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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, vagin ocupant, per favor els seus
escons. Començarem aquest plenari segons l'ordre del dia ja
fixat.

I.1) Pregunta RGE núm. 6077/96, de l'Hble Sr. Diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quioscs de la ribera de Sant Antoni de Portmany.

El primer punt fa referència a preguntes, i la primera la
formula el diputat Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a quioscs de la ribera de Sant Antoni de
Portmany. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, ja no és la
primera vegada que dins aquest parlament parlam dels dos
quioscs que hi ha damunt el moll de ribera de Sant Antoni de
Portmany, i no és la primera vegada perquè consideram que és
totalment irregular mantenir uns quioscs que l'únic que fan és
ocupar un espai públic i la competència deslleial a altres
establiments del seu voltant, que han de complir totes les normes
i lleis de la comunitat que, evidentment, aquests quioscs no
compleixen. És per això que li preguntam quina és la situació
legal i la data de la finalització de la concessió administrativa
dels dos quioscs de venda de begudes, menjars, envasats i gelats
que hi ha damunt el moll de ribera de Sant Antoni de Portmany.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, moltes gràcies. Sr. Diputat, no són dos quioscs,
són quatre, que tenen una data d'autorització de 22 de maig i
acaba la concessió temporal dia 31 de desembre, i és una dada
que és ben igual al conjunt de ports que té el Govern balear, que
són 14. A partir d'aquest moment, si vostè diu i considera que
hem de defensar uns drets legítims d'uns comerciants
determinats, ho puc entendre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En aquests moments són dos
quioscs. Deu ens guard que fossin quatre, perquè aleshores
ja ocuparien tota la façana de Sant Antoni, en quioscs de
venda de gelats, però bé, de qualsevol manera li vull dir que
ja ha passat, en la resposta a una pregunta escrita que vaig
fer al Govern de la Comunitat Autònoma, ja se'm va dir que
acabava el dia 31 de desembre. Pel que es veu els han tornat
a renovar la concessió i ara torna acabar el 31 de desembre.
Allò que no m'ha dit i voldria que em digués és si pensen
tornar-los a renovar o no, però de qualsevol manera em
varen dir, el dia 24 d'abril, que eren dos quioscs de plàstic,
això és cert; en segon lloc que venen begudes i fan activitats
de bar, també és cert; tercer, que no es consumeixen en el
local, cert a mitges, no hi ha local però hi ha cadires i taules;
en quart lloc em digueren que estan sotmesos a l'article 9
del Decret 2/92, no tenen cuina ni menjador i, per tant, no
compleixen i cinquè em varen dir que no tenen taules i
cadires, i ja li he dit abans que sí, que tenen taules i cadires;
per tant, tampoc no és cert. 

Jo no puc comprendre, la veritat, li vull dir, no puc
comprendre quin interès té la conselleria en mantenir
aquests dos quioscs damunt el moll de ribera, quan fan uns
serveis que els altres bars del voltant fan el mateixos i han
de complir, com li he dit abans, amb totes les normes
d'aquesta comunitat autònoma en matèria sanitària, en tota
la matèria turística que hi ha, les regulacions, i, en canvi, els
deixen fer aquesta activitat que no puc comprendre per què
aquest privilegi a aquests dos empresaris que, com li dic,
l'únic que fan és ocupar un espai públic i fer una
competència deslleial en aquesta zona. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sr. Diputat, són quatre, només que n'hi ha
dos que són molt petitons, de 10 metres i 40 metres; potser
vostè no ho recorda, en aquest moment, és indistint. També
li he de dir que em sorprèn, perquè sempre vostè ha estat
l'únic, en tota la història, que em critica aquest tipus de
polítiques. Mai he tengut cap dada de ningú a Sant Antoni
que m'hagi dit: "Tomeu, aquest tema no funciona bé".
Potser vostè cerca la medalla de oro del sector de
restauració d'aquella zona. La podrà aconseguir. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.2) Pregunta RGE núm. 6078/96, de l'Hble Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expedients sancionadors iniciats per la Conselleria de
Turisme.

Passam a la segona pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors iniciats per la Conselleria de Turisme.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, avui
s'aprovarà, amb tota seguretat, una llei, la Llei de Transferències
als consells insulars de l'ordenació turística, que estableix que el
Govern de la Comunitat Autònoma tramitarà tots els expedient
iniciats abans de l'entrada en vigor, que és dia 1 de gener, de
l'efectivitat de la competència. Per tant, jo li vull demanar, en
aquest moment, quants d'expedients hi ha que estan iniciats i, per
tant, quedaran sostrets d'aquesta llei d'ordenació turística als
consells insulars.

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. Efectivamente, al día de hoy, al día
de ayer, para ser más exactos, 151. Naturalmente esto es un tema
fluido, como comprenderá; no tome esta cifra más que como una
fotografía de lo que había ayer. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta pregunta, lògicament, a
part de saber, efectivament, numèricament quants són, en aquests
moments, els expedients que no seran traspassats, és perquè hi ha
com una opinió, dins el sector turístic, vostè m'ho podrà
confirmar o desmentir, que des de la conselleria hi ha una
espècie de carrera o d'incitació generalitzada perquè s'iniciïn
expedients per tal de sostreure'ls als pròxims consells insulars
amb la idea que, bé, si són iniciats per la Conselleria de Turisme
actual tendran un tractament molt més suau, flexible i favorable
que si són traspassats als consells insulars que, com se sap,
estaran sotmesos als dictàmens d'uns rojos i uns radicals que
aplicaran unes polítiques draconianes, en aquesta qüestió i, clar,
a mi em sorprèn que vostè, si és que això és cert, faci aquest
tipus d'actuacions, primer perquè aquests expedients estarien
iniciats dins el mes de desembre, pel que sembla i, per altre,
perquè si qualcú ha anunciat que actuarà a degüello y con uñas y
dientes, idò és el conseller actual de Turisme i no, en absolut,
aquells que, en el futur, s'hagin de fer càrrec d'aquesta gestió que,
sense cap dubte, ho faran d'una manera prudent i responsable.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Debo suponer, Sr. Triay, que
supone que yo no actúo de forma prudente y responsable.
Yo no sé donde ha oído usted todo esto, Sr. Triay. No hay,
por supuesto, ningún movimiento por parte de la Conselleria
de Turismo para tratar de substraer la iniciación o la
ejecución de expedientes sancionadores a nadie, seria
verdaderamente pintoresco que fuera así y yo creo que usted
mismo lo dice con muy poco convencimiento porque, claro,
no se sostiene eso que dice, con sentido común no se
sostiene.

Yo creo, sin embargo, para ser riguroso porque me gusta
serlo, que es posible que en la calle haya algún sentimiento
en ese sentido en algún sector, y eso es posible,
fundamentalmente, yo creo que por una razón: yo expliqué
en la comisión y lo he explicado aquí muchas veces que
íbamos a tratar de cerrar todos los establecimientos de
ilegalidad absoluta, que después había toda una serie de
irregularidades que se habían detectado mediante la
actuación de los inspectores, intensa, etc., y que esas
irregularidades debían de homologarse o regularizarse, y yo
creo que en virtud, precisamente, de una cierta inquietud
provocada por los cierres en los casos de irregularidades
absolutas, efectivamente ha habido un cierto movimiento y
un cierto interés de regularizar la situación por parte, como
digo, de algunos propietarios o promotores que no la tenían
completamente regularizada. Esa puede ser la razón por la
cual, efectivamente, puede haber algunos expedientes que
traten de regularizarse; en absoluto, Sr. Triay, porque yo, o
alguien de la conselleria, vaya vendiendo cosas o
transmitiendo ideas de ese género. Además le recuerdo que
esto se traspasa no sólo al Consell Insular de Mallorca, sino
también al de Ibiza y Formentera y al de Menorca. De
manera que, como digo, no tiene ningún sentido lo que
usted ha oído o lo que a usted le ha llegado. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 6079/96, de l'Hble Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expedients incoats que afecten a allotjaments turístics
que s'exploten sense autorització de turisme.

Passam a la següent pregunta que també formula el diputat
Sr. Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats que afecten a allotjaments turístics que
s'exploten sense autorització de turisme. Sr. Triay, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, quins són,
d'aquests 151 expedients que m'ha dit a la pregunta anterior que
estan iniciats en matèria de sancions, quins són els que afecten
a allò que vostè diu l'il•legalitat absoluta, o sigui, expedients a
empreses o a activitats turístiques d'allotjament que no tenen, ni
tan sols, autorització de turisme?, i a quantes places afecten
aquests expedients?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Afectan a 28 expedientes, en este
momento, como digo, ayer concretamente, 28 expedientes que
afectan a -me ponen- 3.470 plazas y una nota -los mismos
servicios técnicos- muy razonable que dice que, claro, el número
de plazas no es exacto toda vez que, ya que se trata de
establecimientos no legalizados, se hace muy difícil su
cuantificación exacta. De manera que éste es un cálculo
aproximado. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sembla que a degüello y con uñas y
dientes no afecta d'una manera substancial l'oferta turística
realment il•legal i que, realment, 28 expedients de 151 són un
número relativament baix i que 3.470 places, sobre no se sap
quantes però que volten els cents de mils, tampoc és un exercici
d'autoritat que pugui destacar especialment, d'acord amb les
declaracions que el conseller havia fet. Imaginàvem que deixaria
com herència moltíssim més expedients i moltíssimes més places
turístiques absolutament il•legals i, per tant, no homologables ni
sotmeses a petites irregularitats amb expedient sancionador.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Triay, no sé que datos
tiene usted de las decenas de miles de plazas absolutamente
ilegales, según usted. Nosotros hemos expedientado, con
toda y absoluta dureza, a todos aquellos establecimientos
que hemos encontrado que no tenían ninguna autorización
y, efectivamente, han salido éstos; si salen más, desde este
momento hasta el momento en que esto se transfiera a los
consells insulares, actuaremos absolutamente con la misma
dureza. De todas manera no deja de ser muy curioso que
unos días me acusen ustedes de mucha dureza y otros días
de muy poca; yo no sé, en definitiva, lo que hay que hacer
para darles satisfacción. En cualquier caso y a partir del 1 de
enero tendrán ustedes ocasión de demostrarnos lo que es
hacer las cosas bien. 

Yo recuerdo cuando se traspasaron las competencias en
materia de urbanismo, la comisión de urbanismo, y
empezaron ustedes a llevarla, lo que pasó. Los primeros días
leíamos en grandes titulares en los periódicos que por fin se
iba a acabar con la indisciplina urbanística y, recientemente,
tuvimos ocasión de tener debates aquí en los que
insistentemente se pide al Gobierno que modifique
legislaciones y que haga cosas porque hay una gran
indisciplina. Yo espero ver ahora, cuando se les pase a
ustedes esta competencia, ver qué bien la gestionan ustedes
y cuántos miles de plazas ilegales cierran ustedes. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

I.4) Pregunta RGE núm. 6080/96, de l'Hble Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a expedients incoats referents a cada
tipus d'infracció de la normativa turística.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expedients incoats referents a cada tipus
d'infracció de la normativa turística.  Sr. Triay, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No tenc res per afegir a la pregunta. Que em contesti en
els termes que està formulada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Infracción normativa agencias de
viaje, 5; infracción normativa contra incendios, 20; infracción
normativa oferta turística complementaria, 77; establecimientos
de alojamiento sin autorización, 28; ampliaciones de
alojamientos turísticos, 12; y infracciones varias,
fundamentalmente derivadas de denuncias, 9. En total son las
151 que le había contestado en la primera pregunta. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Conseller,
que tractarem de fer una bona gestió i no d'entrar com un cavall
a una gerreria, com va entrar vostè quan es va fer càrrec de la
conselleria, creant, realment, pànic dins el sector turístic, però
després aquest pànic, la veritat és que no es correspon a la seva
gestió, perquè si resulta que vostès mateixos van declarar que
entre el 10 i el 20% dels hotels i allotjaments legals no complien
la normativa contra incendis i al final resulta que tenim 20
expedients per infracció de la normativa contra incendis, la
veritat és que fa pensar, idò, que realment o bé aquella avaluació
era exagerada, cosa que vostè sabrà, o bé que realment l'actuació
de la conselleria no respon a les expectatives que creava,
expectatives que jo crec que han estat molt minvades després,
posteriorment. 

Per cert, vull dir-li que, efectivament, sí que és cert que hi ha
dins el sector turístic la idea que -no diré que vostè
personalment- però que la Conselleria de Turisme està incitant
a obrir expedients de regularització d'ampliacions irregulars de
llits en els hotels legals durant aquest mes de desembre per
sostreure'ls al control dels consells insulars; vostè sabrà quin és
el membre del seu equip que va donant difusió a aquesta idea,
però aquesta idea, aquest missatge clarament ha arribat al sector
hoteler. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bien, yo eso es una afirmación que hace usted, esta última y
que, bueno, yo me puedo tomar a beneficio de inventario; usted
dice que hay esa idea y que hay algún miembro de mi equipo que
va vendiendo esa idea y yo le digo que eso no es cierto. Pura y
simplemente le digo que eso no es cierto. De manera que su
palabra contra la mía, claro.

Respecto al otro tema, al tema de los incendios, está
usted equivocado; le pasa lo que les pasa muchas veces, que
resulta que tienen la oportunidad de preguntarnos aquí lo
que quieran y de hacer tres preguntas prácticamente sobre
el mismo tema y, sin embargo, luego no preguntan lo
fundamental, porque lo fundamental van y lo leen ustedes
en los medios de comunicación y además yo creo que lo
leen mal. En ningún momento hice yo ninguna declaración,
absolutamente en ningún momento, de que hubiera entre un
10 y un 20% de establecimientos hoteleros que incumplían
las medidas contra incendios, en ningún momento dije eso,
porque, entre otras cosa, eso no es verdad, de manera que no
lo puedo decir. Otra cosa es que los establecimientos tienen
unos plazos para acomodar sus establecimientos a las
medidas contra incendios y tienen que ir presentando
certificados de comprobación de unas cosas y otras;
entonces lo que había era que un 80 y pico por ciento, ya no
recuerdo el número exacto de establecimientos, ya tenían
todos los certificados presentados y estaban absolutamente
regularizados y los otros, a algunos, les faltaba porque están
en tramitación; eso no tiene nada que ver con expedientes
sancionadores, los expedientes sancionadores se ponen
cuando va un inspector y comprueba que un establecimiento
no tiene las medidas contra incendios que debe tener, y eso
son dos cosas distintas, como usted fácilmente verá, de
manera que por favor, cuando no sepa algo y antes de hacer
este tipo de afirmaciones, pregúnteme que para eso estoy
aquí y, como ve, le contesto creo que con toda amabilidad
y, desde luego, con toda extensión. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 5934/96, de l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a opinió del Govern
balear sobre les manifestacions del Sr. Rodrigo Rato,
relatives al Projecte de llei de règim econòmic i fiscal
especial per a les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a opinió del Govern balear sobre
les manifestacions del Sr. Rodrigo Rato, relatives al
Projecte de llei de règim econòmic i fiscal especial per a les
Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Fa unes setmanes va ser
el Sr. Barea, en visita a Palma, qui va fer unes declaracions
en aquest sentit i fa pocs dies va ser el vicepresident
econòmic del Govern, el Sr. Rodrigo Rato, que va declarar,
referit a Balears, que aquesta comunitat el que té és un
finançament amb capacitat normativa com la resta de
comunitats de règim comú. Açò és el que va sortir publicat
d'aquesta manera, i és una obvietat, lògicament, el que va
dir, però va sortir publicat com a resposta a una pregunta
sobre què pensava, ell mateix, del Projecte de llei de règim
econòmic i fiscal especial per a Balears, i per açò voldríem
saber el Govern com ha recollit aquestes declaracions i
quina preocupació en té.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, l'afirmació del Sr. Rato posa de
manifest la nova realitat que existeix avui a l'Estat espanyol una
vegada assolit l'acord de finançament de les comunitats
autònomes i, evidentment, un dels aspectes d'aquest acord és la
capacitat normativa de les comunitats autònomes i, per tant, el
Sr. Rato no ha dit res o no va dir res que no fos per tots conegut.
Qüestió diferent és treballar en la consecució d'un règim
econòmic i fiscal que, òbviament, no és gens incompatible amb
l'existència d'un acord de finançament i d'una capacitat
normativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Presidència, és cert
que el Sr. Rato va dir el que és i que les comunitats tenen una
capacitat normativa, molt més quan tinguem la capacitat d'actuar
sobre el 30% que en aquests moments no és així, però en el futur
esperam que ho sigui; tindrem una capacitat de modular, una
petita capacitat. En tot cas, però, açò va fer respondre a la
pregunta concreta de què farien davant el Projecte de llei
presentat, aprovat en aquest parlament en el període electoral del
95, què en faria quan arribàs al Congrés de Diputats. Vostè ja sap
que nosaltres creim que el fet insular, interinsular, és un fet
diferenciat que ha de tenir un reconeixement implícit, econòmic,
que pot ser de molts diferents motius, i si s'admet a tràmit pel
Congrés, el nostre grup presentarà esmenes per corregir-ho en la
manera que nosaltres creim, que no compartim el projecte així
com va sortir en el Parlament. 

Però és que totes les declaracions que últimament s'han fet,
les del Sr. Barea, el Sr. Rato, posen en dubte l'interés del Govern
central fins i tot per admetre a tràmit aquesta proposició de llei,
aquest projecte de llei, i això sí que és motiu de preocupació
perquè tampoc no sabem quin és el nivell de compromís davant
aquest projecte.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè fa unes deduccions que jo
no faig. El Projecte de llei, amb tots els canvis que es volien
fer, entrarà en fase de tramitació parlamentària, i més que el
Govern central seran els diputats del Congrés i del Senat
aquells que diran els canvis d'allò que hagin de dir i, a partir
d'aquí, el projecte sortirà com el Poder legislatiu decideixi
i aquesta cambra i aquesta comunitat s'hi haurà d'acollir.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Demanaria, a meitat de
les preguntes, tant als diputats com als membres del Govern,
un poc més de brevetat, per favor, en la seva formulació i
contestació.

I.6) Pregunta RGE núm. 5935/96, de l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a realització d'una etapa
del "Tour" de França a l'illa de Mallorca.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a realització d'una etapa del "Tour"
de França a l'illa de Mallorca. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No veig aquí, entre els membres
del Govern, el conseller de Cultura, Educació i Esports,
però supòs que em serà resposta d'una altra manera.

Va sortir, fa uns dies, a la premsa la possibilitat, l'interès
del Govern per dur a Mallorca, no a les Illes Balears sinó a
Mallorca en concret, una etapa del "Tour" de França en un
futur, i que hi posaria tot l'interès. També va sortir la idea de
fer una final four aquí a Mallorca, també, justament, i ens
interessaria saber quina seria l'aportació econòmica que
estaria disposat a fer el Govern per fer possible aquesta
etapa del "Tour" de França a Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Per una banda vull dir-li que,
únicament, el que podria ser l'organització d'una etapa del
"Tour" es troba en una fase inicial de recaptació d'elements
necessaris per conèixer el termini de prescripcions tècniques
que s'hauries de cobrir i que encara no s'ha iniciat cap altra
gestió respecte d'això. Quan s'iniciïn aquestes gestions ja es
podrien concretar les dades. 
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Però sí que vull dir que és evident que la despesa específica,
d'acord amb l'experiència que tenim amb altres organitzacions,
no seria una despesa exagerada. De fet podríem veure com quan
es va organitzar el tema de la copa "Davis" la despesa que ha
assumit la conselleria, en funció de la venda de les entrades i els
abonaments, el percentatge havia de ser inferior al 15% i
finalment serà inferior al 10%; per tant ha estat una aportació
mínima o molt pròxima a zero. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquí ara no faré mèrits menorquins,
perquè ja sé jo que una etapa del "Tour" de França a Menorca
haurien de donar quatre voltes a l'illa, si la volem completar, a no
ser que sigui una contrarrellotge, que també estaria bé. De tota
manera jo li diré, perquè és així, que l'etapa del "Tour" de França
d'enguany que es va celebrar a Pamplona, una etapa un poc trista
perquè va ser aquella en què Indurain anava darrere, darrere, i
perdia davant els seus familiars i amics totes les possibilitats de
guanyar per sisena vegada el "Tour" de França, aquesta etapa de
Pamplona va costar 200 milions de pessetes, gairebé 200 milions
de pessetes; és una etapa que just s'havien de desviar una mica
dels Pirineus per entrar dins Espanya i que, per tant, no era una
etapa ultramarina, com seria de la Mallorca. Per tant és probable
que fos més costós dur tota l'organització cap a les Illes Balears
i (...) organització.

I en referència a la copa "Davis", a mi em sembla que en el
"Tour" de França la gent no paga entrades, per anar a veure les
etapes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Quan es posa un exemple no s'ha
d'agafar mai amb exactitud, perquè mai hi ha dos casos igual,
sinó per analogia i jo, el que he intentar fer, és una analogia; per
tant, aquesta matisació no calia.

Vull dir-li, en qualsevol cas, que com que són converses
inicials, a partir d'aquí, quan la cosa estigui molt més centrada,
es donaran les dades oportunes, però sí que és important que una
comunitat com la nostra manifesti el seu interès per un
esdeveniment d'aquest tipus. 

En qualsevol cas, també, no conec la quantitat del que va
costar el "Tour" de França. Per aquí darrere em deien que
era menys; també seria una cosa objecte de comprovació.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5936/96, de l'Hble Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a actes de la celebració
dels 100 anys de les Rondalles realitzats a l'illa de Menorca.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella, d'Esquerra Unida, relativa a actes de la
celebració dels 100 anys de les Rondalles realitzats a l'illa
de Menorca. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En honor a l'exactitud, li he de dir
a la Sra. Consellera de Presidència -hem fet els números
rodons- són 165 milions, que va costar l'etapa a Pamplona,
però hem posat 200 per fer-ho rodó i queda més bé, però
com que sortirà al Diari de Sessions, que quedi constància
del fet.

Aquesta nova pregunta fa referència als actes que pensa
realitzar el Govern balear dins el programa de celebració
dels 100 anys de les Rondalles a Menorca. Li dic a Menorca
perquè, com vostè sabrà, les rondalles mallorquines van
tenir una gran participació d'un il•lustre menorquí com el Sr.
Borja Moll, que va ajudar a la seva confecció i, fins i tot, les
va acabar i que després, en programes radiofònics, les va
donar la gran difusió que han tengut, i també li dic perquè
les rondalles que es diuen mallorquines són igualment
menorquines perquè són totes conegudes -o la majoria- a
Menorca, arrel de la vinguda, abans de la guerra, dels
segadors mallorquins que venien a passar l'estiu i a segar a
Menorca i contaven, i amb la convivència de mesos amb la
població menorquina feien que aquestes rondalles
tenguessin un caràcter menorquí. Sempre ens lamentam que
hi ha falta d'elements culturals comuns; en aquest cas les
rondalles és un element cultural comú entre les illes i per
açò ens hem d'interessat per saber quins actes se celebrarien
a Menorca referits a les rondalles.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè
la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Concretament a Menorca s'ha
distribuït, a través del consell insular, el material que amb motiu
d'aquest any s'ha editat i també, una vegada que hàgim presentat
el llibre del Sr. Josep Grimalt, es farà arribar tota una sèrie
d'exemplars perquè siguin incloses en els fons de les biblioteques
públiques i altres centres culturals. També està prevista
l'exposició itinerant "Màgia i Misteri de les Rondalles". En
qualsevol cas, el cost no està separat del projecte total, com
tampoc allò anterior, i també la participació de la Sra. Catalina
Valriu en el festival de "conta contes" que es va realitzar a Maó
el passat mes d'abril. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. L'any de les Rondalles va començar
amb uns concerts de na Maria del Mar Bonet a alguns pobles de
Mallorca i acaba aquests dies amb el Congrés de Rondallística,
que es fa al Teatre Principal. Supòs que nosaltres, si l'any que ve
es fa res a Menorca serà (...) ja, un any després de l'any de les
Rondalles. En tot cas li he de dir que, en resposta escrita del
conseller Rotger, es va comprometre a invertir a Menorca 2
milions de pessetes per actes de les rondalles i li puc passar la
resposta escrita, perquè és així, i d'aquests 2 milions de pessetes
encara no n'hem vist cap. La vinguda de na Catalina Valriu a
Maó al "conta contes" va costar 80.000 pessetes. Li queden
1.920.000 pessetes, encara, a invertir a Menorca en actes de les
rondalles. Li dic açò perquè també es va comprometre perquè
l'obra de teatre que s'ha preparat referida a les rondalles, també
es va comprometre a dur-la a Menorca i tampoc no en sabem res.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Si el conseller es va comprometre i
així ho constata i a més a més en tenc constància, no tengui cap
dubte que així es farà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 6070/96, de l'Hble Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a operació de permuta o canvi de la propietat
denominada "sa Casa Nova".

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a operació de permuta o canvi de la propietat
denominada "sa Casa Nova". Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Fa uns anys el Govern va comprar
el solar nomenat "sa Casa Nova", a Son Ferriol, i al final
estava previst fer-hi unes edificacions destinades o adscrites
a la Conselleria d'Agricultura. Se'ns ha comentat que hi
hauria hagut, posteriorment, una permuta amb alguns
veïnats. Voldríem confirmar aquest fet, si des de la seva
adquisició el Govern ha realitzar alguna alteració de la
propietat d'aquest solar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el dia 13 de març
de l'any 1995 es varen permutar uns terrenys d'aquesta
finca. En concret, la Comunitat Autònoma va lliurar en
permuta uns terrenys que són aquells que confrontaven amb
la indústria de ferros Mairata -ho dic a efectes que ens
puguem localitzar més bé- d'una superfície de 7.266 metres
quadrats i va rebre, pel mateix concepte, uns terrenys que
estaven a l'altre costat de la finca, confrontant amb ella, uns
de 7.103 metres quadrats en els quals hi havia edificats dos
molins, un safareig, un habitatge i llavors diversos
magatzems i altres construccions, com poden ser corrals i
altre tipus d'edificació. La valoració era aproximadament la
mateixa, si bé hi havia una petita diferència a favor de la
Comunitat Autònoma i es varen adquirir lliures de càrregues
i gravàmens.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, i Sr. Conseller per la informació.
L'hauria de completar amb el nom del titular de la permuta.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Miri, es referirà vostè als veïns, aquells que
lliuraren en permuta aquests terrenys. Idò eren els senyors Pere
Josep Pons Verd, Mateu Verd Cantallops, Francesc Serra Verd,
Bartomeu Serra Verd, Gabriel Serra Verd i Bartomeu Pons Verd.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 5937/96, de l'Hble Sr. Diputat Josep
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a concerts de l'Orquestra Simfònica de
Balears a Menorca, Eivissa i Formentera corresponents a la
temporada 1996-97.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Josep
Portella, del Grup d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a concerts de l'Orquestra Simfònica de Balears a Menorca,
Eivissa i Formentera corresponents a la temporada 1996-97. Sr.
Diputat, té vostè la paraula. 

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Queda formulada en els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Presidència, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Els concerts que l'Orquestra Simfònica
de les Illes Balears pensa realitzar a Menorca, Eivissa i
Formentera per aquesta temporada 96-97 són les següents: un
concert amb motiu de la diada de les Illes Balears, que l'any 1997
tendrà lloc a Eivissa; segon, l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears es desplaçarà a Maó del dia 27 de gener a dia 2 de febrer
per participar a la temporada d'òpera; a més a més, la
participació en el Festival d'Estiu de Ciutadella i la participació
en el IV Festival de Música Eivissa Clàssica, pel 1997. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Li vull puntualitzar una qüestió,
dels concerts que ha dit; estic content de la resposta, perquè
amb la programació que ha sortit publicada de la temporada
de l'Orquestra no hi havia, dins la programació, cap concert
a les illes de Menorca i Eivissa, en el llibre de programació
de temporada no hi són. Per altra banda li he de dir que la
participació a la setmana de l'òpera és pagada, la paguen,
que quedi clar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

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

Sí, gràcies, Sr. President. La pregunta, si no record
malament, era quins concerts corresponents a la
temporada..., i jo he contestat aquesta pregunta, no he entrat
a si paguen o no paguen, perquè no m'ho havien demanat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 6086/96, de l'Hble Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a desglossament per illes de la secció 32 del
Projecte de pressuposts per al 1997.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a desglossament per illes de la secció 32 del
Projecte de pressuposts per al 1997. Té vostè la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La secció 32 dels pressuposts per
al 1997, a ens territorials, és a dir, l'aportació als consells
insulars, figura una quantitat de 1.698 milions de pessetes.
A la compareixença de l'autor del projecte de pressupost, el
conseller d'Economia i Hisenda, li vaig demanar el
desglossament per illes d'aquesta partida i no va disposar de
la dada en el moment de la compareixença, per tant, ara ja,
amb un poquet més de temps, supòs que no tendrà
inconvenient a facilitar aquesta dada tan senzilla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té vostè la
paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Apunti les dades. El total són 1.698
milions. Consell Insular de Mallorca, 980.163.603; Consell
Insular de Menorca, 328.948.256, i Consell Insular d'Eivissa i
Formentera 388.923.687. Li donaré compte que s'hi inclouen els
traspassos en matèria d'ordenació turística. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies. Bé, aquí ara hauríem d'enllaçar aquesta resposta amb
el debat conseqüència de les esmenes a la totalitat del
pressuposts, i encara que hàgim hagut de fer un càlcul a velocitat
de calculadora, aquí falten doblers per a ordenació turística. Sra.
Estaràs, no ens quadren els doblers que figuren en el projecte de
llei de traspassos de competències en ordenació turística i la
quantitat que hi ha aquí. Si hem de sumar l'increment del cost de
vida, és a dir, l'IPC, a la partida de l'any anterior més la quantitat
prevista en el projecte de pressupost, hi falten doblers. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Com vostè hi pot apreciar, Sr. Diputat,
les xifres no han estat objecte d'actualització en funció de l'IPC
estatal, perquè quan es va elaborar el projecte de pressupost,
encara no estava, ni a hores d'ara, determinat aquest IPC, i per
tant, en aquesta vida tot té una explicació i aquesta és
l'explicació.

Per una altra banda, les dotacions previstes per a les
competències en matèria d'ordenació turística són provisionals
fins que es consensuï definitivament, i que jo sàpiga, encara no
està aprovat (...) d'ara i en aquest moment. Per tant, tot té la seva
explicació i les xifres en aquest moment són correctes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 6087/96, de l'Hble Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cost de la suspensió del transvasament
d'aigua de l'Ebre. 

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol. del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a cost de la suspensió del transvasament d'aigua de
l'Ebre. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Segons fonts de l'empresa de
l'Ajuntament de Palma EMAYA, que no fonts del Govern
balear, perquè no disposa d'aquestes dades, com ens va
contestar la Sra. Estaràs l'altre dia, vessaven aquesta
setmana passada uns 70.000 metres cúbics diaris, és a dir,
70.000 tones diàries, de l'envasament del Gorg Blau. En
quatre dies, entre dia 11 i dia 15 de novembre, varen vessar
prop de 600.000 tones. Voldríem saber, davant aquestes
xifres espectaculars, quin cost tendria suspendre el
transvasament d'aigua de l'Ebre a Palma, suposant que es
prengués la decisió i que entràs en vigor a partir de dia
primer de desembre, és a dir, si dia 1 de desembre se
suspenia d'una manera definitiva l'operació vaixell, s'hauria
d'indemnitzar per la resta de contracte que no s'ha complit,
quin cost tendria, simplement per poder fer una regla de tres
i veure si ens sortiria a compte prendre aquesta decisió.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sr. Diputat. Li he de dir d'entrada que no
hi ha fonts oficials que pugin dir qui cabal d'aigua s'ha
perdut, no hi ha forma de saber-ho, hi pot haver
estimacions, que poden ser bones o dolentes, però
tècnicament no hi ha forma de saber-ho perquè no hi ha un
sistema de medició.

Per al cas de resoldre del contracte de forma definitiva,
hauríem d'anar a un valor discutible d'indemnització de 558
milions de pessetes, i dic discutible perquè, de fet, estaríem
en una causa de resolució, només que tendria l'inconvenient
que el preavís de resolució no s'hauria aplicat amb els mesos
previs necessaris, perquè recordem que si haguéssim fet una
resolució prèvia en un període determinat, merament
l'import hauria estat de 40 milions de pessetes, és a dir,
aquests 558 és el que podria ser suspendre mensualment els
vaixells durant sis mesos, que anam a un cost mensual de 93
milions de pessetes. Això és tot.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, ara no ens podem
pronunciar sobre si seria rendible prendre aquesta decisió, però
li puc aventurar el càlcul que farem. Calcularem els metres
cúbics que ha de dur el vaixell de Tarragona fins a la finalització
del contracte, el temps que li queda, i calcularem els metres
cúbics d'aigua que, per exemple, podrien injectar dins
s'Estremera, que, com vostè sap, és un aqüífer estanc, on es
podria emmagatzemar aquesta aigua, i llavors també es podrà
calcular el cost de les obres d'infraestructura per adequar
s'Estremera com a receptora de l'hipotètic sobrant del Gorg Blau,
i ja supòs que serà en el mes de març, però en tornarem a parlar.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Diputat, no farà falta perquè li daré una dada. Miri, a
s'Estremera, aqueixa obra d'infraestructura per derivar-hi aigua
sobrant que n'hi pugui haver en un moment punta, està en marxa.
Possiblement serà a finals del mes de gener quan es pugui fer una
recàrrega d'uns pous no filtrants que avui en dia estan en 140
metres de la cota inicial. Quasi 5 metres poden determinar un
hectòmetre d'aigua, per la qual cosa la capacitat d'acollida
d'aquests pous no filtrants, sincerament, és espectacular, podem
arribar a 20 hectòmetres. La diferència que hi ha entre suspendre
i pagar indemnitzacions i dur-hi aigua en vaixells és calcular una
diferència de 93 milions de pessetes, que és el cost de suspensió
mensual, a 206, que és el cost mensual d'operació vaixell. Li he
de dir, Sr. Diputat, que si jo pogués saber dues coses, què és el
que ha de ploure passat demà i en quina data podria entrar en
producció la planta de la badia de Palma, podríem fer un càlcul
distint. Aquí, en ser aqueixes variables incògnites, els gestors de
l'aigua, aquells que realment han de prendre decisions pre
assumir el compromís de garantir-ne bona qualitat, de l'aigua,
volen jugar sobre segur. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Moció RGE núm. 5869/96, subsegüent  la Interpel•lació
RGE núm. del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a accions prioritàries del Govern davant la propera
assumpció de competències en matèria d'universitat.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a mocions. Tractarem la moció presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM RGE núm. 5869/96, relativa
a accions prioritàries del Govern davant la propera
assumpció de competències en matèria universitària. Per
fer-ne la defensa, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Damià
Pons. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta és una moció que de manera totalment
premeditada ha volgut ser modesta. D'una banda, tan sols té
tres apartats, i de l'atra, no aspira a aconseguir que s'adoptin
resolucions sobre política universitària en sentit estricte.

En el plenari de dia 16 de març de 1995, se n'adoptaren
20, de resolucions sobre política universitària, i tenint en
compte que fa uns quants mesos que hem rebut les
transferències, probablement, més que moment adequat per
prendre decisions precipitades, és moment idoni per
reflexionar conjuntament sobre política universitària.

La nostra pretensió és ben senzilla, que es creï en el si
d'aquesta cambra un marc de reflexió sobre la política
universitària, un marc que estigui obert a les aportacions de
totes les forces polítiques. La política universitària, no és
convenient que sigui tan sols la política del Govern ni del
grup parlamentari que li dóna suport, encara que hi tengui
la majoria absoluta, aquest grup. Per tant, amb aquesta
moció pretenem que la connexió Universitat-Parlament es
realitzi a través d'un canal directe, sense la mediació del
Govern ni del conseller que té la responsabilitat en l'àrea
d'educació universitària, com a mínim sense la mediació en
exclusiva.

És amb aquesta finalitat que demanam en el primer punt
de la moció la compareixença del Magnífic Rector de la
Universitat davant els membres de la Comissió d'Educació,
Cultura i Esports. D'ell directament volem sentir la relació
dels problemes i mancances que té la nostra universitat i una
informació sobre necessitats econòmiques i quines són les
prioritats a resoldre quant a construcció de nous edificis i de
dotació d'equipaments; també ens agradarà sentir quins són,
segons el seu parer i el del seu equip. els reptes de futur que
la Universitat hauria d'afrontar.
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Evidentment, l'aportació d'informacions i de punts de vista
que ens transmeti el rector podrà ser un bon punt de partida per
iniciar la tasca que proposam en el segon punt de la moció. Es
tractaria de crear una comissió d'estudi no permanent amb la
finalitat de promoure en el seu si un debat en profunditat sobre
els criteris i objectius generals de la política universitària dels
propers anys. Seria un bon moment per escoltar més opinions i
per recaptar tota la documentació que consideràssim necessària
i, sobretot, seria el moment i el lloc adient, la comissió, per
intentar configurar una política universitària que fos el màxim de
compartida pels grups d'aquesta cambra. Ha de ser tota la
societat, evidentment, i a través de les instàncies que la mateixa
societat civil ha creat, qui ha de marcar els camins de futur de la
nostra universitat. Per això, es fa necessària l'aprovació
immediata de la Llei del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears. Aquest ha de ser el marc on societat civil juntament
amb la comunitat universitària i els representants polítics de les
institucions han de dibuixar el model d'universitat que ens convé
i que és coherent amb la nostra condició pluriinsular, així com
també amb la nostra condició de societat nacionalment
diferenciada i que té, a més a més, unes necessitats de formació
parcialment específiques a causa del nostre model econòmic.

Imaginam que tots els grups de la cambra donaran suport al
tercer punt de la nostra moció, igualment que als dos anteriors,
evidentment, que obligaria al Govern a presentar abans de tres
mesos el projecte de llei de Consell Social de la Universitat.

En el plenari de dia 16 de març de 1995, sobre política
universitària, es va aprovar una resolució, la número 3, que
determinava que una vegada rebuts els traspassos de funcions i
serveis en matèria d'ensenyament universitari, presentarà en el
termini de tres mesos un projecte de llei que reguli la composició
i funcions del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

Per tant, al tercer punt de la nostra moció senzillament hi
proposam que acordem la reiteració d'una voluntat que ja va ser
manifestada en una ocasió anterior per aquesta cambra. A més,
anam en la mateixa línia que la Conselleria d'Educació i Cultura,
que ha manifestat en el programa que acompanya el pressupost,
que té la voluntat d'impulsar el projecte de llei de Consell Social.
Idò, com que sembla que tots veim necessària aquesta llei,
facem-la aviat, que des del punt de vista legislatiu, a més a més,
no és gaire complexa la seva realització. Necessitam disposar
d'una llei del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
que sigui pròpia de les Illes Balears, fins ara ens ha estat aplicada
la llei estatal i, evidentment, entre d'altres qüestions específiques
de la nostra realitat que no contemplava, era que no donava pas
a al representació directa dels consells insulars, que,
evidentment, hauria de ser inclosa dins la Llei del Consell Social
que elaborem en aquesta cambra i tampoc n atenia una qüestió
que feia referència als grups sindicals, perquè els sindicats
autònoms, que precisament són majoritaris en el sector
d'educació, a causa de l'aplicació de la llei estatal, no podien
tenir presència en el Consell Social de les Illes Balears.

Per totes aquestes raons, esperam que tots els grups donaran
suport a la nostra moció i que aquest sigui el punt de partida
per fer una reflexió i un debat plural des de totes les forces
presents en aquesta cambra sobre la universitat que volem
i que ens convé. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. D'acord amb l'exposició i la
defensa que ha fet de la moció el Sr. Pons, Unió
Mallorquina i Els Verds donaran suport a la moció, en els
seus tres punts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Damià Pons, no és una moció
modesta, és una moció correcta, correcta perquè neix d'unes
resolucions que van sorgir d'aquest parlament i neix d'un
debat que s'ha produït fa quinze dies, l'únic final del qual era
presentar aquesta moció, prou ampla perquè tots els grups
hi donin suport. És correcte que el rector de la Universitat
es presenti davant el Parlament, en sol•licitar-ne la
compareixença, perquè ens expliqui quins són els seus
propòsits i quines són les seves idees; és correcta aquesta
comissió de seguiment, de la qual tots els grups
parlamentaris formin part, perquè la relació Universitat-
societat sigui a través del Parlament, i també correcta la
necessitat de presentar en tres mesos la Llei de Consell
Social de la Universitat. Per tant, no dubti que tendrà el
nostre suport perquè tiri endavant aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si aquesta moció és
modesta o no, el que és una moció que no desperta emoció,
però jo he volgut baixar aquí i vull consumir el torn perquè
em preocupa i m'interessa el tema de la nostra universitat.
Si m'ho permet, d'entrada li diré que, evidentment, donarem
suport als tres punts de la seva proposició, perquè no els
crec modests, els crec curts, però tenen a dins un important
contingut.
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El control del sistema educatiu universitari o no universitari
es basa en la Llei de reforma universitària i en dues lleis, la
LODE i la LOGSE; totes s'impregnen d'un sentit de donar
autonomia als centres educatius, és a dir, aquelles persones,
aquells professionals de l'educació són qui coneix millor que
ningú la manera de donar solucions a la formació i a l'educació
dels joves a cada un dels llocs de les diferents terres del nostres
país, i, per tant, amb la participació dels sectors socials, Consell
de la Universitat, consells escolars en els centres no universitaris,
s'estableix el mecanisme de control social d'aquesta autonomia
a uns i altres. Per tant, a la resta de l'Administració existeix un
control de tipus jeràrquic, un control de tipus administratiu
important, que veuen la seva ruptura en el cas del sistema (...).
Per tant, és necessari que a través d'aquests mecanismes
d'intervenció social, Consell Social de la Universitat i escolars en
els altres centres, aquesta mateixa societat, que és la que posa a
l'abast els recursos a aquestes institucions, controli el seu
funcionament.

Per això, jo crec que és molt important el punt tercer, perquè,
hi insistesc, ràpidament, tres mesos no és molt ràpidament, però
d'una manera important i per al curs proper, hi hagi ja la forma
que aquesta societat de les nostres illes ha d'intervenir en el
control de la gestió de l'òrgan universitari.

La Llei d'autonomia universitària ens permet, a aquesta
comunitat autònoma, segons estableix el seu article 14, de la Llei
de 25 d'agost de 1983, que són les comunitats autònomes qui han
de regular precisament les tres cinquenes parts del Consell Social
de la Universitat, on intervenen les forces socials, les forces
representatives de la societat d'aquestes illes.

Per tant, jo crec que és molt important que establim d'una
manera plural i eficaç la participació de les persones en aquestes
institucions.

En segon lloc, el punt dos parla de crear una comissió no
permanent, donarem suport a això, jo crec que també hem de ser
cautelosos en la creació de comissions dispars, nosaltres creim
que a la millor també seria possible que dins la pròpia Comissió
d'Educació i Cultura es creàs una ponència. La fórmula, creim
que no ha de ser qüestió per arribar a un acord en aquest
parlament, però, en tot cas, jo crec que és important que aquest
parlament faci un debat sobre quin és el model de universitat que
volem.

Amb motiu de les transferències, es va discutir molt aquí
una xifra, la qual jo sempre he posat en qüestió, que és el
famós cost per alumne. Hem de ser conscients que aquesta
universitat nostra serà una universitat cara si volem ampliar
els seus estudi, i per què ho serà? Ho serà perquè aquesta és
una comunitat petita i que, per tant, no pot tenir els grups
d'alumnes nombrosos com té la Universitat Complutense de
Madrid o la Universitat de Barcelona, és evident. Per tant,
com que el cost el fem dividint el que costa, en cas d'una
classe, el salari del professor pel nombre d'alumnes que hi
seuen, és evident que aquí ens sortirà una xifra de major
cost. A la pròpia universitat nostra, si comparàssim el cost
d'un alumne de Dret, una facultat amb molt d'alumnat, amb
un alumne de física, també ens sortirien uns números molt
diferents, que tampoc no justificarien que una facultat sigui
més rica que una altra, sinó simplement perquè unes tenen
més demanda que altres. Per tant, obrir aquesta universitat
a nous estudis requereix d'un debat important sobre que això
no signifiqui una hipoteca per als pressuposts d'aquesta
comunitat i també per als propis pressuposts de la
Universitat. 

Però, a més, hem de recordar que el Decret de
transferències i la pròpia Llei d'autonomia universitària
donen a la Comunitat Autònoma jo crec que tres importants
competències, una és la fixació per part del pressupost de la
Comunitat de la transferència, i jo crec que aquest és un
element que pot posar en qüestió la segona competència de
la Universitat, que és la pròpia autonomia, amb falta de
recursos, poca autonomia hi pot haver, i aquest és un debat
que hem de tenir aquí i hem d'assumir que hem de posar una
sèrie de recursos en mans d'aquesta universitat però que
també aquests recursos han d'estar analitzats, estudiats i
concebuts amb una certa racionalitat de la despesa. Una
altra competència, que també és fonamental, és la creació de
les facultats, instituts, escoles tècniques superiors, escoles
universitàries, col•legis universitaris i tots els altres, la
creació dels quals no correspon a la pròpia Universitat. I una
tercera és la gestió de la política de beques i ajudes a
l'estudi, que, d'acord amb les convocatòries estatals,
corresponguin a aquesta comunitat.

Per tant, creim interessant que en el si d'aquest
parlament, i en això discreparia de les paraules que ha dit el
conseller, no pel ponent de la moció, no per fer un pont a
l'executiu del Govern, sinó per  donar un major suport a
l'esecutiu d'aquesta comunitat, aquesta comunitat que no
tendrà, perquè no és lògic que tengui una gran estructura
administrativa per gestionar la competència universitària, i
crec que això es pot veure ajudat per la participació del
Parlament en les decisions que s'hagin de prendre en política
(...).

I en tercer lloc, ens pareix quasi de cortesia, però també
ens pareix útil, que comparegui el rector de la Universitat,
i d'acord amb els treballs que han elaborat les diferents
juntes de govern durant aquest període, exposi quines serien
les intencions, les propostes, que la Universitat pugui ja
tenir i que, evidentment, s'haurien d'incloure en el "llibre
blanc" a què es va comprometre el conseller davant aquesta
cambra per poder fer una planificació i una programació de
l'ampliació d'estudis, de l'ampliació dels recursos materials
i humans que la Universitat vol. Si hi ha una participació
social dins la Universitat a través del Consell Social, jo crec
que una manera important que la societat hi participi és a
través d'aquest contacte amb els màxims responsables de la
gestió universitària i aquest parlament.
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Per tant i per tot això que he dit, donarem suport als tres punts
de la moció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El nostre
grup en general i jo en particular no estam d'acord amb el ponent
Sr. Pons quan diu que és una proposició modesta, per a nosaltres
no és mica modest parlar de la Universitat, encara que entenem
plenament el sentit amb què vostè ho ha dit, i no és modest
perquè per primera vegada en la història d'aquestes illes la
universitat serà realment Universitat de les Illes Balears, perquè
en el proper any acadèmic arribarà a totes les illes, a Eivissa, a
Formentera i també a Menorca, i és amb molta satisfacció que jo
puc dir des d'aquesta tribuna que per al proper dia 4 de desembre
està prevista a Eivissa una reunió entre el vicerector, un dels
vicerectors de la Universitat, també amb sindicats d'Eivissa i
Formentera, també amb tots els directors d'institut d'ensenyament
secundari de les Illes Pitiüses i també amb representants
d'entitats culturals, per tal de programar ja d'una manera directa
la presència de la Universitat a les illes dites menors. Per tant, és
una gran satisfacció que tenim, n'estic segur, la gent de Menorca
i la gent d'Eivissa i Formentera, perquè aquest projecte, que l'ha
fet possible el Govern del Partit Popular, arribi a les illes petites.

Cenyint-nos ja al que vostè proposa, direm que dels tres punts
només donarem suport al tercer.

Al primer, no hi donarem suport perquè el Grup Popular ha
entrat en aquesta cambra un escrit que diu exactament el següent:
"D'acord amb el que es disposa a l'article 24.4 de l'Estatut
d'Autonomia i 61.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, els diputats sotasignants sol•liciten de la Mesa del
Parlament la celebració d'una sessió extraordinària i,
consegüentment, habilitar els dies necessaris perquè es pugui
reunir la Comissió d'Educació, Cultura i Esports als efectes de
recaptar la presència del Magnífic Rector de la Universitat de les
Illes Balears per tal d'explicar els projectes de l'equip rectoral i
les necessitats de la Universitat de les Illes Balears". El nostre
grup entén que, d'acord amb el Reglament, ha de ser la comissió
qui ha de demanar la presència d'una personalitat com és el
rector de la Universitat i ni correspon, per tant, al ple d'aquesta
casa; així ho entenem nosaltres, d'acord amb l'article 43.4 del
Reglament del Parlament. Hi he d'afegir tan sols que el Magnífic
Sr. Rector està ja també d'acord a venir a donar les explicacions
i les informacions que s'estimin adients.

Quant al segon punt, on vostès diuen exactament "El
Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió d'estudi no permanent amb la finalitat de promoure
en el seu si un debat amb profunditat sobre els criteris i
objectius generals de la política universitària en els propers
anys", no és que no estiguem d'acord amb aquesta proposta,
però no l'accpetam perquè aquesta funció, entenem, ja és
assumida pel Consell Social quant que hi participen, a més
de la representació de la Junta de Govern de la Universitat
de les Illes Balears,12 vocals, que, com vostè sap molt bé,
són 2 designats pel Ministeri d'Educació i Ciència, 2
designats pel Parlament de la Comunitat Autònoma, 1
designat pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, 1 en representació dels municipis, 3 designats pels
sindicats, 3 designats per les associacions empresarials i
endemés, com vostè sap molt bé, i crec que ja s'ha dit aquí,
en la propera Llei del Consell Social que s'aprovarà també
hi tendran veu i vot, aquesta és la nostra voluntat, els
consells insulars pertinents. Per tant, no és que no vulguem
acceptar res que vostè proposi, hi deim senzillament que no
perquè aquesta funció ja la desenvolupa el Consell Social.

Quant al tercer punt, el Parlament de les Illes Balears
insta el govern que presenti abans de tres mesos el projecte
de llei del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears, hi estam totalment d'acord i esperam que en aquest
temps hi hagi el termini suficient per dur endavant aquesta
tasca que tots li volem encarregar.

I vull acabar recapitulant el que havíem començat en el
pròleg, la gran satisfacció, almanco des de l'illa d'on venc,
que sentim per l'extensió universitària a les illes menors.
Estic segur que el govern farà el necessari perquè l'educació
a les illes menors sigui de tanta qualitat com la que hi pugui
haver a l'illa de Mallorca i, sobretot, la gran satisfacció de
la societat de les Illes Pitiüses i de Menorca quant que, ho
repetesc una vegada més, tenir una universitat a casa, no
només és bo pre a aquella gent que hi podrà treure un títol,
sinó que també és bo per a tota la societat quant que cap
institució acadèmica pot donar una altura cultural més bona
a una terra, a una història i a una gent com la universitat.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc, vull agrair als grups que donen suport a aquesta
moció la seva actitud favorable. Després, a dues o tres
intervencions, han sortit referències  a l'autoetiquetació com a
molesta de la moció que jo presentava, evidentment, el Sr. Marí
ha interpretat, d'una manera desviada, que jo feia referència a la
Universitat, la Universitat és un tema molt important, allò que
era modest eren les meves pretensions, no el tema sobre el qual
havíem de prendre unes decisions, si és que es votaven. També
ha sortit el tema que jo proposava com crear una espècie de pont
entre el Parlament i la Universitat, passant per damunt del
Govern. Aquesta no és la intenció, sinó que una de les intencions
d'aquesta moció, -que malauradament per l'actitud del Partit
Popular no es podrà aconseguir-, era evitar que el diàleg entre
Universitat i el que podríem dir institucions polítiques quedàs
monopolitzat pel Govern, que és el que succeirà d'aquesta
manera. És a dir, jo proposava que fos la totalitat del Parlament,
dels seus grups, qui tenguessin possibilitats d'aportar, des de
l'origen, des del moment en què s'inicia el debat i l'elaboració del
llibre blanc, o del tipus de legislació, o decisions sobre política
universitària que s'hagin d'adoptar, que ja poguéssim fer
aportacions. El Sr. Mari em diu que això es resoldrà a través del
Consell Social i, si no ho record malament, perquè jo ara no
record exactament el que diu la Llei del Consell Social, hi ha dos
representants designats pel Parlament. En aquest grup, si no vaig
equivocat, hi ha cinc grups parlamentaris, per tant, això deu voler
dir que la representació d'aquests dos membres que aportarà el
Parlament al Consell Social, possiblement, puguin ser del grup
majoritari o, suposant que el grup majoritari fos generós i els
cedís als altres membres de la Cambra, deixaria, com a mínim,
un 50% de membres d'aquesta cambra, de grups parlamentaris
d'aquesta cambra, sense representació. Per tant, la Llei, o la
funció del Consell Social, i la composició del Consell Social no
resolen aquesta qüestió.

D'altra banda, un tema que crec que s'hauria de comentar, la
compareixença del rector de la Universitat, desconec el moment
quan va entrar a la Cambra aquesta petició de la seva
compareixença, però jo crec que no hi pot haver una petició que
tengui més força, adreçada al rector de la Universitat, que la de
la totalitat del Parlament i, per tant, crec plenament justificable
que sigui aquí on s'adopti la decisió de convidar-lo a comparèixer
perquè, de manera directa i de primera mà, podem saber moltes
coses sobre la Universitat.

Només he de dir que, evidentment, la Llei del Consell Social
és important i urgent, però crec que també hauria estat important
i urgent, des del principi, pluralitzar més el debat sobre política
universitària. Crec que amb la decisió del Grup Popular de votar
en contra del segon punt, aquesta pluralització d'origen no
s'aconsegueix, com sí s'hauria aconseguit amb la proposta que el
nostre grup feia a la seva moció. Gràcies, Sr. President, he
acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Marí i Tur, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, vostè s'avança d'una
manera molt ràpida. Aquí, jo he dit el que actualment
preveu el Consell Social. Quan s'aprovi la futura llei del
Consell Social, llavors serà el moment quan, cada grup,
podrà fe les aportacions que estimi adients, amb les proves
que facin falten per demostrar la necessitat. Vull dir que no
ens hem d'avançar encara als esdeveniments. Avui parlam
d'avui, el dia que tractem l'altre tema, ja en tornarem a
parlar.

Vostè em demana quan va entrar aquesta petició que ha
fet el Grup Popular, idò, va entrar el dia 26 de novembre,
amb el número de registre 6192. He de dir, per tant, que és
lluny de la nostra intenció i de la nostra idea voler treure a
la Universitat cap de les seves prerrogatives, no hi ha ningú
dels grups parlamentaris d'aquesta cambra, -el meu,
almanco, no-, que no estigui disposat a col•laborar en tot el
que faci falta perquè la Universitat tengui les millors
condicions, representi al millor de la societat, i si és així, si
hi ha representat el millor de la societat, estic segur que
cadascun dels grups parlamentaris estaran representats. Miri
vostè amb la generositat que podem arribar a pensar en el
nostre interior. Per tant, ens mantenim amb la idea que
havíem pensat fins ara, aprovarem el punt 3, als altres dos
no els donarem el nostre suport. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam, idò, a votar la
moció punt per punt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt 1
de la moció, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

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

Abstencions? No n'hi ha.1

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjat el punt 1.

Votam el punt 2 de la moció.

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

Vots en contra, es volen posar drets? Moltes gràcies,
poden seure.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjat el punt 2.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt 3,
es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.
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Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 4670/96, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en matèria de
transport terrestre.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa referència a
interpel•lacions, la número RGE 4670, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, política del Govern en matèria de transport
terrestre. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Verger, bon dia. Les Illes Balears som la comunitat autònoma
de l'Estat espanyol amb més nombre de cotxes per habitant.
Superen la mitjana europea i ens podem comparar a la taxa
automobilística de Califòrnia, és a dir, senyores i senyors
diputats, arribam a la xifra astronòmica de 800 cotxes per 1000
habitants. Aquest nombre s'incrementa en els mesos d'estiu degut
als poc, més o menys, de 38.000 cotxes de lloguer i a
l'incontrolat nombre de cotxes dels turistes que ens visitem per
via marítima.

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

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci, senyors diputats. Segueixi, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

La dependència del cotxe privat s'ha imposat a les nostres
illes, el seu poder creix, dia a dia, de forma imparable. El Govern
balear du endavant una política que aposta clarament per
incentivar, encara més, l'ús del cotxe privat mitjançant un pla de
carreteres molt ambiciós i superdimensionat, que pareix fet més
a mida de les empreses automobilístiques i constructores
d'autovies i autopistes que a mida dels ciutadans. Aquest nombre
tan elevat de cotxes constitueix un problema ecològic i econòmic
de gran magnitud que cal tractar amb molta serietat per part
d'aquest parlament. Les conseqüències i impactes d'aquesta
política basada en fomentar l'ús del cotxe privat, invertint sols en
infraestructures viàries de carretes i autopistes, ha de ser
analitzada i replantejada per preservar el present i futur ecològic,
econòmic i social de les illes.

Però, quins són els impactes d'aquesta política?, en
primer lloc, una ocupació massiva del territori per la gran
quantitat d'infraestructures superdimensionades, autovies,
autopistes, carreteres àmplies i ràpides, etc., que poden
acabar convertir a cada illa en un gran scalextric. Per a
enguany, hi ha previst la realització de la carretera Palma-
Universitat, iniciar l'autopista Palma-Manacor, l'autopista de
Ponent, l'autopista s'Arenal-Llucmajor, entre altres, un
vertader planter de carreteres que cimentaran, encara més,
el nostre petit territori. El territori que podria ser camp de
conreu agrícola es converteix, així, en ciment, en asfalt, i es
perd la possibilitat de preservar i incentivar l'activitat
agrícola com una activitat econòmica a potenciar. Una
vegada més, s'imposa el model obsolet del monocultiu
turístic i s'abandonen altres activitats i sectors econòmics. El
paisatge rural perd la seva bellesa i configuració
paisatgística, els pobles es converteixen en pobles dormitori
i es configuren a la mesura del cotxe, amb una centralització
de tots els serveis a les grans ciutats de cada illa, el millor
exemple és Palma, en el cas de Mallorca.

Un altre impacte és l'elevat nivell de contaminació
atmosfèrica, per CO2, que produeixen els cotxes i que
contribueix a l'efecte hivernacle i, per tant, al canvi climàtic.
Si volem cercar mesures per minvar l'efecte hivernacle,
hauríem de limitar aquest alt nivell de contaminació i, per
tant, el nombre de cotxes. Un altre impacte, o conseqüència,
és la pèrdua de vides humanes degut a l'augment d'accidents
i víctimes mortals. Som la comunitat autònoma que ha
registrat un major increment d'accidents amb víctimes
mortals. Una causa clara, afirmada per la Direcció General
de Trànsit, de l'augment d'accidents és degut al gran nombre
de cotxes que circulen per les carreteres illenques, així com,
una altra causa és l'excés de velocitat i, en aquest cas, les
carreteres illenques permeten grans velocitats per distàncies
curtes.

A més, aquesta política suposa una despesa molt elevada
de sous públics per a la realització d'aquestes grans
infraestructures, les quals seran, majoritàriament, ocupades
per cotxes de lloguer, dels turistes visitants o per residents.
Les previsions d'aquest govern, d'aquí a 10 anys, són
d'aproximadament 54.000 milions de pessetes per
infraestructura de xarxa viària, el pressupost per a l'any
1997 és de 6.000 milions de pessetes, al 98 suposam que
augmentarà. L'autovia fins a la Universitat, un tram de set
quilòmetres, costarà 1.200 milions de pessetes, la
prolongació de l'autopista de Ponent, entre Palmanova i
Santa Ponça, 3.000 milions de pessetes, la carretera entre
Vilafranca i Son Servera, 1.000 milions de pessetes, i la
construcció de l'autopista de Manacor, 3.300 milions de
pessetes. Les inversions en noves carreteres, o nous trams,
conviden a l'augment del parc automobilístic i de la seva
utilització. Aquest augment exigeix, una vegada més, noves
inversions en carreteres, així ens podrem trobar amb una
espiral de més cotxes i més carreteres, més cotxes, idò, més
carreteres.



2318 DIARI DE SESSIONS / Núm. 59 / 29 de novembre del 1996

D'aquest sobredimensionament de la xarxa de carreteres es
beneficia, principalment, el sector turístic. Val la pena donar un
seguit de dades interessants que ens permeten la reflexió. El parc
automobilístic de cotxes de lloguer és el més barat de tot l'Estat
espanyol. A Mallorca, per exemple, els cotxes de lloguer es
situen entre 3 i 4.000 pessetes/dia, pot arribar a costar, només, 11
o 12.000 pessetes per setmana. A més, existeix una competència
brutal entre les diverses empreses i un sobredimensionament de
l'oferta, la qual cosa permet un abaratiment de preus i una manca
de control per part de les autoritats i les institucions. Per altra
banda, els turistes que vénen amb el seu cotxe, o els autobusos
turístics, no contribueixen al cost de les infraestructures. Aquesta
socialització dels costos dóna lloc a una redistribució negativa de
la riquesa, de forma que tota la societat acaba subvencionant el
sector turístic.

Si analitzam aquests impactes, tan greus a nivell econòmic,
ecològic i social, veim que necessitam cercar altres mesures de
menys impacte, no de poca qualitat, que responguin a les
necessitats de transport dels habitants illencs i no, únicament, a
les demandes del sector turístic i immobiliari. Per als Verds, la
construcció de més carreteres no resol el problema de l'augment
de cotxes, necessitam posar fre a aquesta bogeria de l'automòbil.
Des de les institucions es té la responsabilitat de potenciar un ús
racional del cotxe. Davant aquesta greu situació, Els Verds
consideram que incentivar el transport públic és una solució
possible i viable, és una solució més ecològica i més econòmica
per a la societat illenca que en sortirà beneficiada a mig i llarg
termini. Però, la política del Govern balear respecte al transport
públic és quasi inexistent. La situació del transport públic illenc
és bastant lamentable, és insuficient, car, incòmode, i quasi bé
(...) de la seva utilització. Les inversions en aquest transport són
mínimes, en el cas del transport ferroviari es pensa destinar, l'any
97, 570 milions de pessetes per millorar la xarxa Palma-Inca, no
hi ha cap previsió d'augmentar l'oferta ferroviària ara que el
Govern té les competències. Per què enlloc de fer una carretera
fins a la Universitat, que costarà 1.200 milions, no es fa una
ampliació de la xarxa ferroviària Palma-Universitat? No creuen,
senyores i senyors del Govern, que resultaria més barat, més
ecològicament sostenible, i que permetria arribar amb menys
temps i més còmodament a la Universitat?

Respecte, també, al transport ferroviari, és interessant fer
referència a un estudi fet per la Universitat alemanya de
Kalsruhe i la consultora suïssa Infrashager per a la unió
internacional de ferrocarril, presentat recentment per Renfe, en
el qual es manifesta que el transport ferroviari estalvia, cada any,
a la societat espanyola, 123.000 milions de pessetes, si es
comptabilitzen els menors índexs d'accidents, embussos,
contaminació atmosfèrica, renou i contribució al canvi climàtic,
que provoca aquest mitjà de transport comparat amb el transport
per carretera, això no ho deim nosaltres, ho diu un estudi fet per
una universitat alemanya. El transport públic urbà i interurbà, a
les nostres illes, és un dels més cars d'Espanya i,
majoritàriament, no respon a les exigències de la societat actual,
que demana comoditat, horaris regulars, (...), etc. La Direcció
General de Trànsit ha reconegut que la normativa no obliga a la
companyia concessionària de l'autobús a renovar la flota, a
eliminar o ampliar serveis, o a fixar horaris. Les companyies
actuen al seu criteri, així, la majoria de línies comuniquen les
ciutats illenques amb els pobles més importants, però, quasi no
n'hi ha que comuniquin els pobles entre si. El Govern ha de
vetllar per la protecció dels béns comuns i ha d'analitzar les
conseqüències de la seva política a curt termini. Incentivar el
transport públic és apostar per un transport menys contaminant,
menys depredador del territori, i que ens pot permetre desplaçar-
nos d'un lloc a l'altre amb comoditat, seguretat i amb temps.

Els Verds, per tant, creim que el Govern balear ha
d'abandonar la política actual de carreteres i redactar un pla
de transport per a les illes, per cadascuna de les illes, per tal
d'impulsar la reorientació ecològica del sistema de transport
a fi de reduir el seu impacte ambiental i social. Un pla de
transport que prioritzi el transport públic dins el conjunt del
sistema de transport, per tant, hauria de tenir inversions
suficients i adequades, amb una continuïtat en el temps.
Això significa l'opertura de més xarxes ferroviàries enlloc
de construir autopistes, significa millorar la xarxa
d'autobusos urbans i interurbans, amb una regulació de
l'horari, preu, seguretat, comoditat, creació d'empreses de
transport col•lectiu amb capital públic o mixt, fomentar
campanyes de conscienciació per fomentar l'ús del transport
públic, -aquestes campanyes haurien d'estar, lògicament,
ben dotades econòmicament i amb continuïtat en el temps-.
Per últim, Els Verds pensam que incentivar el transport
públic per part del Govern balear suposarà donar una passa
endavant en el camí cap a un desenvolupament
ecològicament sostenible de les nostres illes, i ens situarà en
el nivell dels països europeus avançats i moderns. Esperen
que les senyores i els senyors del Govern demostrin la seva
sensibilitat ecologista en aquest tema. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats que
romanen en el ple. Vostè, Sr. Balanzat, diu que les Illes
Balears som la comunitat autònoma amb més nombre de
cotxes per habitant, superant la mitjana europea,
incrementada durant la temporada turística pels vehicles de
lloguer i l'arribada incontrolada de turismes no matriculats
a les illes, ens compara a Califòrnia, -no ho sé-, per ventura
ens podem comparar a Califòrnia pel número de vehicles,
però no amb infraestructures, amb infraestructures que
resolen aquest problema de tenir aquesta quantitat de
vehicles que tenim, 800..., ja superior a 800 vehicles per
1.000 habitants.
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Vostè fa referència a l'impacte que  produeixen els cotxes
sobre el medi ambient, l'efecte hivernacle, és cert que un dels
motors més impactants que hi ha actualment..., els vehicles, els
cotxes, el motor de combustió ho és. Però, no ho resoldrem per
aquesta via que vostè diu, és a dir, jo crec que haurà de ser la
tecnologia, els nous carburants, els nous dissenys dels motors, els
que faran possible reduir enormement l'impacte ambiental que
produirà la combustió dels cotxes, dels vehicles, perquè l'altre,
actualment, és inviable si volem ser realistes.

Vostè deia que es crea un impacte negatiu sobre l'activitat
agrícola, però, home, m'agradaria saber quants pagesos hi ha en
aquesta sala que ho coneguin, perquè li puc assegurar que una
autopista no ha disminuït l'activitat agrícola, o ha fet perdre
poder adquisitiu als pagesos. Crec que són unes altres
circumstàncies totalment distintes les que han duit, actualment,
(...) l'activitat agrícola tengui un pes tan poc important dins el pes
específic de l'economia de les illes, d'Espanya sencera, si no fos
per les subvencions europees, els quatre pagesos que queden,
amb autopistes o fora autopistes, no n'hi hauria cap. Això, si
vostè ho desconeix, pot estar segur que és així.

Les pèrdues de vides humanes sobretot són per l'excés de
velocitat, pel nombre impressionant de cotxes que hi ha i perquè
les condicions geomètriques de les nostres carreteres no
s'adapten, precisament, no a la velocitat que hauria de controlar
Trànsit, -ja és ben hora que Trànsit comenci a controlar aquest
excés de velocitat, perquè, per ventura, a les nostres carreteres,
hi ha poca gent que controlin la velocitat-, però sobretot vull dir
que són les condicions geomètriques de les nostres carreteres les
que fan que l'augment de pèrdues de vides humanes sigui una
constant no desitjable.

Per tant, el que s'ha de plantejar qualsevol govern conscient
és quina és la realitat que avui tenim. La realitat que avui tenim
és la que ha dit vostè, 800 vehicles per 1000 habitants, amb una
previsió per a l'any 2000 de 800.000 viatgers/dia, a Mallorca,
105.000, a Menorca i a Eivissa uns 150.000 viatgers/dia que es
mouran per la nostra geografia. Això, per resoldre aquest
problema a curt termini, s'ha de resoldre de la manera més lògica
i més ràpida possible. Quina és?, per desgràcia no és el tren, -
després podem parlar un poc del tren-, és potenciar el transport
públic, -després també en parlarem-, però, sobretot, donar una
resposta ràpida a les necessitats de millora de les nostres
carreteres. Ho vulgui o no ho vulgui, actualment, Palma-
Manacor necessita una autopista, es necessita continuar Inca fins
a Alcúdia, que arribi a Sa Pobla, s'aturi abans o després, però és
necessari i imprescindible, i la continuació de l'autopista de
Ponent, des de Palmanova fins a Peguera, també és una
necessitat imperiosa, és suficient veure el nus i el follón que es
crea a la rotonda de Santa Ponça per veure que aquesta solució
actual és impensable (...). Per això, les grans inversions que
queden per fer són aquestes que dic, amén de tota una sèrie de
variants que s'hauran de fer, com la que vostè ha dit de
Vilafranca, per millorar la seguretat viària, com la de Son
Servera, com la d'Andratx, com la de Santa Eulàlia, com la de
Santa Antoni, podríem mencionar totes les que facin falta i que
s'hauran de fer, sigui qui sigui el responsable de les carreteres en
aquest govern autonòmic.

Això són realitats que estan aquí, el responsable les
haurà de solucionar i no li queda més remei que fer-ho per
la via més lògica, perquè els cotxes que tenim, els tenim, no
els podem tirar a la mar, no els podem agafar i dir "escolti,
vostè, li donarem un premi de la bonoloto i llevi el cotxe",
això ho podem fer, però tanmateix no funciona. Això no vol
dir que, a nivell de transport públic, no només és el tren,
com vostè ha dit, no s'hagi de fer res i no es faci res. Miri,
jo crec que es fan coses i s'han de fer coses. Li donaré una
sèrie de dades per veure quina és la realitat del transport
públic a la nostra comunitat autònoma, autobusos (...) amb
serveis regulars, una xifra de 314 vehicles, una situació
estable des del 92 al 95, que comuniquen, -contràriament al
que vostè ha dit-, quasi tots els municipis de Mallorca, tots
els municipis de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa estan
connectats amb la ciutat important, en el cas de Mallorca,
Palma. La resta d'Espanya no ho té així, per tant, jo crec que
el servei públic, serveis regulars, és un servei modèlic que
reuneix i fa possible el transport de tots els municipis, no
dic els municipis, sinó pràcticament de totes les
urbanitzacions que tenen una (...) tot l'any. En aquest tema,
jo crec que hi ha un bon servei públic a nivell d'autobusos.

El transport públic en servei discrecional, que s'empra
molt a l'estiu, ha passat de 1.179, al 1992, a 1.412 vehicles
al 1995. El del taxi no el comentarem perquè supos que a
vostè no li fa il•lusió, perquè (...) és una altra, però li he de
dir que estam al voltant de 2.400 taxis a la nostra comunitat
autònoma. Efectivament, quant al lloguer de cotxes, amb
xofer, són pocs, 170 a les Balears, lloguer fora xofer són...,
no ho sabem exactament perquè hi ha unes 477 empreses,
no controlam tots els vehicles, però creim que al voltant
d'uns 25.000, 30.000 vehicles són els que es lloguen sense
xofer. Sí que crec, al contrari que vostè, que es fomenten els
serveis regulars amb autobusos des de tots els municipis,
tots els nuclis urbans, fins a la capital. Lògicament, ara
tendrem una necessitat per cobrir, tendrem la necessitat,
perquè seran línies deficitàries, uns serveis regulars de tots
els municipis afectats per l'hospital de Manacor, amb
aquesta línia, lògicament, la conselleria estarà per ajudar a
aquestes línies, no tengui cap dubte que seran deficitàries,
però que, com a totes les línies deficitàries, els hi donaran
una ajuda per poder-les mantenir. Torn a repetir que la
xarxa de línies regulars de transport de passatgers existent
a les Balears és una xarxa jo diria que excessivament
atapida, fins i tot. Crec que, en conjunt, és una bona xarxa
que fa possible aquest transport públic per les persones que
l'emprin. Hi ha 38 empreses concessionàries, 58
concessions, (...) un total 340 vehicles que fan possible
aquest servei regular, en aquests moments es convaliden la
majoria d'aquestes línies perquè són necessàries i s'estudia
la possibilitat d'allargar aquesta concessió més anys, perquè
les empreses que tenen aquestes concessions puguin invertir
en autocars més bons, més moderns, si realment tenen la
garantia de poder amortitzar aquest autocar. Vostè sap que
un autocar costa devers 25 milions de pessetes i que en 10
anys s'ha d'amortitzar, això és una realitat i uns números que
són aquí. Podrà criticar que la subvenció que es dóna a les
empreses per renovar flotes no sigui tot el desitjable que
voldria. Jo li dic que, si bé això és cert, estam en línia de
millorar aquesta prestació, aquesta ajuda.
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Per tant, si hi ha transport públic i una xarxa positiva que, per
desgràcia, per ventura per les dimensions geomètriques o
geogràfiques de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa-Formentera,
no s'empren amb la freqüència que vostè voldria. La gent vol...,
no vol, ja ho té en aquests moments, vehicles privats, s'estimen
més el desplaçament en el seu vehicle, comprendrà que hem de
donar solució als problemes urgents que tenim plantejats.
Aquests problemes no els arreglarem amb més autobusos de
línia, ni amb més trens, perquè, actualment, les necessitats que
tenim són unes altres. Això no vol dir que en el futur no
potenciem altres línies ferroviàries o potenciar tot el que sigui
necessari per mantenir aquesta xarxa de transport públic
mitjançant autobusos.

Quant al tren, és cert que hi ha dues línies, una de servei
privat, una línia privada que és Palma-Sóller, que és una
curiositat impressionant veure que és una línia que és rendible,
és rendible perquè mescla el transport dels ciutadans de Sóller
amb un trajecte turístic (...) a fer una fotografia, s'atura i fan la
fotografia, les excursions turístiques de Sa Calobra, després,
també tenen un trajecte en tren. Estam molt contents i molt
satisfets perquè aquest tren sigui rendible, em sembla que és
l'únic exemple a Europa que passi així, i després Palma-Inca, que
bé, és un tren que van en augment els seus usuaris, de l'ordre...,
no ho sé, no tenc la xifra, però molt, molt per davall, i que, a
més, malgrat hi hagi la línia Inca-Palma en tren, continua
incrementant-se la gent que empra l'autopista i al carretera vella
d'Inca. Això és una dada i és un fet que són dades estadístiques;
tota una sèrie de bonificacions al tren d'Inca que jo crec que s'han
de mantenir, tant si compres un bitllet d'anada i tornada, que tens
un 10% de descompte, com als pensionistes majors de 60 anys,
amb un 50% de descompte, els nins de 3 a 6 anys amb un 50%
de descompte, etc., etc.

Per consegüent, i a més, crec que en el tren d'Inca, que era
una transferència que va rebre el Govern fa poc, idò se li fa una
millora substancial, amb unes inversions de l'ordre dels 1.000
milions de pessetes anuals que facin que aquesta línia sigui
emprada, usada, còmoda i que, a més, serveixi per allò que es va
fer i, en aquesta línia, en aquest ferrocarril es continuaran fent
inversions fins que estigui acabat tot allò que feia falta, que
realment era molta cosa i que realment té un ús important,
malgrat que el dèficit d'explotació del tren d'Inca sigui de l'ordre
dels 200 milions de pessetes anuals, però crec que tampoc té una
importància capital. 

Dit això, avui, amb el nivell d'ingressos que té la Comunitat
Autònoma, plantejar-se ampliació de vies de tren o ampliació o
construir les infraestructures en carretera que fan falta, la nostra
opinió és que no queda més remei que caminar cap a la
construcció d'aquestes noves infraestructures viàries, de
carreteres, que estan contemplades en el Pla director de
carreteres, que vostè ha comentat i que jo he comentat. 

El tren a la Universitat, que vostè n'ha fet menció, jo
tenc un estudi, aquí, fet per veure si realment el transport en
tren a la Universitat era desitjat pels estudiants, per les
persones que van a la Universitat. Li puc dir que no; tenc
aquest estudi, no és públic, encara, supòs que el podrem
mostrar en qualsevol moment perquè ens ha de servir
precisament per si decidim ampliar la xarxa via-tren Palma-
Universitat i aeroport, que ho comentàrem a la meva
compareixença i que acabarem de recollir informació sobre
aquest tema. Idò pràcticament molt poca gent vol el tren,
dels usuaris que van a la Universitat, i aquells que el volen
és perquè no tenen cotxe, i això és el que diuen, perquè si
tenguessin cotxe no l'emprarien. Per consegüent, això són
dades reals, són dades que estan aquí damunt. El que sí ens
demanen tots és que ampliem la carretera, que, per favor,
aquesta carretera que hi ha de Valldemossa no la
mantinguem en aquest estat, sinó que, per favor, d'una
vegada millorem aquest traçat que té perquè realment ho
necessiten i es fa molt difícil accedir a la Universitat amb
l'actual carretera.

Dels transports urbans, bé, li torn a repetir que tenim una
bona xarxa de serveis públics en autobús, tenim una bona
xarxa, de les millors d'Espanya, i les línies deficitàries se les
ajuda, i li torn repetir, haurem d'ajudar aquestes línies noves
que es posaran en marxa que uniran els pobles amb
Manacor, que seran l'àrea d'influència de l'hospital de
Manacor, que ja tenim en estudi però que això serà una
realitat, però que tampoc no ens resoldrà el problema. Jo
comprenc que molta gent desitjaria tenir un tren que sortís
del seu poble a les 7,45 o a les 7,30 i a les 7,45 fos a Palma
i a les 15,15 tornàs sortir en sentit contrari...

EL SR. PRESIDENT:  

Vagi acabant, Sr. Verger, per favor.

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

...perquè seria molt còmode, però el que és cert i segur
és que avui la realitat dels nostres mitjans de transport, de
les peticions de la gent, de la realitat de nombre de vehicles
que hi ha ens aconsellen haver de fer aquestes
infraestructures en carreteres, que crec que són necessàries
i, una vegada realitzades aquestes, no per potenciar
l'increment de nombre de cotxes, sinó perquè hem de
resoldre aquest problema per seguretat viària, pensar en
altres inversions i, per què no?, pensar també en noves línies
de tren. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir per fixar
posició? Per part 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,
quan en ocasió de debats de caràcter general o en altres temes a
vegades es lliga la racionalització i la limitació del creixement,
del creixement econòmic, del creixement poblacional, del
creixement en la qualitat de vida, entre altres coses es parla
també de transports, perquè, efectivament, si aquí i ara els
transports terrestres són un problema és perquè, efectivament, el
nostre nivell de creixement ho converteix en un problema, són
aquests 700, 800 vehicles per habitant que tenim a la nostra
comunitat autònoma, és a dir, que en un lloc on les distàncies són
clarament petites, en termes absoluts, tenim un problema perquè,
efectivament, hi ha una gran quantitat de vehicles privats
circulant pel nostre territori i, clar, això serà semblant al tema de
Califòrnia, com diu el Sr. Balanzat; nosaltres serem diferents de
Califòrnia, com apunta vostè, en el sentit que les autopistes de
Los Angeles que nosaltres veim a les pel•lícules són horribles, les
pobres, però n'hi ha moltes. 

També serem diferents per això, però hi ha una enorme
diferència, també, entre Califòrnia i Mallorca, que és el territori;
Califòrnia és enorme i Mallorca és un barri de Los Angeles; això
és una gran diferència a l'hora d'atacar o d'enfocar, per emprar un
tema menys bèl•lic, la política de transports, és a dir, saber sobre
quin territori estàs actuant i Califòrnia no té res a veure amb
Mallorca, entre altres coses en l'extensió, i això és molt
important, perquè quan has de travessar un desert, com han de
fer per allà, probablement una autopista pot ser un instrument
adequat, perquè d'allò que es tracta és de cobrir ràpidament un
enorme trajecte, i l'impacte de consum territorial que aquesta
autopista representa és una dada poc rellevant.

Per tant, malgrat que no es pugui enfocar aquesta
interpel•lació dins un marc absolutament globalista sobre model
de desenvolupament, sí que és important, com a mínim,
constatar, per emmarcar el tema, per fixar-lo en el seu context
adequat, que, efectivament, el transport, com l'aigua, com
l'energia, com els residus, com la gestió del territori, és un
problema íntimament lligat al model de creixement i que, en
funció de quin model de creixement nosaltres impulsem a la
nostra comunitat autònoma, tendrem uns determinats problemes
de transport, d'aigua, d'energia, de residus i de territori i podrem
implementar unes o altres solucions.

Evidentment el transport terrestre haurà de ser una
combinació de transport públic i de transport privat; és, de fet,
així, i continuarà sent així en el futur. I el primer criteri, crec jo,
des del qual s'ha d'afrontar el tema, és que es necessiten
estratègies específiques pel transport privat i pel transport públic,
però estratègies absolutament conjuntades, no es pot tenir una
política de cara a satisfer les demandes del transport privat i una
política de cara al transport públic com si fossin variables
independents; hi ha un problema que és el transport, hi ha una
solució que s'ha d'envestir i que s'ha d'implementar des del sector
públic i des del sector privat.

Quin temps em queda, Sr. President? Un minut. Idò ni
arreglarem el transport en un minut ni prop fer-s'hi, d'això
pot estar segur, Sr. President.

Bé, llavors jo crec que -accelerant moltíssim- la primera
errada des del nostre punt de vista és que aquí es faci un pla
de carreteres amb una tramitació llarga, inacabada, però que
de qualque manera ja s'està aplicant i no s'hagi fet, ni prop
fer-s'hi, un instrument planificador, un instrument
organitzador semblant al sector públic. No és així; hi ha una
priorització apriorística del tema de les carreteres sobre el
tema del transport públic. 

Segona, que el transport públic és important impulsar-lo
des del punt de vista dels interessos col•lectius per totes les
coses que aquí s'han explicat: per qüestions de seguretat, per
qüestions d'economia, per qüestions d'impacte ambiental, de
contaminació, etc., etc., i això, maldament vostè ho
reconegui ara i ho digui en aquesta tribuna, el cert és que
nosaltres no ho veim reflectit dins la política d'aquest
govern i dels governs anteriors, i jo crec que el Sr. Rami,
aquí, en el debat sobre el pressupost, va donar una
magnífica mostra de la pobra posició que es té respecte
d'aquest tema quan va arribar a la ridiculització: "I per què
hem d'impulsar el ferrocarril?, i per què no impulsam els
globus?, etc., etc." Per què?, perquè es ve a interpretar "hem
de fer allò que la gent demana i què és això d'impulsar coses
i tal". Bé, en primera que no és vera, és a dir, si tu impulses
el transport públic en definitiva dones alternatives a la gent;
per tant, des d'un punt de vista liberal jo crec que hauria de
ser molt comprès el tema: si no potencies el transport públic
és quan obligues la gent a utilitzar el transport privat i li
lleves capacitat de decisió; per tant, l'obligació, i això és una
posició compartida per un ample espectre polític a les
societats desenvolupades, la posició adequada des del punt
de vista dels poders públics és potenciar el transport públic
per aquestes raons que he dit abans de seguretat,
d'economia, de menor impacte ambiental, contaminació,
etc., etc.

I el tercer criteri quant a matèria de carreteres és que
aquí, com ha dit i ha explicat una mica abans, no és el tema
de la rapidesa la variable fonamental, no és la rapidesa, en
un lloc a on, per molt que t'encaparris, no estaràs més d'una
hora i mitja en anar d'una punta a l'altra. No vol dir que
sigui una variable menyspreable, he dit que no és la primera
en termes absoluts; hi ha d'haver el tema de la seguretat, el
tema de la comoditat i el tema de l'impacte sobre el territori
i, en aquest sentit, la veritat és que aquí no creim que tengui
sentit fer una política d'autopistes; no és vera que aquí es
necessiti una autopista a Manacor, Sr. Verger, no és vera;
s'han de resoldre problemes importants que en aquests
moments hi ha per anar de Palma a Manacor i viceversa,
sobretot a determinades hores, estam totalment d'acord, però
hi ha mil i una maneres de resoldre aquests problemes sense
necessitat d'acudir a una figura tan impactant com una
autopista...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Grosske, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, un segon Sr. President; ...com una autopista de nou traçat,
és a dir, s'han de fer variants, efectivament, s'ha de sortir dels
nuclis de població, s'han de desdoblegar carrils, si és necessari,
s'han de resoldre punts negres, però fent actuacions d'aquestes
característiques es pot arribar a una comunicació segura, a una
comunicació bastant més ràpida i una comunicació còmoda sense
cap tipus de necessitat, insistesc, d'acudir a les autopistes. Vostès
sempre enfronten la gent entre tenir, efectivament, un problema
comunicacional aquí, alternativa autopista, i aquell que no vulgui
autopista és que ens vol deixar en la situació present. No és vera,
hi ha un munt d'actuacions intermèdies, raonables, barates,
barates en territori, barates en doblers, que es poden
implementar.

I després hi hauria, naturalment, que ja no hi entraré, moltes
altres qüestions en aquesta matèria, de rutes paisatgístiques,
educació vial, inspecció del transport vial, carril-bici, etc., etc.;
en fi, moltes qüestions que em serà impossible entrar-hi, en
aquesta intervenció. Moltes gràcies.

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,
els problemes, realment, que ha provocat l'ús intensiu de
l'automòbil, són prou greus com per merèixer una planificació
acurada de caràcter integral i emprendre amb urgència actuacions
valentes i importants. Desgraciadament, la sensibilitat del Grup
Popular és límit, que tendeix a zero, ja els ha sentit, Sr. Balanzat.
Ho ha recordar el Sr. Grosske, la ridiculització, la poca fortuna
del Sr. Rami dimarts passat, ridiculitzant les bicicletes o
proposant un servei regular de transport en globus o en zeppelin
com a alternativa, supòs, innovadora al transport públic. Pensava
que el Sr. Verger igual ens venia amb un conveni amb
l'Enterprise o establir un servei aeri a domicili consistent en què
l'usuari es llanci en paracaigudes.

Però el tema és seriós, és molt seriós; un govern tan solidari
com hem vist pels diaris que és el Govern balear -no ho hem
vist als pressuposts però ho hem vist als diaris- segur que
tendrà present l'advertència que han fet multitud d'experts a
multituds de fòrums: el consum directe o indirecte dels 10%
més rics de la població mundial no pot ampliar-se de cap
manera al 90% restant sense crear un col•lapse ecològic al
planeta Terra; aquesta sentència, transportada al tema del
vehicle privat, és absolutament inqüestionable. És
insostenible, en el planeta, la ratio de cotxes per habitant
existent a les Illes Balears; només aquesta reflexió ja ens
hauria de fer reaccionar; ans al contrari, sembla que ens hem
de sentir orgullosos i, tanmateix, no importa apel•lar la
solidaritat internacional -sempre és una cosa vaga, que
estimula poc- per fer veure que és un tema greu que
preocupa els ciutadans, perquè tots, tothom viu les
incomoditats de l'excés de vehicles: contaminació
atmosfèrica, acústica i visual a les ciutats, estrès, no es pot
passejar amb tranquil•litat, l'impacte de les carreteres,
despeses extraordinàries que suposen les infraestructures,
que cal primer executar i llavors mantenir, per no parlar del
principal dels dèbits que també s'ha esmentat, l'esgarrifós
nombre d'accidents.

Hi ha dos documents fonamentals per al nostre grup per
a una adequada planificació; d'entrada, les directrius
d'ordenació del territori; per l'altra, un pla integral de
transport terrestre. Altres documents, com el Pla director de
carreteres, són derivacions, concrecions d'aquests primers;
un pla ferroviari i fins i tot altra mena de plans com el Pla
d'equipaments comercials, etc. Per què els documents bàsics
són les directrius? Perquè el que cal atacar d'entrada són les
causes del problema i no només estudiar-ne els efectes, i
una de les causes és el creixement urbanístic
sobredimensionat; és el (...) multiplicar per quatre la
capacitat d'habitació de les Illes Balears? Però el PP es
continua oposant obstinadament a la desclassificació de
territori. És absurda, per desproporcionada, l'ampliació de
l'aeroport, per altra banda caríssima. Les despeses públiques
en infraestructures, que provoquen un major creixement, ja
no són compensades pels ingressos que generen. El passiu
esdevé enorme si hi afegim, com és imprescindible a les
nostres illes, el costs mediambientals. 

Cal també, deia, una planificació territorial racional dels
equipaments, apropar-los al ciutadà, cercant distàncies
humanes per poder anar a peu i -no se'n riguin- per anar en
bicicleta, en comptes de planificar fent del cotxe
protagonista com, per exemple, el cas d'Alcampo, un cas
impresentable, i ara no parl de l'atemptat, fins i tot de la
traïció al nostre teixit productiu, a la petita i mitjana
empresa, que significa que l'Administració es posi al davant
d'ajudar aquesta mena d'operacions; o el cas, ara, del Mirall
a Marratxí, etc., etc. Cal potenciar les peatonitzacions, mirar
molt els vianants, en perjudici, si cal, dels aparcaments i
dels vehicles, amb excepció, naturalment, del transport
públic, perquè ho deia el Sr. Balanzat i hi coincidim tots: la
importància del transport públic, que és fonamental. L'hem
desafiat, però el Govern el té absolutament abandonat. El
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Sr. Verger ens parla d'un bon servei, i allò que hi ha és un
desgavell impressionant, en els transports regulars, absolutament
denigrants: manca total de senyalitzacions i informacions; aquell
que entra en el parc central de Palma -dic central, n'hi ha per
moltes bandes- d'autobusos, no saps a on vas, no saps a on et
trobes, ni tarifes, ni trajectes; instal•lacions indignes -una
coberta- i vivim del turisme. És urgent un parc de les estacions
a Palma, a Inca, marquesines per tot, com a mínim estar
aixoplugat a les aturades, cal la modernització del parc, perquè
és un parc juràssic, racionalització del servei, ampliar el nombre
de línies, absolutament insuficient; deia que van per tots els
pobles, però és que has de partir a les vuit del matí per tornar a
les vuit del vespre, si vas a Palma, a Mallorca, no conec ben bé
el cas de les altres illes. En aquest cas, es fa un hospital a
Manacor i no està prou comunicat. 

No m'aturaré al tren perquè no tenim temps i les
discrepàncies són profundes però, què gasta l'Estat en Renfe?,
amb els nostres doblers, també. Vostès fan esforços amb les
carreteres però no en fan, igualment, en negociació amb el tren.
Per cert, que negam que els universitaris no vulguin tren, molt
més si estiguessin tres quarts d'hora en cotxe i cinc minuts en
tren, tot depèn de com es planteja. També seria important
engegar campanyes publicitàries de sensibilització, precisament,
i fer complir totes les normes de seguretat, inclosos els límits de
velocitat. 

He d'acabar perquè veig que no tenim temps, però, en tot cas,
les carreteres, que són necessàries i caldrà millorar-les malgrat
només fos per motius de seguretat, però sempre s'haurà de fer
amb un respecte escrupolós a l'entorn, evitant al màxim  -i sabem
que el màxim mai no serà zero- els seus impactes ambientals o
patrimonials; aquest respecte n'augmentarà el cost, però això tots
ho hem d'assumir.

Una darrera idea: cal racionalitzar el repartiment
competencial Govern-consells insulars, reflexionar sobre la
transferència del transport i del servei ferroviari o sobre si té
sentit mantenir tres xarxes de carreteres, Govern, consells i
ajuntaments. Sr. Balanzat, aquest govern està instal•lat en la idea
decimonònica...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab. Aquest govern està instal•lat en la idea decimonònica
del progrés, basada en el consum indiscriminat de recursos. Els
insisteixi en el fet que la desídia absoluta respecte del transport
públic, el (...) fons d'incineradores, la persecució del reciclatge,
urbanització sense aturall, etc., són postures profundament
anacròniques, els exhorti a baixar del globus i a començar a fer
polítiques mediambientals saludables i solidàries. Li desitjam
que tengui més sort que aquella que hem tengut nosaltres fins
ara. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
noviembre del año 95, hace ya un año, aproximadamente, y
en nombre de mi grupo parlamentario, ya defendí una
interpelación sobre un tema similar, el transporte de
pasajeros por carretera, transporte público, al fin y al cabo.
Era la época del conseller uno de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, el Sr. Reus, y el presidente dos,
Sr. Soler. Ahora nos encontramos con el conseller dos y el
presidente tres pero, con independencia del cambio habido
en las personas, la situación permanece invariable. 

El Govern carece de una política clara de transporte
público de viajeros. El Govern del trabajo, trabajo, trabajo,
no ha hecho ni piensa hacer nada, nada, nada, respecto al
transporte público; bueno, nada no, que no se enfade nadie,
diremos que sí que ha hecho algo y ahora se nos ha dicho
que resulta que el hospital de Manacor, pese a lo bien que
está comunicada toda la isla, no está bien comunicado, y se
ha hecho un contrato con una empresa y otra. ¿Con qué
empresa se habrá hecho?, ¿con la de Manacor?
Efectivamente, Aumasa. Con Aumasa y otra, se ha hecho el
contacto; por lo que tenemos oído por los medios de
comunicación parece que el contacto consiste en que si la
empresa tiene pérdidas las compensa el Gobierno, y si tiene
beneficios no lo sabemos; ese es el nuevo concepto del
liberalismo que tenemos en este momento y en esta
comunidad. Liberalismo no viene de liberal, viene de
liberalidad, puesto que cuando una empresa tiene pérdidas
sean compensadas por el Govern y cuando tiene ganancias
se las queda no puede ser otra cosa sino liberalidad. Y hay
otros medios para solucionarlo, pero no es el momento de
hablar, aquí, de hablar en este momento de este tema en
concreto.

Bien. No se va ha hacer mucho más sobre el transporte
público porque el Govern para lo que más facilidad tiene es
para hacer planes, aunque sólo sea para su presentación
pública y posterior olvido presupuestario, y planes, en
política de transporte, el problema que tienen es que ya los
han hecho, y al igual que pasará con los que
telemáticamente se están presentando, su fatal destino es la
nada, porque entre los planes que hace el Govern y los que
nos presenta y lo que consigue en la realidad hay una
distancia insalvable, y no lo digo por decir: tengo en mi
mano un plan de los que hace el Govern, Plan de
Ordenación del transporte regular de viajeros por carretera,
que se hizo en la era del presidente uno, noviembre del 92,
cuarto cumpleaños en el olvido; punto uno, objetivo del
plan, dice lo siguiente: "Se podrían resumir en diseñar una
red de transporte regular, completa, funcional y racional que
mejore la accesibilidad en transporte colectivo a todas las
poblaciones de las Islas Baleares". Este era el objetivo del
plan, el objetivo (...) en la rueda de prensa de presentación;
a ese objetivo realmente le siguieron un diagnóstico de los
problemas, unas propuestas de solución, etc., a las que no se
ha hecho el menor caso. El conseller uno del gobierno dos
decía que no le gustaba el plan; no nos dijo nunca por qué.
Una de las cosas que esperamos oir del conseller dos del
gobierno tres es qué piensa hacer con el plan existente; ¿va
a dejarlo en el olvido o va a intentar aplicarlo en todo o en
parte?
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Decía un autor francés, Jean-François Revel, que lo que en
efecto hace la superioridad del hombre sobre el resto de las
especies es que tiende no sólo a ignorar por pereza los
conocimientos de que dispones, sino a abolirlos deliberadamente
cuando se oponen a la tesis que él quiere acreditar, y me temo
que lo que sucedió con el plan es que ha sido desechado porque
había que modificar la situación de los actuales concesionarios
de línea de transporte regular de viajeros por carretera, porque la
paradoja es que la mayor parte del transporte público que se hace
por carretera está en manos privadas y nos encontramos con el
problema de siempre: un enfrentamiento entre el interés público,
reformar la situación para que haya un mejor servicio y, por otro
lado, el interés privado, mantener el status para salvar los
dividendos, el habitual conflicto entre beneficio y servicio; para
mejorar las condiciones de servicio hay que reducir los
dividendos puesto que se necesitan inversiones. Se plantea una
disyuntiva: mantener el servicio o mantener los dividendos; ¿cuál
de los dos intereses prevalecerá?; para quien todavía se mantenga
en suspense se recomienda la lectura de la obra de cómo una
economía liberal nos ha convertido en la comunidad más rica de
España, es decir, no se da nada para conseguir una mejora de las
condiciones de servicio. 

Poco importa que el plan del 92 hable -y esto es una paradoja,
porque yo he oído hoy aquí que tenemos un excelente servicio
público- voy a decir lo que dice no la oposición, sino el plan;
esto es lo que dice el plan del 92: "Hay una pésima señalización
de paradas e información al usuario, hay ausencia de medidas
circulatorias de protección al transporte público, la calidad
ambiental en el interior de los autobuses es infame, las tarifas
son excesivas, las condiciones técnicas del parque móvil son
deficientes", y atención a los datos: 12 años de antigüedad en
Mallorca, 14 en Menorca y 15 en Ibiza y Formentera, de media,
en el año 92, ahora son cuatro años más porque no ha habido
inversiones en durante este tiempo, con autobuses que llegan -y
atención al dato, lo dice este informe, no lo dice la oposición- a
recorrer entre 800.000 y 1.000.000 de kilómetros!; las vueltas
que hay que dar para recorrer un millón de kilómetros en la isla.
La media de edad de estos autobuses es preconstitucional,
anterior al 78; aunque sólo fuera por eso habría que cambiarlos.

Todo cuanto he dicho lo contiene el plan del 92. El Govern
lo conoce, pero como decía Revel, tiende no sólo a ignorar
por pereza los conocimientos de que dispone, sino a
abolirlos deliberadamente cuando se oponen a la tesis que
se quiere acreditar, y lo que no es de recibo es que se
pretenda justificar la inactividad bajo las hipótesis de una
política liberal, según cuyos principios el gobierno no debe
intervenir; son los principios del estado mínimo, debe
abstenerse y dejar al mercado actuar. En una comunidad
autónoma en la que proliferan las empresas públicas,
aunque su razón de existir sea disimular agujeros
presupuestarios u otras razones que no es el caso decir aquí,
la reciente admiración del tardocañellismo por la ideología
liberal no es más que el maquillaje de la irresolución. 

En el fomento del transporte público el Govern puede
decidir entre actuar o no, y si no es así, ahora tendrá su
oportunidad el conseller dos del gobierno tres para decirnos
si piensa sacar del olvido las conclusiones del plan del 92.
¿Van a hacer algo o simplemente van a iniciar el proceso de
descapitalización previo a su transferencia a los consells
insulares? Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
veritat és que he sentit i he escoltat amb molt de gust, crec
que és la quarta, la cinquena o la sisena vegada que ve a
aquesta sala, a aquesta cambra, un parlament d'aquest tipus
sobre transport públic en general, sense concretar res en
especial, i sempre acabam amb el mateix: parlant del sexe
dels àngels.

Jo he escoltat amb molt d'afecte les intervencions de
l'oposició perquè sempre em mereixen el respecte, i s'ha dit
aquí que el que realment s'ha de fer, com a base o principi
per arreglar el tema, és escoltar allò que la gent vol. No ho
ha dit el Sr. Conseller, ho ha dit un membre de l'oposició, i
a mi em sembla que té tota la raó. Aquest senyor, quan diu
que hem de respectar allò que la gent vol, hem de saber
primer què vol. I què és el que vol la gent?, idò per sort o
per desgràcia, volen cotxes, cotxes privats, i la prova està en
les mateixes dades que ens dóna el Sr. Balanzat, que resulta
que ja som gairebé californians, o al manco ens podem
comparar amb ells i tenim el mateix nombre de cotxes, ja
que no els mateixos ingressos econòmics. Llavors, si tenim
cotxes, com ha dit molt bé el conseller, idò hem d'arreglar
el problema dels cotxes sense oblidar altres problemes com
pugui haver amb el transport públic regular, amb els taxis,
amb el tren, etc., etc.
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Certa persona ha parlat que aquí no és el mateix que a
Califòrnia, perquè a Califòrnia hi ha un desert que si no record
malament és el de Mojave, i allà una autopista fins i tot encara
és guapa, però també hi ha serps, al desert del Mojave, potser es
moren, amb les autopistes, però així i tot accepta que a Califòrnia
hi pugui haver una autopista. Idò jo, a aquest senyor, li recordaria
que a Mallorca no hi ha cap desert del Mojave, que hi ha uns
pobles molt agradables, molt simpàtics, molt guapos i amb una
gran tradició com són Santa Maria, com és Consell, com es
Binissalem, i en aquests pobles, que no són desert, els ha anat
molt bé una autopista que ha anat de Palma fins a Inca, acceptada
pels senyors de Santa Maria, acceptada pels senyors de Consell,
acceptada pels senyors de Binissalem, perquè, efectivament, i hi
estic d'acord, hi ha manco territori que a Califòrnia, però sense
dubte creuar el poble de Consell o de Binissalem era terrible, i hi
havia un tren que anava per aquesta mateixa línia, per tant no era
allò de dir "no hi ha una alternativa", sí, senyors, es podia anar
en tren, però l'autopista ha estat acceptada per tots aquests
pobles. Per tant, torn i repetesc que és bo, primer, saber el que
vol la gent, com és el cas dels universitaris que no volen un tren,
tal vegada si es canvia el tren o si es fa aeri, tal vegada seria que
sí, però si és no, és no, i si s'ha d'ampliar la carretera, s'amplia la
carretera.

I sobretot, que aquí també s'ha dit i jo voldria que algú ho
assumís, també s'ha de fer una atenció especial a la mentalització
de la gent, perquè hi ha gent molt raonablement que s'omple la
boca de defensar mitjans ecològics i, nogensmenys tenim la sort
o la mala sort que cada dia ens creuam a l'autopista, millor dit, no
ens creuam, venim en la mateixa direcció, per tant tampoc no és
molt lògic que facem una bandera anticarretera, antiautopista,
quan aquests mateixos grups després usen la carretera i
l'autopista.

Per acabar, repetesc, hem de defensar el que vol la gent i si la
gent vol cotxes, hem de defensar els cotxes, però també reconec
que no s'ha d'oblidar el transport públic, sigui regular,
discrecional, sigui el ferrocarril o sigui el globus. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part del grup parlamentari proposant, Sr. Balanzat, té
vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. Bé, hi ha
dues qüestions, en primer lloc estic content que el Sr. Conseller
reconegui que hi ha un problema, hi ha un problema de saturació
de cotxes, de saturació de vehicles, en tenim massa, està
sobredimensionat, amb el que divergim, òbviament, és en la
solució que hem de donar a aquesta saturació de cotxes. El
Govern balear, per tant supòs que el Partit Popular, pensa que la
solució ha de ser, si tenim més cotxes, hem de fer més carreteres,
per tant hem de consumir més territori i, per tant, més
contaminació, és un cercle infernal, aquest. Jo diria que és un
model suïcida, suïcida. Més cotxes, més carreteres és un model
suïcida i un model absolutament anacrònic.

I em sorprèn que digui que s'han de fer més carreteres i
més autopistes perquè no hi ha més remei, és quasi llei
divina, és a dir no hi ha altra manera de fer-ho, s'ha de fer
així, perquè la resta no funciona, no serveix. I ens parlava,
per exemple, de nous carburants, record que en la
compareixença que va haver-hi el mes de setembre també
va parlar de nous carburants, em sembla molt bé que parli
de nous carburants, però això a curt termini no ens
solucionarà el problema, Déu faci que prompte es
comercialitzin i estiguin en marxa, molt bé, però no és la
solució als temes de què parlam ara mateix.

Ens diu que a les nostres illes tenim una xarxa de
transport públic fantàstica, modèlica, bé, les nostres
informacions, fins i tot recollides ara, com li ha assenyalat
el Sr. Diéguez, al Pla d'ordenació de transports regulars, és
que és lamentable, insuficient, cara, que la gent vol un bon
transport públic, no el té, per tant necessàriament ha
d'utilitzar el seu cotxe privat, necessàriament, no se li està
donant una bona alternativa.

Per cert, li vull recordar que hi ha desenes de pobles en
aquestes illes on habitualment no arriba cap transport públic
o hi arriba setmanalment o cada dos o tres dies, per tant,
molts de pobles, encara, no tenen aquesta bona xarxa de què
vostè parlava. 

Respecte del tren, la sensació que tenc és que el Govern
no hi creu, en el tren, hi té poca fe. No creu que pugui ser
una bona solució, com ho és a molts d'altres llocs. Jo crec
que, sincerament, el tren té un potencial molt gros a les
nostres illes, especialment i lògicament a Mallorca, i que el
Govern hauria d'ajudar fent campanyes de conscienciació,
campanyes d'estímul per tal que els nostres ciutadans
s'animassin a utilitzar el tren i, de passada, vull recordar que
he presentat una esmena parcial als pressuposts per tal que
el Govern pugui fer una campanya de conscienciació per
usar el tren, crec que seria interessant que s'aprovàs, però,
en definitiva, crec que els ciutadans necessiten que els
donem facilitats per desplaçar-se de manera col•lectiva, de
manera còmoda i de manera segura; ara mateix, els nostres
ciutadans no tenen aquesta possibilitat i els l'hem de donar.
Això significa que no només hem d'estimular l'ús d'aquest
transport públic, sinó que realment hem d'invertir, hem
d'invertir i hem de regular per tal que creixi el transport
públic si és necessari, en detriment del transport privat.

Clar, lògicament nosaltres no podem prohibir a un
senyor que utilitzi el seu cotxe privat, no ho podem fer ni
som qui per fer-ho, cadascú és ben lliure de desplaçar-se en
el mitjà que cregui convenient, però jo estic convençut, i
aquesta és l'experiència de molts d'altres llocs, que quan s'ha
fet una bona inversió en transport públic, s'ha fet una bona
xarxa de transport públic, tren, autobusos, els ciutadans han
respost de manera massiva i a poc a poc s'estan
desmassificant moltes carreteres que abans es trobaven
absolutament saturades. Per tant, em costa molt creure en
aquest estudi a què vostè ha fet referència, que els
universitaris de les nostres illes no estan interessats en el
tren, em costa molt creure-ho, no puc dir que sigui mentida
perquè supòs que és un estudi que s'ha fet ben fet,
m'agradaria en alguna ocasió poder-lo veure o poder-ne
tenir una còpia, però m'estranya bastant.
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Crec que, sincerament, el Partit Popular bàsicament creu en
el cotxe, com més gros i més patent i més ràpid, millor, i res
més. De totes maneres, voldria recordar-li una incoherència, és
incoherent que vostè proposi com a solució a la saturació
automobilística fer més carreteres i proposi més autopistes, i, per
tant, donar facilitats al cotxe privat, quan fa dues setmanes hem
aprovat una moció, per unanimitat, presentada pel diputat que els
parla, on parlàvem de fer un pla regional de protecció del clima
i on vàrem aprovar que per a l'any 2000 no creixerien les
emissions de CO2 i que per a l'any, crec que era, 2020,  baixarien
un 20%; i, a més deia aquesta moció que aquest pla regional de
protecció del clima hauria d'estar interrelacionat amb la política
de carreteres, la política de transport. Per tant, com quedam?,
com ho pensen fer, donar compliment a aquesta moció aprovada
al Parlament i a la vegada voler fer més carreteres per a més
cotxes? Aquí alguna cosa falla i és d'una incoherència total.

Res més, simplement voldria fer una última referència a un
dels portaveus que ha parlat, si la gent vol més cotxes, idò més
carreteres, deia un portaveu, la gent no vol imposts, i el Govern
ha posat imposts, per tant no és cert això que hem de fer el que
la gent sempre vol. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.  Per tancar la qüestió de la
interpel•lació, té la paraula el conseller de Foment, Sr. Joan
Verger.

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

Gràcies, Sr. President. Una sèrie de matisacions, perquè si no
ens volem posar d'acord no ens hi posarem, és a dir no es fan ni
carreteres ni autopistes perquè les vulguem fer, sinó perquè el
trànsit que tenim que tenim ja, no el que vendrà d'aquí a tres
anys, sinó el que tenim ja, ens exigeix fer aquestes inversions.
Miri, i li diré ben clarament, nosaltres apostam per fer l'autopista
Palma-Manacor, així de clar, Palma-Manacor, continuar la
d'Inca-Alcúdia i continuar la de ponent, són tres obres que
pensam fer. I creim que són necessàries, i no perquè vulguem
més cotxes damunt les carreteres, sinó perquè amb els que hi ha,
l'única manera de garantir la seguretat dels que es traslladen és
fent aquestes obres, nosaltres no coneixem, no sabem donar
respostes a intensitats diàries de més de 25.000 vehicles i que
tenguin condicions d'economia, seguretat i capacitat per als qui
les usen, no existeixen si no es fan aquestes infraestructures, no
sabem fer trams de carretera, com deia el Sr. Grosske, amb
intensitat de trànsit superior a 40.000 vehicles/dia i amb una via
lenta i un gir a l'esquerra, no sabem com, no, no funcionen així
les coses, ningú no ho ha resolt d'aquesta manera, ho han resolt
fent les inversions que nosaltres li deim, i a més d'aquesta sèrie
d'obres que li he comentat, tota una sèrie de variants que els
ciutadans demanen, variants de Vilafranca, de Son Cervera,
d'Andratx, de Santa Eulàlia, de Sant Antoni, etc., etc., jo què sé,
de Ciutadella, de Ferreries, perquè són necessàries, no perquè
vulguem posar més cotxes, jo crec que ja basten, efectivament,
ja basten.

Dir que a Palma-Manacor hi ha solucions alternatives
que passin per no fer una autopista. Miri, s'ha procurat fer,
les vies lentes que es construeixen, i han estat un bon
resultat temporal, però no és la solució definitiva, ni molt
manco, tenim problemes seriosos, avui en dia, per girar a
l'esquerra damunt aquestes carreteres, i haurem de fer
infraestructures que ocupen tan de lloc quasi quasi com si
haguéssim fet una autopista, o sigui que no ens venguin amb
cançons que per aquí no és ver, no és ver que es puguin
arreglar amb el que tenim avui en dia, (...), no en volem més
de cotxes, efectivament no se'n volen més.

Sr. Alorda, miri, jo no venc aquí a fer propostes beneites,
ara ja no hi és, se n'ha anat, però com que m'ha dit si faríem
un contracte amb l'Enterprise, si ho fan ells, per ventura sí,
per ventura ho hauran de fer per dur-se'n el fems de Son
Reus a qualque banda, perquè no saben on l'han de posar,
per ventura aquí hauran de fer un contracte amb Enterprise.
Nosaltres no veim a fer propostes beneites ni molt manco.
I ens conta de l'aeroport de Palma, i a mi què em conta de
l'aeroport de Palma, qui l'ha fet l'aeroport de Palma?, qui
l'ha projectat?, qui l'ha dissenyat?, qui hi ha invertit?, i per
ventura serà una gran inversió, però home dirigeixi's a qui
s'ha de dirigir, no es dirigeixi a aquest conseller, que jo en
l'aeroport de Palma no he tengut res a veure, i per ventura
serà una bona inversió.

I parl del Parc de les Estacions, carall!, ja és ben hora
que es defineixin a veure si és dic o no és dic, quins edificis
inclouran i quins no, perquè d'entrada el primer que varen
fer quan varen poder va ser ficar mà allà i que tots els
edificis fossin catalogats, quan sabem que n'hi ha més de la
meitat que no serveixen per a res, però vostès, per si de cas,
no fos cosa que es pogués fer el Parc de les Estacions. 

I no em parli de Son Reus, ja en parlarem dilluns, ja en
parlarem dilluns d'aquest tema.

I al senyor, no sé quin número, Sr. President, els diputats
tenim un número en aquest parlament? Doncs miri, el
conseller número 2 del govern número 3 no li vol contestar,
quan em digui el seu número de diputat, li contestaré.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 59 / 29 de novembre del 1996 2327

I pel que fa referència al Sr. Balanzat, crec que ens podríem
entendre en moltes coses, perquè nosaltres, efectivament, no
volem ni més carreteres, volem potenciar el tren, el que sí és
necessari és que a curt termini, a curt termini arreglem una
problemàtica que existeix per mor d'una quantitat de trànsit que
tenim i que pensam que a curt termini necessitam de tota una
sèrie d'infraestructures que vostè no comparteix però que
nosaltres creim que són necessàries.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4576/96, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a traspàs als consells insulars
de la gestió dels serveis socials provinents de l'Inserso.

Acabada la interpel•lació, passam al darrer punt de l'ordre del
dia que fa referència a la Proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs als consells
insulars de la gestió dels serveis socials provinents de l'Inserso.
Sr. Damià Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Llegiré la
part substantiva d'aquesta proposició no de llei perquè la Cambra
sàpiga amb precisió de què anirà el debat. La proposició no de
llei diu:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar a la Comissió Tècnica Interinsular, dins el
present any del 1996, una proposició de traspàs als consells
insulars de les funcions de programació, coordinació i gestió dels
serveis fins ara prestats per l'Inserso, Instituto Nacional de
Servicios Sociales."

Bé, és una proposta, però jo els he de manifestar que
darrerament sent una preocupació forta per tal com van les coses
en la política de les Illes Balears, aquí, en aquest país nostre
qualsevol qüestió té una tendència implacable a deixar de ser un
problema, no perquè es resolgui, perquè no es resol quasi res,
sinó que amb el pas del temps i amb una sèrie d'intervencions
molt poc afortunades, el problema deixa de ser un problema, una
qüestió candent, vital, i es converteix amb una autèntica
caricatura. I això passa en tot. 

Política lingüística, el 86 una llei de normalització, un
consens unànime d'aquest parlament, una bona llei, no es
desenvolupa reglamentàriament i al moment que vénen les
novetats i hi ha un canvi definitiu, sembla, fins al 99, de
president, allà on hi havia hagut una actitud passiva, hi ha una
política lingüística que consisteix a donar audiència a l'"Academi
de la Llengo Balear", per equilibrar amb Obra Cultural, home,
clar, si reben SOS Racisme, un dia, convendrà que la setmana
que ve rebin el Ku Kux Klan. Això, sí, és un exemple de la
degradació, no afrontam el problema de la degradació, no
afrontam el problema de la normalització lingüística i el
convertim en una autèntica caricatura presentant quatre
fantasmes de l'"Academi de la Llengo balear" perquè hem de ser
equitatius, no fos cosa que només rebéssim l'Obra Cultural
Balear.

I això, quasi quasi en tot. Fins i tot en coses una miqueta
patètiques que hem vist aquests dies, on el Govern se
n'havia d'anar a baix i hi havia moltes crítiques i un
determinat grup havia de tornar més gros, i es passa de "me
n'he d'anar a la casa de davant", a "espera un miracle", el
miracle s'ha fet. Això, una altra caricatura, sí, una altra
caricatura, on un que va ser fins i tot president d'aquesta
comunitat autònoma, ens va anunciar que estava a punt ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons. Jo ho lament, però li he de recordar que estam
amb una proposició no de llei sobre la gestió de serveis
socials i de l'Inserso.

EL SR. PONS I PONS:

Sí. Però em deixa ...

EL SR. PRESIDENT:

I fins ara ha parlam de llengua i de tot, manco del
contingut de la proposició no de llei.

EL SR. PONS I PONS:

No, després vendrà el paral•lelisme ...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï. Simplement és una advertència,
perquè el temps passa, continuï.

EL SR. PONS I PONS:

Vendrà el paral•lelisme clar amb el Consell Insular.
Doncs mira, passam d'una crisi política a "¿cómo está
Cañellas? Bien". Resultat final de la crisi. I ara anem,
aterrem als consells insulars, en matèria d'Inserso.
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L'any 83, s'aprova un estatut. Jo vaig ser als prolegòmens
d'aquest estatut, comissió dels onze, debats llarguíssims, una
qüestió fonamental, "no podem convertir la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb una estructura centralitzada".
Per què?, perquè des de l'any 1812 a l'any 1979 hi havia hagut
l'experiència de la Diputació Provincial, els consells insulars
cavall de batalla de l'aprovació de l'Estatut.  Del 83 al 96 han
passat tretze anys, i hem donat força, estam donant força als
consells insulars? La veritat és que no, ho acabam de veure,
aquesta proposició no de llei té un avantatge i és que fa pocs
dies, aquí mateix, amb una moció de política social, es va
rebutjar, jo diria una part d'una moció més prudent que
estudiàssim el tema dins el primer semestre del 97 i al segon
semestre del 97, el Govern, en base a aquest informe de la
ponència parlamentària sobre consells insulars, dugués una
proposta de què és que es pot transferir als consells. Avui el
plantejament és més taxatiu, que el Govern faci una proposició
de traspàs als consells insulars dins el 96, i em diran "ca, això és
fer molta via, no podem ser imprudents", no podem ser
imprudents?, no tenim temps de preparar aquest traspàs i fer una
proposició?, hi ha una esmena al propi pressupost del Partit
Popular que no presenta tantes o quantes pessetes, sinó la
creació, a través de disposició addicional setena, de l'Institut
Balear d'Afers Socials com a entitat autònoma amb caràcter
administratiu dotada de personalitat jurídica pròpia. 

Què passa?, que el deixeble de l'Escola de Xicago s'ha
convertit a la política social i ha vist la llum? No, el que passa és
que aquí arriben recursos de l'Estat central, del que sí feia
política social, i aquests recursos que afecten el benestar social
que és una competència, ha de ser una competència, encara més,
dels consells insulars, no es vol transferir, així de simple. I que
ha passat res de nou als consells insulars? Home, devers
Menorca i Eivissa governen els nostres, i, per tant, fora
transferències. Fantàstic, la manera que Menorca i Eivissa no
tenguin transferències és que governin els del Partit Popular,
perquè el tema fonamental és que al Consell Insular de Mallorca,
amb problemes i qui no els té?, hi ha una majoria de progrés que
du el perill de consolidar-se, "Mare de Deueta!, si es consolida
el 99, estam perdut, i si els lliuram tota aqueixa doblerada i
aqueixes competències i aqueixa residència de la Bonanova,
entre d'altres coses, i fer la residència de Felanitx, ca, i ens
agrenaran". Aquesta és la realitat pura i dura. No hi ha més. No
hi ha acusacions de fer via quan preparam tot un institut balear
d'afers socials, i a qui han consultat?, perquè com a consells
insulars, en aquest cas de Mallorca, veig que hem de fer de
comparses al consell d'administració. Vol dir que no pensen
transferir res, pensen consolidar una estructura centralitzada,
rebuda de Madrid en detriment de tots els consells insulars, els
meus callaran perquè després de les mogudes que hi ha hagut, ja
em diràs qui és que aixeca el nas, ¿cómo está Cañellas? Bien, és
el final de la crisi, ara ja no hi ha crisi.

Però aquí hi ha una càrrega de profunditat contra el consens
que va permetre l'aprovació de l'Estatut, eh?, i jo crec que això
no són bromes, sinó que és una qüestió, realment molt seriosa.

En nom de retenir poder, se'n riuen completament dels
acords que varen permetre aprovar l'estatut d'Autonomia, i
els consells insulars, evidentment, encara no són el pito del
sereno, però són ja, almanco ho intenten, el pito del Govern,
i per aquí, no, per aquí, el Grup Parlamentari Socialista que
té molt clar que l'Estatut del 83 es fonamenta en una única
comunitat autònoma, però que tan fonament és aquesta
afirmació unitària com l'afirmació que els consells insulars
són elements claus d'aquesta comunitat autònoma, no està
disposat a consentir ni a assistir passivament a l'espectacle
de negar una competència fonamental en matèria de
benestar social, de serveis socials com és tot el conjunt de
serveis i funcions de l'Inserso, que això es nega als consells
insulars i, a més a més, a part de negar-se, es converteix en
una infraestructura dotada del director gerent, de consell
d'administració, "Mare de Deueta, quants d'amiguets
col•locarem per aquí", això acabarà així, acabarà així, ja
tenim tota una sèrie de càrrecs que anirem nomenant i si n'hi
havia qualcun de descontent tal vegada aterrarà a aquest
institut balear d'afers socials.

I què feim de la política de transferències serioses als
consells insulars, davant això? Com tenen barra de sortir
aquí a parlar de transferències de competències en matèries
socials als consells insulars? Aquí hi ha una vertadera
càrrega de profunditat, aquest institut, una vegada aprovat,
s'ha acabat la crisi, Cañellas está bien, ja s'ha acabat, ja
tendran els vots per aprovar aquesta aberració. Supòs que si
no s'han jugat el físic per altres coses, no se'l jugaran per un
tema de competències als consells insulars. I, per tant,
consolidarem dins el Govern una estructura burocràtica, ja
se sap, les burocràcies tenen tendència a autojustificar-se, a
fer actuacions per no només consolidar-se amb el nivell que
tenen, sinó que tenen una tendència implacable a créixer i
que, per tant, aquesta proposta de creació de l'institut balear
d'afers socials és la resposta -escoltin bé- negativa a aquesta
proposició no de llei, no el que dirà el portaveu o la
portaveu del Grup Parlamentari Popular quan surti a fixar
posició, que evidentment serà negativa, perquè naturalment,
si fan l'institut per retenir les competències, no poden fer
l'acte, divertit seria, d'aprovar una proposició que diu que
aquestes matèries han de passar als consells insulars.

I amb això acab, Sr. President, vull recordar que no es
prenguin en broma el tema dels elements institucionals que
aquestes càrregues de profunditat estan destinades a crear
un malestar entre els consells. Jo els diré més, i amb això
seré profeta, però altres vegades ho he estat, saben quan és
que descobriran el menorquinisme o l'eivissenquisme?, el
dia que en aquesta cambra hi hagi un govern de progrés,
llavors serà l'hora de recordar que hi ha un imperialisme de
Mallorca, és l'imperialisme, el centralisme que s'impulsa
avui des del Consolar de Mar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició dels
diferents grups, Grup Parlamentari Mixt, Sra. Munar. té la
paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina creu i sempre ha cregut que la realitat pluriinsular
de la nostra comunitat autònoma fa imprescindible el
desenvolupament d'una política de descentralització política i
administrativa. En aquest sentit, la transferència de
competències, de funcions i de gestió és imprescindible que passi
als consells insulars, això suposa una passa necessària d'acostar
l'administració als administrats. 

No obstant això, si tenim en compte l'experiència d'aquesta
comunitat autònoma pel que fa als processos de transferències de
competències, la veritat és que no estam massa tranquils i
començam a tremolar. I ho dic perquè sempre que hi ha
traspassos de competències als consells, es fa una valoració que
és totalment i clarament perjudicial per a Mallorca. Sempre
Mallorca ha sortit perjudicada i cal recordar els altres traspassos,
els anteriors: el d'urbanisme i habitabilitat que es va dotar tan
sols amb un 55% del cost efectiu de la competència que era al
seu moment gestionada pel Govern; pel que fa a patrimoni i
cultura van ser una mica més generosos, va ser el 60% del cost
efectiu el que va arribar al consell insulars; i ara, la darrera
competència que està a punt d'arribar al consell insular, l'esperam
per dia 1r de gener, que és la d'ordenació turística, es preveu que
el cost sigui d'un 59% i, per tant, una vegada més queda
claríssim i evident que el Consell Insular de Mallorca queda
perjudicat respecte del de Menorca i del d'Eivissa.

Nosaltres sempre hem defensat, com Unió Mallorquina, que
les transferències haurien de venir dotades d'un 80, 10 i 10,
perquè aquesta és la proporció natural per territori, per nombre
d'habitants i, per tant, així seria com seria just que venguessin.
Creim, realment, que és un tema partidista el fet que es
beneficiïn més Menorca i Eivissa que no l'illa de Mallorca, i que
això no es justifica ni es justificarà, com molt bé ha dit el Sr.
Pons, el dia de demà. Mai no es poden fer ni lleis ni
transferències de competències pensant que un sempre estarà al
mateix lloc al Govern, perquè en moltes ocasions es fan lleis
pensant que un continuarà governant, i llavors es troba a
l'oposició o a un lloc diferent, a un consell insular en lloc del
Govern balear.

Per tant, mai Unió Mallorquina no s'oposarà a un procés de
transferència de competències que tengui com a objectiu donar
contingut als consells insulars, nosaltres som totalment partidaris
d'aquest fet, però sí que estarem en contra d'una mala dotació
econòmica que impedeixi donar un servei en condicions, i això
és el que en general el Govern, avui per avui, vol i pretén. I és
molt més greu encara quan el tema és un tema tan important com
el d'acció social, perquè afecta tots i cadascun de ciutadans i
ciutadanes de la nostra illa.

Pel que fa a la proposició no de llei que avui presenta el
Grup Parlamentari Socialista, Unió Mallorquina li donarà
suport perquè efectivament segons l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, els consells insulars tenen
plena capacitat per gestionar totes les competències que
siguin pròpies de la Comunitat i també aquelles que ho
siguin a un moment determinat, fruit de ser rebudes per part
de l'Estat. Per altra banda, el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en lloc de fer efectiu el
traspàs d'aquestes competències als consells insulars, de
totes les seves funcions i serveis, en aquest cas de l'Inserso,
pareix que en aquests moments no té aquesta intenció, la
intenció de no donar-les crec que ha quedat molt explicada
i molt reflectida pel diputat Sr. Pons, que ha fet la defensa
de la proposta, i creim que és bastant absurd atès que el
consell insular ja té competències en matèria d'acció social,
voler crear l'institut públic que de qualque manera no farà
més que crear confusió als ciutadans, que no sabran de qui
depèn aquesta matèria, que hi haurà una dispersió
competencial una vegada més forta i important, i una major
burocratització de l'administració pública.

Crec que és ben hora que els consells tenguin tot el tema
en matèria d'acció social o que la tengui la Comunitat
Autònoma, que hi hagi tantes institucions implicades en res
no ajuda a afavorir un bon resultat de gestió.

Per tot això, Unió Mallorquina demanaria avui a aquest
parlament en general i al Grup Popular que doni a aquesta
proposició no de llei, perquè d'aquesta manera nosaltres
estam convinçuts que es contribuiria a la concessió d'allò
que s'ha vengut a reivindicar per part de tots i cadascun dels
grups polítics que és l'administració única, i sobretot una
mesura d'aquest tipus beneficiarà tots els ciutadans i
ciutadanes de la nostra comunitat que tendran una
administració de referència capaç de prestar tots els serveis
bàsics, sabran, en definitiva, de qui és la competència, on
han d'anar per trobar solució als seus problemes i també de
qui són les responsabilitats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sra. Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida també
dóna suport a aquesta proposició no de llei, malgrat pensam
que el fet que estigués presentada el mes de setembre i es
posàs el termini de l'any 96, aquest fet provoca que en
aquestes dates, a finals de novembre, sigui realment una
mica difícil de complir si s'arribàs a aprovar, ja que queda
pràcticament un mes de l'any 96. Ara, en la filosofia
d'aquesta proposició no de llei, sí que hi estam d'acord,
perquè seria el compliment de l'Estatut d'Autonomia i de la
necessària transferència d'aquest institut o de totes aquelles
competències de l'Inserso als consells insulars. De tota
manera, pensam que aquest moment no és el moment
adequat o no tenim elements suficients per debatre l'esmena
que s'ha presentat per part del Partit Popular respecte de la
creació de l'institut balear d'afers socials, però el que sí
pensam és que no pot ser que la creació d'aquest institut
signifiqui no complir l'Estatut d'Autonomia i, per tant,
preveure programar o fer un calendari del traspàs d'aquestes
competències.
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Per tant, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida dóna suport
a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Pons, la proposta que vostè ha defensat, relativa al traspàs de
competències de la gestió de serveis socials, l'Inserso, ens sembla
positiva, però al mateix temps, com ja li he comentat abans, un
poc precipitada. Ara bé, nosaltres, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, donarem suport a aquesta iniciativa ja que
dóna possibilitat que siguin els consells insulars que tenguin
l'opció de gestionar aquests serveis, cosa que faria que es
concentràs en una administració la majoria de competències
d'acció social.

Les funcions que han traspassat o que es traspassen al nostre
govern, de l'Inserso, són les funcions dels centres, serveis i
establiments de l'Inserso, funcions de les direccions provincials,
elaboració i execució dels fons d'inversions, actualització, revisió
i rescindir, si cal, concerts amb entitats que donin els serveis a la
nostra comunitat, creació, transformació i ampliació dels centres
ordinaris de l'Inserso, les funcions també d'inspecció de serveis,
de gestió de personal, gestió de les prestacions obligatòries,
gestió també dels centres, establiments i més serveis, i com no,
les infraestructures dels centres de tercera edat i disminuïts i els
centres de serveis socials i direccions provincials de l'Inserso.

Vostès, a la proposició no de llei, anuncien ja les funcions
determinants a traspassar als consells insulars, ara també cal
determinar la temporalització en què es farien aquestes
transferències i també amb quins recursos econòmics
comptaríem, m'imagin que això ja seria després competència de
la Comissió Tècnica. Aquests recursos econòmics ens haurien de
permetre gestionar els serveis de l'Inserso, també amb una
qualitat que es mereixen els possibles usuaris. 

Només dir-li que el vot del nostre grup serà per tant afirmatiu,
a pesar del que li he comentat abans, que trobam que és un
poquet precipitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Carlota Alberola té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats. El traspàs als consells insulars de la gestió
dels serveis socials provinents de l'Inserso ha estat un tema
prou debatut al si d'aquesta cambra. Recordem la
compareixença de l'Hble. Consellera de Presidència en
relació a les explicacions sobre les transferències en matèria
de l'Inserso, la interpel•lació en matèria d'acció social i la
moció subsegüent, són prou debats en relació al tema que es
planteja i el nostre grup ja ha manifestat la seva posició.

Llavors, no entenem una nova proposta, aquesta vegada
en forma de proposició no de llei, pot ser que es pugui
deduir que no importa el contingut i les explicacions dels
debats que s'han fet, sinó la demagògia en relació als temes
tractats. Per altra banda, els record que en el si de la
Comissió Tècnica Interinsular, es poden presentar
iniciatives quan s'estimi oportú, i en aquest sentit, el Govern
fent ús d'aquest criteri d'oportunitat, entén que primer ha
d'assumir les competències, després ordenar-les, a
continuació racionalitzar-les, per finalment marcar una línia
concreta d'actuació. Un cop feta i dissenyada la política i el
futur, i sempre en compliment de la llei, es podrà parlar de
transferir. Els record, senyor portaveu del Grup Socialista,
que no és precisament el seu grup qui està legitimat per
recordar, instar o demanar celeritat en les transferències, per
què, si no varen vostès ajornar les transferències de l'estat a
la nostra comunitat autònoma des del 1983 fins al pacte
autonòmic el 1992? Tampoc no creim que puguin parlar de
legalitat, si no, per què no varen donar compliment a la
Constitució Espanyola, llei orgànica bàsica, quan deien que
en cinc anys les comunitats autònomes haurien d'arribar
totes al mateix nivell competencial?

En definitiva, tantes actuacions en relació amb aquest
tema, tantes vegades el mateix discurs, tan poca racionalitat
en el procés ens fa sospitar, i perdonin els senyors i les
senyores diputats, que no els interessa defensar els
interessos dels ciutadans d'aquestes illes en matèria d'acció
social, més aviat els seus propis interessos polítics.
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També ha dit que es demanava la creació d'una disposició
addicional setena, exactament tot aquest tema va en concordança
amb el que la Sra. Consellera de Presidència ha exposat repetides
vegades, la voluntat del Govern balear que per competència li
correspon dissenyar la política d'acció social amb l'ordenació
dels recursos de la pròpia comunitat, i en aquesta línia va la
creació de la disposició addicional setena, vostè parla que no hi
ha pressupost, ho diu claríssim, i veig que té aquesta esmena als
pressuposts on diu que el patrimoni transferit a la Comunitat
Autònoma s'adscriurà a l'Institut Balear d'Afers Socials, si que
açò serà una col•locació, una facilitació per a l'amiguisme, vostè
pot llegir la composició del consell d'administració i sembla que
a vostè li sàpiga greu que els consells insulars participin a
l'Institut Balear d'Afers Socials, i vostè sap perfectament que la
Sra. Consellera mai no ha dit a cap de les seves compareixences
o intervencions que no hi ha voluntat per part del Govern per fer
la transferència, l'únic que li diu és que quan es reben unes
competències, i pens que ens hem de felicitar en aquest
parlament, perquè d'entre altres coses ha arribat la competència
d'una matèria tan important com és acció social per part del
Govern de l'Estat, som un estat autonòmic, tenim un autogovern
i vostè ha dramatitzat totalment la situació, fins al punt que en
lloc que hi hagi una satisfacció per part d'aquesta comunitat
autònoma, vostè ha fet una sortida de to i tot s'ho diu vostè
mateix.

Quan ha dit la consellera que no es passaran?, ha dit que ho
hem d'ordenar i correspon al Govern l'ordenació i el disseny de
la política pròpia, jo dubt que vostè desitgi l'autogovern per a
aquesta comunitat autònoma, és el Govern qui té la competència
per ordenar tots els recursos, per tant, deixi que el Govern ordeni
i després ja en parlarem, de les transferències.

Com vostè comprendrà i amb els termes que altres grups
parlamentaris, que pens que tenen molt de seny en dir-ho, és una
proposta totalment precipitada, una altra cosa és que hagués estat
redactada amb altres termes, però com vostè comprendrà si el
Govern no rep la competència d'aquesta transferència, fins a l'1
de gener del 97, ja em dirà vostè, com el Govern sense ordenar
res ha d'enviar a la Comissió Tècnica Interinsular, dins del 1996,
una competència que encara no ha rebut. Com vostè comprendrà
no té cap sentit ni cap lògica, i no li donarem suport a aquesta
proposició no de llei en els termes amb què està redactada.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
proposant, té la paraula el Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Sra.
Alberola, no ha sortit cual Pelayo en Covadonga, sinó com vostè
va dir l'altre dia reclamava el dret de ser Agustina Saragossa i
Domènech, perquè era catalana, de Barcelona, com vostè, que
era la que va defensar Saragossa, Agustina d'Aragó. Però li
recordaré una cosa, en aquest cas, en aquesta batalla, els
francesos són allà, eh?, són allà, són els que van en contra que la
seva illa, l'illa d'Eivissa i l'illa de Menorca, entesa com a entitat
políticoadministrativa, a qui es nega aquesta competència, a
cadascuna de les illes, és a causa de la política centralista que li
he explicat abans, que du el Partit Popular, per què?, perquè veu
que aquesta competència gestionada apunta contra el Consell de
Mallorca, no s'engani, per un govern de signe diferent podria
donar un mal exemple als ciutadans, que hi ha maneres de fer les
coses més eficaces, amb més voluntat i amb més decisió, i amb
els recursos pertinents.

Per tant, no em digui que m'està votant que no per
precipitació, la Sra. Bover ha usat la paraula precipitació, i
jo pensava, ai, si no feim via no hi serem a temps, i quan
estarà aprovat l'Institut Balear d'Afers Socials?, abans del 31
de desembre, el pressupost estarà votat, haurem votat
aquesta disposició addicional que el crea. Per tant, hem
sabut crear tot un Institut Balear d'Afers Socials i ficar-lo ...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

... i ficar-lo amb calçador dins els pressuposts, a fi que
quan els altres arribin i demanin, ja tenguem la cosa feta, ja
hi som, ja hi ha l'institut creat, i no em digui que no hi haurà
una certa burocràcia, perquè qui dirigirà l'institrut balear,
amb un pressupost de quasi 1.000 milions de pessetes?, serà
un càrrec, entre d'altres. Per tant, burocràcia que es
justificarà.

Miri, em diu que nosaltres no defensam els interessos
dels ciutadans?, en aquest cas, defensam clarament els
interessos dels ciutadans entesos com a comunitat història,
cadascuna d'elles, de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
Formentera, i no defensam interessos particulars, digui'm
quins, quins interessos té, particulars, del Grup Parlamentari
Socialista o d'aquest diputat, de pensar que l'Inserso que
arriba des de Madrid no s'aturi al Consolat de Mar o a la
conselleria corresponent i continuï el seu camí, en la part
que pugui ser, perquè hi ha una part que evidentment té un
caràcter interinsular. Però vostès no volen ni part ni res, no
volen competències al Consell Insular de Mallorca i de
retop, als altres, perquè és inevitable que sigui així, perquè
no volen complir l'element, un dels elements fonamentals de
l'Estatut del 83. 

I jo no he de dramatitzar res, perquè ja em veig la
pel•lícula, si al 99 aquí s'asseu un govern progressista i
queda una de les altres illes dites menors, Menorca o Eivissa
o Formentera, en mans d'un govern conservador, Mare de
Déu, llavors Pelayo serà un aficionat comparat amb els
greuges històrics que hem de sofrir del centralisme i
l'imperialisme de Mallorca i tal i qual, i que no ho sap a
això?, jo he estat a la comissió dels onze, i he vist davallar
les escales, no rodolant, però sí corrent al Sr. Mariano
Matutes a un moment en què els plantejaments no li anaven
bé i les declaracions de Mallorca sigue con su imperialismo.
Això és el que ens espera el 99 si aquí s'hi asseu un govern
progressista, com ens espera que l'audiència que va donar el
Sr. Matas a aquell de la "llengo", serà naturalment ampliada
i es convertirà en un valencianisme bel•ligerant el 99,
perquè jo sé història i he estat dins el procés. I, per tant,
vostès actuen malament, vostès han de passar sense més
històries, l'Inserso, les funcions i els serveis de l'Inserso, als
consells insulars, perquè la matèria de benestar social és una
matèria de consells insulars, no és una matèria que s'hagi de
mantenir centralitzada, així com vàrem acceptar, d'aquella
manera, que la part sanitària, la part d'hospitals, etc., és una
competència, d'acord amb la Llei general de sanitat que té
en mans la Comunitat Autònoma.
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Per tant, jo crec que no es tracta que vostès actuïn com a
persones responsables, com a govern responsable i que
assumeixin, ordenin, racionalitzin i marquin línies d'actuació,
perquè per fer tot això no els hem de menester, vostès passin la
competència als consells insulars i ja serà el consell insular
respectiu d'acord amb la seva política social, i li assegur que
voluntat de fer política social, al Consell Insular de Mallorca n'hi
ha molta, vostès deixin que els altres facin la política que
considerin que han de fer, entre d'altres coses, vull recordar, que
un plantejament d'aquests és un acte de desconfiança i un atac a
l'autonomia dels consells, vostès no han de dir a les altres
institucions el que han de fer, perquè des de Madrid els han
arribat els serveis i les funcions de l'Inserso, i no els han arribat
línies programàtiques i d'actuació del que han de fer amb aquests
serveis. D'acord amb la seva sensibilitat social o neoliberal faran
una cosa o faran l'altra. Per tant, és una excusa no transferir
l'Inserso als consells insulars, és un acte, un atac en contra d'un
perill emergent que vostès veuen, el perill d'una bona política al
Consell Insular de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, Sra.
Alberola, té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, Sr. Pons, li he de dir
que a vostè sembla que li sàpiga greu, tal com es posiciona, que
el Govern, un govern autonòmic, com és el nostre, tengui unes
competències en matèria d'acció social, i tot el temps que han
estat en mans del Govern central, vostès no han fet res per ajudar
perquè aquestes transferències vinguessin a la nostra comunitat,
i tot això s'ho està dient vostè que el Govern no vol i no té
voluntat que els consells insulars puguin tenir aquestes
competències, l'únic que els deim és que s'han d'ordenar i és el
mateix govern, i vostè hauria de ser el primer que hauria d'estar
molt gelós, perquè treballa en aquesta matèria al Consell Insular
de Mallorca, de dissenyar el nostre propi model de benestar
social, i com vostè comprendrà seria una actitud totalment
irresponsable, com ja li vaig dir a la moció, per part del Govern
que això no es fes d'aquesta manera. I li he de dir una altra cosa,
l'Inserso va deixar un bon problema a les nostres illes, perquè
totes les aportacions que s'han fet a la nostra comunitat han estat
d'una forma totalment irresponsable i amb una falta de criteris de
distribució territorial, això sí que ha estat un tema, una herència
molt dolenta que ha deixat l'Inserso a les nostres illes, per tant,
de tot aquest paquet que ens ve, que falta una ordenació amb la
gestió i falta evidentment construir la residència de Felanitx, la
llar de Llucmajor, i això és una responsabilitat del Govern de
l'Estat, deixi que el Govern ordeni, dissenyem la nostra política,
sent gelosos del nostre propi autogovern, i llavors el Govern ja
dirà i decidirà quan es poden passar les competències als consells
insulars.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam seguidament a la votació. És
punt únic.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queda rebutjada aquesta
proposició no de llei.

Abans d'aixecar la sessió, informar les senyores i els
senyors diputats que avui capvespre començarem a les
quatre i mitja, que es procurarà ser puntual, ja que
immediatament es produiran votacions, després, al moment
d'iniciar la sessió donarem compte de com es tramitarà el
projecte de llei de transferències als consells insulars, però
inicialment hi haurà votacions.

S'aixeca la sessió.
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