitzin aquests tipus de productes.

I passant ja al punt 2, dir que nosaltres, també, estam d'acord,
això sí, que es preservi al màxim tot el que pugui ser el nostre
entorn, les zones protegides, i que si en alguna zona s'ha de
practicar aquest tipus de consumir el picnic, sigui bé o en zones
que puguin estar ja d'alguna manera dotades a aquest efectes,
com podrien ser àrees recreatives que ja n'hi ha a diverses illes,
n'hi ha diverses a totes les illes, o a llocs com diu la moció on hi
hagi programada una neteja periòdica. Per tant, votarem que sí
al punt 2 i votarem que no als punts 1 i 3.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer
lloc, demanar disculpes perquè es veu que tothom ve aquí amb
la lliçó ben apresa i el discurs estudiat, i el fet de presentar una
esmena in vocce produeix a determinats moments seriosos
problemes. Dir que no ha estat en absolut voluntari, va ser una
qüestió d'evolució des del mes de setembre en què es va
presentar la proposta, al mes de novembre en què, una vegada
parlat amb els diferents sectors afectats, hem modificat el criteri,
i són ells mateixos els que ens han, de qualque manera, animat
a presentar aquesta esmena que avui fèiem a la proposta.

En primer lloc, donar a Esquerra Unida la resposta de la seva
intervenció, dient que ens pareix normal que si no ho tenen
consultat s'abstenguin a la proposta, ja que hi ha hagut una
variació substancial entre la primera proposta i la que en aquests
moments plantejam. 

És difícil d'entendre, senyors del PSM, realment una proposta
que sigui tan contundent, tal vegada encara més si ve presentada
per Unió Mallorquina, però li puc assegurar que està totalment
consensuada amb tots els sectors que estan afectats per aquest
tema, des del sector hotelers com el món de la restauració, tots
realment creuen que seria bo eliminar els picnics. I amb el que
no coincidim en absolut amb els responsables del PSM és amb
el "pa i taleca", al temps de pa i taleca la gent anava a peu, no
anava en avions ni venien en vaixell, la taleca és una bossa de
pedaç, no eren bosses de plàstics que ens envaeixen tots els
espais naturals, no hi havia ni llum, ni telèfon, ni parcs telemàtics
com ara i per què parlar de com era la sanitat en aquell moment,
crec que realment, nosaltres, Unió Mallorquina, ens decantam
per un altre tipus de turisme, nosaltres estam pel turisme de
qualitat i ens preocupa i ens fa manco por que hi hagi un camp
de golf sempre que es faci i es regui amb aigua depurada, que no
turistes de certa categoria i qualitat que l'únic que fan és degradar
la nostra illa.

Pel que fa al PSOE no entenem massa la seva resposta
perquè ens diu que, per una part, li preocupa i, per tant, vol
dir que succeeix la degradació del nostre sistema turístics,
dels espais naturals, que realment són conscients que
s'invadeixen aquests espais i que donen una mala imatge al
turisme que ve d'aquest tipus, però, per una altra part no
s'atreveixen a prohibir-lo, tal vegada per allò que és aquesta
classe mitjana la que ve i no quedaria bé que el PSOE
s'oposàs a aquest tipus de turisme.

Pel que fa al Partit Popular, ens diuen que l'organització
hotelera ho té controlat d'aquesta manera. Miri, jo no ho
dubt, realment si la federació no m'hagués autoritzat a fer
aquesta intervenció, li ben assegur que no l'hagués fet,
hagués estat la primera que hagué proposat, molt més
moderada, però ha estat precisament després de parlar amb
tot el món de l'hosteleria que me n'he adonat de la
problemàtica que realment existeix i de la necessitat de
posar-hi, d'alguna manera solució al que és un problema al
veure de tots. Un problema que es basa concretament en el
tema sanitari, econòmic, mediambiental, d'hostaleria i
estètic, i avui crec que realment aquest parlament perd una
oportunitat, una oportunitat magnífica a avançar-nos un poc
en un tema que d'aquí a molt poc temps ens vendrà regulat
des d'Europa i que se'ns donaran uns condicionaments
determinats en els quals ens haguéssim pogut avançar, atès
que som la primera comunitat, en aquest moment, en
turisme de tota Europa. Crec que sanitàriament no hi ha
volta de fulla que és un absurd, un absurd total que els
aliments hagin de passar per una sèrie de normativa, que no
es puguin davallar o pujar d'unes determinades
temperatures, que s'hagin de dur des del lloc d'origen fins a
l'hotel en unes determinades condicions, que l'hotel tengui
unes determinades condicions i que després, a les vuit dels
matí surtin aquests picnics i estiguin fins a les dues i mitja
o les tres amb unes temperatures de 45 graus, de 40 graus,
de 35 graus dins un vaixell, dins un autobús o dins un cotxe.
Això no té sentit comú, és una qüestió poc assenyada exigir
unes determinades coses sanitàriament fins a un determinat
moment i després oblidar-les totalment. També hi ha un
perjudici important per l'economia del món dels bars,
cafeteries i restaurants. 
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Jo estic d'acord que és important que hi hagi un turisme
d'excursionisme, de cicloturisme, etc., però no hi ha cap indret de
les nostres illes que no pugui comptar amb un lloc on realment
arribi l'excursionista i pugui menjar; tots sabem que tant al Pla de
Mallorca com a qualsevol indret de la costa hi ha un lloc on
poder realment fer una menjada amb condicions sanitàries
correctes. A més de tot això, i és una iniciativa a Mallorca, a
través del mateix Consell Insular, que hi hagi refugis de
muntanya que puguin donar sortida a aquest tema i que puguin,
de qualque manera, garantir a tots els excursionistes l'arribada a
un lloc on puguin menjar.

Pel que fa al medi ambient ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, s'està excedint del temps, ja ho ha fet a l'altra
intervenció, només té cinc minuts, en du prop de deu, per tant, jo
li deman que vagi acabant.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Conclouré, Sr. President, dient que al medi ambient no se'l
pot continuar destruint i que no són normals unes inversions
multimilionàries en matèria de turisme per a un turisme de
qualitat, i que després les petites coses, aquelles que es poden
resoldre sense grans inversions, simplement amb acords d'aquest
parlament es descuidin, per no oblidar tampoc el tema estètic i la
mala imatge que dóna que hi hagi bosses escampades per tots els
nostres camps, per aquells espais que en deim protegits i per les
fotografies que en poden sorgir com a conseqüència.

Dir que la proposta, la que es vota, perquè hi ha hagut grups
que han manifestat el sí i el no a diferents apartats, és que "el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat,
a través de la Conselleria de Turisme, perquè adopti les mesures
adients per tal d'eliminar la pràctica del picnic turístic". En el
segon apartat diu que "el Parlament insta la Conselleria de
Turisme per tal que prohibeixi als establiments hotelers i
extrahotelers, apartaments i aparthotels, la prestació d'aquest
tipus de servei". Aquesta és la proposta que crec que si no votam
avui perdem l'oportunitat de regular, per a nosaltres mateixos, la
nostra primera i pròpia indústria, i haurem d'esperar que ens
vengui la normativa des de l'exterior; una vegada més perdem
una oportunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Jo li he de fer esment que la
proposta que s'ha de passar a votació és que vostè el canvi el fa
en la prohibició total dels picnics, això és l'esmena que vostè ha
presentat, no me la pot variar a cada intervenció que faci.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, la proposta deia "eliminació dels
anomenats picnics turístics" ...

EL SR. PRESIDENT:

El punt primer diu: "La regulació de les condicions
sanitàries per a la prestació del servei, exigint als
establiments hotelers llicència sanitària per a l'envasament
d'aliments". Aquesta es manté?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President. El Grup Parlamentari Mixt presenta una
esmena a la seva pròpia proposta, de manera que es diu:
"Títol: Eliminació dels anomenats picnics turístics." Termes
de la proposició no de llei redactats de la següent manera:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'eliminació dels picnics turístics". Apartat 2: "El Parlament
insta la Conselleria de Turisme perquè prohibeixi als
establiments hotelers i extrahotelers, apartaments i
aparthotels la prestació d'aquest tipus de servei". Aquesta
proposta és la mateixa que he defensat a la meva primera
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, jo li he fet esment que açò no és una
esmena, és una proposta totalment nova, és una nova
proposició no de llei que substitueix l'anterior i que ha entrat
fora de termini, per tant ni tan sols ha estat tractada. l'únic
és que era una esmena in vocce de modificació per si els
altres grups no s'hi oposaven. En aquest sentit jo deman si
hi ha cap grup parlamentari que s'oposi a aquesta tramitació.
No hi ha oposició a la tramitació i votarem conjuntament els
dos punts, presentats per la portaveu del Grup Parlamentari
Mixt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposta del Grup Parlamentari Mixt, es volen posar drets,
per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3; en contra, 46; abstencions, 9. Queda
rebutjada la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Mixt.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3899/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a pla per a l'adquisició de les instal•lacions militars
que es vagin desafectant a les Illes Balears.

Passam a la següent proposició no de llei que presenta el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a pla per a
l'adquisició de les instal•lacions militars que es vagin
desafectant a les Illes Balears. Sr. Sampol, té vostè la
paraula.
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(Remor de veus)

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Li demanaria que a més de la paraula
em donàs el silenci, si és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Jo li don la paraula, el silenci l'hauran de fer els diputats, i
esper que així ho facin. Un momentet, Sr. Diputat.

Comenci, Sr. Diputat. Prec silenci, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Senyores diputades, senyors diputats. Aquest estiu el Govern
central va fer públic un pla de desafectació de determinats béns
immobles que ja no eren d'utilitat pel que anomenen la defensa
nacional, i que posaven a disposició de la Gerència
d'Infraestructures de la Defensa, per, una vegada desafectats,
posar-se a la venda pública. Entre les instal•lacions que es
desafecten a les Illes Balears i que estan, per tant, en aquesta
situació, n'hi ha algunes situades a les costes, d'altres dins zones
declarades àrees naturals d'especial interès, a més d'edificis
immobles situats a cascs urbans de poblacions i ciutats a cada
illa. 

Per gentilesa del Sr. Jaén Palacios, senador per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, coneixem els béns que s'estan
desafectant, així com els que s'han desafectat aquests cinc o sis
anys anteriors. És una relació important, de diverses pàgines,
destacaré, per exemple, que es desafecta l'acorterament de Son
Rul•lan, el Parc d'Automòbilcs, Comandància Militar de Marina,
a Palma; a Menorca, un dels més importants serien els terrenys
de la Bateria de Costes de LLucalari a Alaior, el Puig dels
Molins, a Eivissa; a Inca, el Quarter General Luque, que
l'ajuntament d'Inca està interessat en la seva adquisició; el
Quarter de Santiago, a Maó; l'antic Hospital Militar o ambulatori
de Maó; hi ha determinats solars de Son Bonet, de l'aeròdrom de
Son Bonet, que en aquest parlament hem tengut ocasió de parlar-
ne i el Parlament s'ha pronunciat en l'interès de mantenir les
instal•lacions de l'aeròdrom de Son Bonet; hi ha el Destacament
Naval de Cap Fornells, a Es Mercadal; i d'altres que no
esmentaré per no fer-me llarg. És una relació de bastants de béns
immobles, algun d'ells de bastant d'interès.

En qualsevol cas es tracta d'instal•lacions ubicades a zones
d'alt interès urbanístic, ecològic, mediambiental, paisatgístic, i
algunes tenen un valor des del punt de vista del patrimoni
històric artístic pel seu caràcter monumental. És evident que
molts d'ajuntaments allà on estan ubicades aquestes
instal•lacions militar, estan interessats per adquirir-les, però no
tenen la capacitat econòmica per fer front a unes despeses tan
elevades. Altres d'aquestes instal•lacions que estan ubicades a la
costa tenen un interès supramunicipal i únicament el Govern de
les Illes Balears o el propi Consell Insular de cada illa, es podria
fer càrrec d'aquestes despeses.

Ens trobam, per tant, en una situació històrica per tal que
les institucions de les Illes Balears puguin incrementar el
patrimoni, el patrimoni públic, de les administracions
públiques, tant a zones urbanes, com rústiques o costaneres,
i seria preocupant deixar únicament en mans de la iniciativa
privada la concurrència a les subhastes públiques quan es
posin a la venda les esmentades instal•lacions. Podríem
entrar, a més, en el perill d'una dinàmica especulativa, en
aquests terrenys que no seria desitjable. 

Aquests són els motius que inspiren una proposició no
de llei presentada aquest estiu que insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar d'una manera immediata, perquè el
procediment ja s'ha iniciat, un pla per a l'adquisició, una
adquisició d'acord i conjuntada, coordinada amb els
ajuntaments i consells insulars, de totes les instal•lacions
militars que es vagin desafectant a cada illa i que puguin
tenir algun interès per ubicar-hi serveis municipals, serveis
insulars o del Govern per a usos socials, culturals,
educatius, mediambientals, etc. És evident que no tots els
béns que es desafecten tendran un interès, per això seria
interessant iniciar, d'una manera immediata, una tasca de
coordinació entre totes les institucions per, primer,
inventariar els béns que són d'un interès públic, i segon,
elaborar aquest pla d'adquisició.

En segon lloc, i és el segon punt d'aquesta proposició no
de llei, proposam que el Govern iniciï d'una manera
immediata les negociacions amb el ministeri, no sabem si és
el Ministeri de Defensa, el més adequat, però, en tot cas,
amb el Govern de l'estat, per poder adquirir, si és possible
eliminant la concurrència pública, els béns que haguem
considerat d'interès.

I, finalment, proposàvem, suposam que ja és difícil,
perquè els pressuposts estan redactats, però ho podríem, en
el termini de presentació d'esmenes es podria esmenar o en
la tramitació en ponència, preveure en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma per al 1997, ja, una
partida pressupostària suficient per fer possible l'adquisició
dels béns immobles considerats de més interès.
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Fins aquí la defensa d'aquesta proposició, que no és massa
complicada i, per tant no ens hem d'estendre molt més, però
entenem que aquí hi ha un paper, si volen, un plantejament
filosòfic de quin ha de ser el paper de les institucions públiques
en casos semblants. I el paper de les institucions hauria de ser
quant a la política de patrimoni, per una part, adquirir aquells
béns immobles que tenen un cert interès des del punt de vista del
patrimoni històric artístic, i jo afegiria, i també paisatgístic o
mediambiental, per evitar la degradació d'aquests immobles, i un
segon paper seria la posterior rehabilitació d'aquests elements
d'interès des del punt de vista patrimonial. Hem de pensar que
desgraciadament la iniciativa privada en solitari, en pocs casos,
a no ser rellevants casos d'alguna entitat bancària o financera,
però la iniciativa privada no pot fer front a tasques de
rehabilitació important que aquests edificis necessiten i també és
evident que determinades finques, especialment a la costa, no
tenen, avui en dia, una rendibilitat econòmica que pugui preveure
la seva preservació. Aquí entren en joc les institucions públiques
dedicant recursos econòmics a aquest paper, a adquirir un
patrimoni que les mans privades no podran conservar i a
rehabilitar aquest patrimoni per, en definitiva, mantenir unes
tipologies, unes morfologies de les poblacions i dels espais
naturals. 

Per tant, d'aquí la presentació d'aquesta proposició no de llei,
no es proposa l'adquisició de cap edifici en concret, sinó estudiar
el tema a fons, supòs que tots els grups parlamentaris han rebut
el mateix llistat facilitat pel Sr. Jaén Palacios, i en funció d'això
ja podríem fer una primera feina de determinar quins béns serien
d'interès públic i preveure un pla plurianual, pactat amb el
Govern de l'estat perquè aquesta titularitat es mantengués en
mans d'institucions de les Illes Balears. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
La conservació per part del Ministeri de Defensa de moltes
instal•lacions constitueix avui en dia un vertader anacronisme,
ningú no creu que existeixen raons del que en diuen seguridad
nacional, que puguin justificar que determinades zones siguin per
a ús exclusivament militar. El Ministeri de Defensa devia fer
temps que era conscient d'aquest fet, però només ara, quan la
necessitat d'estalviar sous és imperiosa, comença a parlar
d'abandonar àrees i instal•lacions. Més val tard que mai. No
estaria de més que, de passada, els nostres militars s'adonassin de
la sensibilitat creixent que existeix respecte de la qüestió de la
utilització per a fins particulars de recursos públics, ho dic per
qüestions com la de la utilització a les zones militars, com a
àrees de bany estiuenc per a les famílies de militars, per exemple.

Però la proposició que ens ocupa no s'adreça en primer
lloc al Ministeri de Defensa, sinó que, donant per feta la
desafectació de determinades zones, insta el Govern de la
Comunitat a preveure la seva adquisició. La proposta em
sembla raonable i encertada. Precisament perquè la idea és
molt bona, convendria posar-la en pràctica de manera molt
seriosa, és a dir, amb tota la informació necessària i amb la
participació d'instàncies institucionals que, com els consells
insulars i els ajuntaments, necessàriament hi tenen molt a
dir. També pensam que la titularitat municipal ha de ser
possible quan la naturalesa de les instal•lacions o la previsió
d'utilització que se'n faci, ho faci convenient. En aquest
sentit, aquest pla ha de preveure la possibilitat d'ajudes
específiques per als ajuntaments. 

Però, una qüestió em sembla essencial. Determinades
zones que fins ara eren d'utilització militar, sobretot les
costaneres, poden ser objecte, amb les desafectacions,
d'interessos urbanitzadors, vegi's La Fortalesa a Pollença, o
d'una ràpida degradació, tot això també s'ha de preveure. La
zona del Cap des Pinar, a Alcúdia, per posar un exemple, no
ha estat fins ara accessible per carretera i és possible que ho
sigui a mitjans termini. Es tracta de territori de titularitat
pública i catalogat com anei, així i tot existeix un risc de
degradació si de cop comencen a arribar-hi visitants de
forma massiva, es tracta de ser previsors i intentar conjugar
de manera raonable el dret de les persones a accedir a la
costa amb la necessitat de conservar els espais que encara
estan ben conservats.

Finalment, la política d'actuació sobre les àrees i
instal•lacions que el Ministeri de Defensa va desafectant, ha
d'anar acompanyada d'una política de reclamació d'aquelles
àrees que el Ministeri de Defensa, per dir-ho així, no vol
amollar. El tancament del pas a zones privilegiades té molt
poc sentit avui des de la perspectiva de les necessitats
estratègiques de la defensa, el nostre govern hauria de ser el
primer a demanar, per exemple, que els mallorquins i
mallorquines poguessin tornar a pujar, sense demanar cap
permís, com ho han fet sempre, al cim més alt de la seva
illa.

Per tot això, el Grup Mixt donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula el seu portaveu, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. Des d'Esquerra Unida, i no només el Sr.
Jaén Palacios, també ens hem preocupat al Congrés sobre
aquesta qüestió, perquè és una qüestió objectivament molt
important, és a dir la relació de terrenys, d'instal•lacions de
les Illes Balears afectats a la defensa, és una relació extensa,
quantitativament i qualitativament, no hem de pensar més
que s'inclou dins això un tema com Cabrera, un parc
nacional marítimoterrestre està afectat a la defensa nacional.
I molts d'aquests terrenys i d'aquestes instal•lacions tenen,
com ha explicat el portaveu del grup proposant, un
indubtable interès des del punt de vista ecològic i
mediambiental i també de vegades des del punt de vista dels
interessos municipals o interessos urbanístics dels municipis
afectats.
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En aquests moments és difícil encara saber quins són els
plans finals del Ministeri de Defensa respecte de la totalitat
d'aquestes instal•lacions i d'aquests terrenys, però sí és un fet
evident que molts d'ells no compleixen, de fet, la finalitat que
justificaria la seva afectació al Ministeri de Defensa, no hem de
dir més que, a part del tema de Cabrera, que des del nostre punt
de vista no està de cap  manera justificada la seva afectació a la
defensa, està inclòs dins aquesta relació d'instal•lacions d'interès
militar i d'interès per a la defensa, una instal•lació com el Club
Deportivo Militar Es Forti, la qual cosa ben evidentment és
difícilment sostenible.

Per tant, és una situació que ve d'enfora i molt ens temem que
des del Ministeri de Defensa es plantegi la desafectació
d'aquestes instal•lacions i aquests terrenys més aviat com un
sistema d'obtenció de recursos, de vegades, una espècie de
privatització duta també al terreny de la defensa. I això seria
extraordinàriament preocupant perquè a unes illes com les
nostres on el problema territorial ja ha estat suficientment
debatut en altres ocasions, seria terriblement desastrós que el
conjunt d'aquesta quantitat ingent d'hectàrees que estan afectades
a Defensa, caiguessin dins el mercat urbanístic i estigués sotmesa
a interessos de caràcter especulatiu. Aquesta és la preocupació
que expressa la proposició no de llei del Grup Nacionalista, i
com que és una preocupació que des d'Esquerra Unida
compartim, nosaltres donarem suport a la proposició no de llei.

No obstant això, sí que vull puntualitzar un parell de
qüestions. A nosaltres ens sembla que la proposició no de llei és
excessivament unidireccional, és a dir sembla donar per bo que
el Ministeri de Defensa endegui un procés massiu de posada en
pública subhasta o de venda en pública subhasta dels terrenys
que ara mateix es troben afectats i que en un futur puguin ser
desafectats. I nosaltres pensam que no només s'han d'arbitrar des
del Govern de la Comunitat Autònoma mecanismes per estar
pendents d'unes actuacions d'aquestes característiques i
efectivament poder incrementar el patrimoni públic de la
Comunitat Autònoma, participant en aquestes subhastes, jo crec
que s'ha de tenir, per part d'aquesta comunitat autònoma una
posició una mica agressiva, si se'm permet l'expressió, en el
sentit d'instar el Ministeri de Defensa que no pot iniciar un
procés de desafectació massiva de les seves instal•lacions, sense
participar d'aquest mateix esperit nostre, i esper que sigui
compartit pel conjunt de la Cambra, que no es pot deixar que
aquests terrenys puguin caure dins aquest procés urbanitzador al
qual feia abans referència. És una cosa que no té problemes
probablement si es fa als terrenys afectats a la defensa de
Castella-La Manxa o d'Andalusia o de Castella-Lleó, però sí que
generaria molts de problemes a una comunitat com la nostra. I,
per tant, s'ha de pactar, s'ha de negociar amb el Ministeri de
Defensa aquest procés de desafectació i les seves conseqüències,
s'han de pactar, s'han de preveure, s'han de negociar mecanismes
de protecció d'aquests terrenys que siguin fins i tot independents
de la seva titularitat final.

Es podria, fins i tot, pactar la possibilitat de mantenir una
afectació teòrica a la defensa, si es poguessin pactar també
els usos i la gestió i la preservació d'aquests espais, i, en
definitiva, el que nosaltres pensam és que hagués estat més
adient completar aquesta proposició no de llei, amb una
posició de negociació que efectivament s'esmenta a la
proposició, però que fos més ampla i que fos un pacte global
entre l'administració de l'Estat i l'administració autonòmica,
sobre com s'enfoca i com es du a terme aquest procés de
desafectació.

Dit això, i com que, insistesc, compartim plenament
l'esperit global de la proposta, Esquerra Unida donarà suport
a la iniciativa del Grup Nacionalista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Donarem suport a la proposta presentada pel PSM, per
aquesta elaboració immediata d'un pla per a l'adquisició,
d'acord amb ajuntaments i consells insulars, de totes
aquestes instal•lacions militars que es vagin desafectant a
cada illa i que poden tenir algun tipus d'interès específic per
a tot tipus d'instal•lacions culturals o públiques. Però no
volem deixar passar l'oportunitat de manifestar els motius
concrets i específics entre d'altres pels quals donam suport
a aquesta proposta, perquè creim que són fonamentals i
perquè van molt lligats al que són les corporacions locals.

La primera qüestió que hauríem d'assenyalar és tot el
muntant que està en joc en aquest pla, parlam de xifres molt
amples de sòl, parlam de més de 350 hectàrees de sòl a
Balears, i açò és una xifra important, però no només aquesta
xifra global, sinó que també d'aquestes 350 hectàrees de sòl
propietat pública en aquestes illes, en tenim 21 de solars
urbans, és a dir que parlam de 21 hectàrees de solars urbans.
Més de 200.000 metres quadrats de sòl urbà dins les
poblacions amb instal•lacions catalogades o no, però que
evidentment pot suposar un canvi fonamental per a molts de
pobles en aquestes illes. Per tant, el volum davant el que ens
trobam, creim que és un primer motiu que ja justifica per ell
sol la necessitat i la urgència de redacció d'aquest pla.
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En segon lloc, i també ho hem de dir una vegada més i creim
que no ens hem de cansar de repetir-ho, que és compensar la
política regressiva del Govern del Partit Popular a l'Estat amb la
seva relació amb les corporacions locals, i aquest és un fet,
d'entrada als pressuposts per a l'any 97 tenim una reducció de tot
el que és l'aportació financera en cooperació local d'un 19%,
8.000 milions de pessetes manco per als ajuntaments; però no
només açò, sinó que també, i en el debat de la setmana passada
ho vam veure, que el famós Reial Decret legislatiu de mesures
liberalitzadores en matèria del sòl, suposa una reducció del que
són les aportacions de sòl públic als ajuntaments, i que aquesta
reducció tan la Federació espanyola de municipis i províncies,
com el Partit Socialista la setmana passada, com tants d'altres,
han anat demanant que es compensi aquesta reducció de sòl
públic als ajuntaments de les Illes, en aquest cas, en forma de
solars de què és titular l'Estat i, entre ells, tot el que fa referència
al Ministeri de Defensa. Per tant, es tracta d'un mecanisme més
de compensar aquesta política, repetim, regressiva del Govern
del Partit Popular respecte de les corporacions locals.

Tercer punt, també un motiu, creim, important, compensar de
manera clara la manca d'equipaments i de patrimoni públic que
tenen els municipis d'aquestes illes. Passam revista i tant de
patrimoni com d'equipament els diferents plans que s'està
inventant el Govern de la Comunitat Autònoma, bàsicament tots
són pel mateix, per resoldre equipaments, infraestructures, aquí
tenim una bona matèria prima com per treballar en aquest sentit.

Quart punt, perquè donar suport a aquesta proposta, i açò ho
dic per reforçar la sol•licitud que el Partit Popular doni suport a
aquesta proposta, és que el Partit Popular a l'Estat ja ha anunciat
que pensa o vol fer un pla d'usos d'aquestes instal•lacions i
congelar, precisament, la venda d'aquests immobles, si no és una
notícia fantasma a què ens està acostumant el Govern del Partit
Popular a l'Estat, d'aquelles notícies que existeixen i l'endemà no
existeixen, en aquests moments, el mes d'octubre, existeix una
notícia que per part del Ministeri de Defensa es congela la venda
d'immobles mentre s'estudia un nou pla d'ús d'aquestes
infraestructures. Si aquesta notícia, repetesc, és certa, i el Partit
Popular no torna enrera, açò suposaria que des de les Illes, més
sentit que mai té fer el nostre propi pla d'usos dins el que és
aquest caire general de revisió d'utilitats per part del Ministeri.
Si el Ministeri s'ho planteja fer allà, evidentment des de Balears
és fonamental que el Govern plantegi les seves pròpies propostes
de canvi d'ús d'aquestes instal•lacions, però no només per açò,
sinó perquè hem de recordar que qualsevol tipus de canvi d'ús va
lligat a competències moltes vegades municipals i dels consells
insulars, i, per tant, la col•laboració institucional i no només el
Govern de la Comunitat Autònoma, sinó que ajuntaments i
consells insulars, hi tenen cosa a dir, és a dir no ho deixaria mai
en mans sols del Govern de la Comunitat Autònoma, sinó que
creim importantíssim que sigui de manera coordinada amb els
ajuntaments i amb els consells insulars.

Per tant, es tracta de donar suport a aquesta política
d'ajut de col•laboració amb les administracions locals,
d'ordenació del que són tota una sèrie d'equipaments
culturals que poden ser importants per als nostres pobles,
repetim, són molts de metres de solars dins les ciutats, més
de 200.000 metres quadrats a les ciutats, i són més de 350
hectàrees del que són sòl militar en aquestes illes. Per tant,
es fa imprescindible aquest treball de col•laboració que fins
ara, i també s'ha de denunciar, fins ara només han conveniat
amb l'administració de Defensa els ajuntaments, amb la
col•laboració dels consells insulars, però mai no s'ha rebut
el suport del Govern de la Comunitat Autònoma.

Per tant, és una crida, i ens volem sumar a aquesta crida,
que el Govern de la Comunitat Autònoma canviï d'actitud
política, col•labori amb l'administració local, col•labori amb
aquests convenis i amb els plans que impliquen els canvis
d'usos de les instal•lacions. Seria un canvi de política que
des del Partit Socialista agrairíem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la seva portaveu, Sra.
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. En primer lloc, m'agradaria fer una sèrie de
precisions en la manera i els termes en què està redactada
aquesta proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari Nacionalista del PSM, en el següent sentit.

Al primer punt, quan parla de l'elaboració d'aquest pla
per a adquisició d'instal•lacions, fa referència a
instal•lacions ubicades a nuclis urbans o a costes, i jo crec
que aquesta redacció, tal volta s'hauria de canviar perquè hi
ha determinades instal•lacions que no pertanyen ni a nuclis
urbans ni a costes, com podrien ser, per exemple, l'aeròdrom
de Son Bonet o l'aeroclub de Maó i que també són
instal•lacions, perquè tal vegada si es fessin, s'haurien
d'incloure, i crec que és una precisió que a l'hora de
presentar aquesta proposició no de llei s'hauria de tenir en
compte.

De la mateixa manera, també al primer punt, fan
referència que aquestes instal•lacions del Ministeri de
Defensa, "que actualment no estiguin en ús", i jo crec que
aquí no s'hauria de dir "que actualment no estiguin en ús",
perquè que no estiguin en ús pel Ministeri de Defensa,
aquestes instal•lacions poden suposar un punt estratègic a
nivell militar i que tal vegada d'aquí uns anys, a un moment
determinat, podrien estar en ús o podrien ser necessàries.
Hauria de fer referència tan sols a totes aquelles
instal•lacions que s'hagin desafectat com a zona o com a
infraestructura militar.
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I també dir-li al representant del PSM que és el que ha
defensar aquesta iniciativa, que en el segon punt, quan diu que
s'han d'iniciar negociacions amb els ministeris corresponents,
dir-li que una vegada que aquestes infraestructures han estat
declarades com desafectades, no es correspon la negociació amb
cap ministeri, sinó que les negociacions s'han de dur a terme amb
la Gerència d'Infraestructures de la Defensa, no correspon a un
ministeri, sinó que seria una precisió en tant que s'han de fer
aquestes negociacions amb la Gerència d'infraestructures de la
Defensa, en tant que el Govern ja en anteriors ocasions ha tengut
negociacions i converses amb aquesta Gerència.

I fetes aquestes precisions sobre la redacció d'aquesta
proposició no de llei, dir-li que som conscients a la nostra
comunitat que ens agradaria tenir més patrimoni i que, en aquest
sentit, any a any el Govern de la Comunitat va destinant distintes
partides per al pagament i per a l'adquisició de sòl i
d'instal•lacions que consideram adequades, i que a l'hora
d'elaborar aquest pla per a l'adquisició de patrimoni, el nostre
grup votarà que no, per una sèrie de motius que intentaré explicar
d'una manera molt breu.

En primer lloc, ens parlen d'un pla d'adquisició que s'ha de fer
d'acord i en coordinació amb els ajuntaments i amb els consells
insulars, i que serà un pla d'adquisició de totes les instal•lacions
militars que es vagin desafectant, amb un interès que ha de ser
cultural i social. Jo li diré que, en certa manera, si ens demanen
un pla que ha de ser i s'ha de dur aquí immediatament, si hem de
posar d'acord tots els consells insulars i els ajuntaments amb el
Govern, aquest pla no podrà ser molt immediat perquè moltes
vegades és difícil posar-nos d'acord totes les institucions per
donar una sèrie de prioritats i una sèrie de criteris a l'hora de dir
a veure quines adquisicions s'han de fer primer i quines en segon
lloc.

Dir també que parlam, com deia la portaveu d'un altre grup
parlamentari, de moltíssimes instal•lacions i de moltíssims de
metres, i que moltes vegades resulta difícil elaborar en poc temps
i d'una manera immediata aquest pla d'adquisició
d'infraestructures.

I també dir que tan sols fa referència a instal•lacions que
tenguin un ús social o cultural, i jo crec que hi pot haver altres
instal•lacions que no tenguin un ús social o cultural i que també,
a un moment determinat a un municipi o a un consell o al
Govern li interessaria per poder realitzar determinades
actuacions.

Respecte del segon punt, on diuen "iniciar converses i
negociacions", dir-li que el Govern balear fa anys que ja està fent
actuacions d'aqeust tipus, amb la Gerència d'Infraestructures de
la Defensa, que ja ha coordinat o s'han fet gestions en
determinades ocasions, com en el cas de Son Vent, o
negociacions amb una part del Puig des Molins a Eivissa, o amb
el quarter del General Luque a Inca, o amb el sector naval de
Sagrera de Palma, hi ha hagut converses i negociacions per part
del Govern en aquest sentit. Per tant, no és que hàgim d'iniciar
les negociacions, sinó que al llarg de molts d'anys el Govern ja
ha tengut negociacions amb aquesta Gerència d'infraestructures.

I al tercer punt, quan ens diuen que els pressuposts de
l'any que ve han de preveure la partida pressupostària
suficient per fer possible l'adquisició d'aquests immobles
esmentats, dir-li que avui és impossible aprovar això per
una sèrie de motius, i és que, primer de tot, no hem elaborat
aquest pla d'adquisició, no ens hem posat d'acord
ajuntaments, consells i Govern; no tenim ni idea de quants
d'edificis serien, de quines instal•lacions són les que
decidiríem comprar o no comprar, i que tampoc no hem
quantificat el que suposarien totes aquestes compres, així és
impossible aprovar que en els pressuposts de l'any 97 hi
hagi les partides pressupostàries suficients per a una cosa
que en aquests moments no està quantificada i, a més a més,
el pressupost ja ha entrat al Parlament, i és pràcticament
inviable, avui per avui, aprovar aquesta proposició no de
llei.

Dir que el Govern balear té intenció i té voluntat d'anar
adquirint patrimoni, d'anar rehabilitant el patrimoni, d'anar
preservant els nostres espais i que hi ha intenció de negociar
puntualment les distintes desafectacions que es vagin
produint, el Govern negociarà puntualment aquests temes
amb la Gerència d'Infraestructures de la Defensa, i
evidentment intentarà, quan negociÏ aquest temes, quan
afecti a un municipi en concret, tenir les respectives
reunions amb els responsables municipals.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Hem d'agrair el suport dels grups
que el donen, i maleir que una vegada més el Partit Popular
no ens hagi donat suport amb una iniciativa tan moderada
com així l'han qualificada alguns dels grups que han
intervengut. Així mateix faré un esment, al Sr. Grosske dir-
li que no donam per bo res, el fet que no haguem fet una
valoració política ni a l'exposició de motius ni a la
intervenció de la bondat o maldat de la desafectació dels
béns immobles del Ministeri de Defensa, no vol dir que en
facem un aplaudiment. També la Sra. Barceló n'ha fet una
valoració a una intervenció molt més política que no la
nostra. Nosaltres hem renunciat a fer-ne valoracions
polítiques perquè, malgrat que compartim moltes de les
anàlisis que vostès han fet, també com a partit nacionalista
hauríem d'entrar a analitzar si és bo o dolent que el Govern
de l'Estat deixi de tenir propietats a les Illes Balears, i si
continuam per aquest camí, els cinc minuts de la rèplica no
em bastarien per a res, però més bé hi hem volgut passar per
damunt.

Així mateix, confés que hem pecat de poca fe no instant
a fer un pacte global del Govern balear amb el Govern de
l'Estat, perquè ja veim com ens hauria anat si en una cosa
tan tímida no hi estan d'acord.
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També compartim la preocupació que es desfermi
l'especulació amb aquestes desafectacions, així i tot el que
haurem de vigilar molt de prop seran els ajuntaments, perquè
aquests solars afectats a la Defensa, damunt el planejament estan
qualificats com equipaments i si els ajuntaments no fan una
requalificació, no directament, es podran edificar, per tant,
haurem de vigilar molt de prop ara què fan els ajuntaments amb
els planejaments respecte de tots aquests béns immobles i
especialment el que podria ser sòl urbà dins les poblacions.

I, finalment, a la Sra. Salom, recomanar-li que llegeixi més
bé -anava a dir que aprengui a llegir, però no ho diré, perquè sé
que s'ap llegir-, el que passa és que ha fet una lectura interessada
oi deformadora per poder cercar arguments per justificar un no
que realment no té cap justificació. Està redactat correctament,
dins el concepte d'ús social i cultural hi podem entrar tot el que
vostè vulgui i tot el que jo vulgui, i hi ha un concepte que li hem
posat especialment, que és negociar també la desafectació de les
instal•lacions que actualment no estan en ús i que no està
desafectant, hi ha algunes instal•lacions que no estan dins aquest
primer pla de desafectació, i que en aquests moments estan
abandonades pel Ministeri de Defensa, que ens consti no estan
utilitzades. Per tant, no només hi hauria dins aquest pla la
negociació del que s'està desafectant, sinó prendre la iniciativa
i recomanar la desafectació d'aquells béns que ja no estan usats
per a fins militars. És a dir que també hi hauria la doble via, de
prendre la iniciativa des del Govern de les Illes Balears, instant
a la desafectació i posterior adquisició per part de les institucions
de les Illes Balears, d'aquells béns que considerem necessaris.

I també m'ha donat una lliçó sobre el que és la Gerència
d'infraestructures del Ministeri de Defensa, no sabíem que no fos
Govern de l'estat, la Gerència d'infraestructures; per tant, quan
d'una manera genèrica, així es fa sempre en aquest parlament, no
s'insta a negociar amb tal conselleria ni amb tal ministeri, sinó
que es fa una cita genèrica al Govern de l'Estat, tenint en compte
que la Gerència d'Infraestructures deu ser Govern de l'estat, no
deu ser una entel•lèquia que escapa a qualsevol adscripció de
l'Estat.

En definitiva, lamentar que es perdi aquesta oportunitat única,
quan parlam de coordinar-se o estar d'acord amb ajuntaments i
consells insulars, no significa que haguem de fer cinquanta i
busques de pactes puntuals amb els ajuntaments, sinó consultar
els ajuntaments sobre quins immobles serien d'interès, si estarien
disposats a participar en aquesta adquisició, si ho podria fer
directament l'ajuntament o d'una manera mixta amb distintes
institucions, en definitiva, fer una feina de planificació i de
coordinació que és la que correspon a qualsevol govern, no ho
volen fer o ens diuen que ja ho fan, en veurem els resultats,
veurem els resultats una vegada finalitzat aquest procediment. El
que sí sabem és que ja edificis emblemàtics, com per exemple
l'any 1994 mateix, l'edifici de Les Rambles, que devia ser el
quarter de cavalleria, això ja va passar a mans privades, tal
vegada hagués estat més bo i més barat per a la Conselleria
d'Agricultura, no ho sabem, no ho sabem, però això és una altra
filosofia i en parlarem un altre dia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Conclòs el debat, passam a
la votació d'aquesta proposició no de llei que, si no hi ha
inconvenient la votarem conjuntament.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Hi ha hagut moviments durant la votació, de diputats que
no eren al seu lloc i caminaven per l'hemicile. Tornarem a
repetir la votació. Deman, per favor, que en el moment
d'iniciar la votació, cadascú sigui al seu lloc.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Moltes gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposició no de llei.

S'aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 48, fascicle
4:

A la pàgina 1873, el resultat de la votació de la proposta de
resolució 8 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears ha de ser el següent:

Vots a favor, 9; en contra, 46; 2 abstencions.
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