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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària.

I.- Declaració institucional, consensuada per tots els grups
parlamentaris, aprovada per la Comissió de l'Estatut dels
Diputats.

El primer punt de l'ordre del dia és Declaració institucional,
consensuada per tots els grups parlamentaris, aprovada per la
Comissió de l'Estatut dels Diputats. Sra. Secretària primera, en
vol fer lectura, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
qualsevol tipus de violència i maltractaments físics, verbals o
psíquics de què és víctima qualsevol ésser humà, i molt
especialment contra les dones i els menors, principals víctimes
d'aquest tipus d'actes, sent especialment lamentable quan
aquestes declaracions provenen d'algun membre d'aquesta
cambra."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 487/97, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en matèria de
transport terrestre, derivada del debat de la Interpel•lació
RGE núm. 4670/96.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència a
mocions, i la primera és la Moció núm. 487, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en
matèria de transport terrestre, derivada del debat de la
Interpel•lació núm. 4670. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Avui ens disposam a debatre la moció derivada de la
interpel•lació que just abans de nadal, just abans d'acabar
l'anterior període de sessions vàrem deixar pendent, i
continuarem parlant, per tant, avui de manera més concreta,
sobre què entenem Els Verds que hauria de ser una política de
transports terrestres, perquè la política del Govern balear
respecte del transport terrestre és molt clara: El Govern balear
fins ara ha apostat clarament per potenciar l'ús del cotxe privat,
i fer una fuita cap endavant, sobredimensionant la xarxa de
carreteres i autopistes a les Illes, la qual cosa provocarà un
impacte gravíssim a diferents nivells: a nivell ecològic, amb
l'ocupació massiva del territori, i un alt nivell de contaminació
atmosfèrica; a nivell econòmic, amb una inversió pública
elevadíssima, 58.000 milions de pessetes en 10 anys, i també
una pèrdua d'activitats econòmiques parcialment com

l'agricultura; i també tendria un impacte gravíssim a nivell
social, més accidents de trànsit, menys comoditat i
tranquil•litat per als habitants illencs.

Els Verds consideram que cal un replantejament de la
política de transports terrestres a la nostra comunitat. Per a
nosaltres la construcció de més carreteres no resol el
problema de l'augment de cotxes, i esdevé una
responsabilitat de les institucions públiques cercar mesures
més viables i sostenibles econòmicament i ecològica. Els
Verds instam el Govern balear a abandonar els projectes
d'autopistes, autovies i carreteres previstes de manera
imminent: autopista de Llevant, autovia Palma-UIB,
autopista de Ponent, i considerar l'incentiu del transport
públic com a solució menys contaminant, menys
depredadora del territori i que ens pot permetre desplaçar-
nos d'un lloc a l'altre amb comoditat, seguretat i temps. Una
moratòria en la construcció de noves carreteres i autopistes
permetria destinar recursos i incentivar el transport públic
a les Illes, i el condicionament de la xarxa actual, o si és
necessari l'eixamplament d'algun tram de la xarxa existent.

Actualment la política del Govern balear respecte de
l'incentiu del transport públic és quasi inexistent. Davant
aquesta situació Els Verds instam el Govern balear a
redactar, en un termini màxim de sis mesos, un pla de
transports per a 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. El Pla de transport haurà
de contemplar les següents mesures: En primer lloc una
reorientació de les inversions en transport i realitzar un
càlcul real dels costos de cada mitjà de transport, és a dir,
les altíssimes inversions en carreteres, autovies i autopistes
faciliten l'augment del parc automobilístic, i aquest augment
exigeix noves inversions en més infraestructures, que a més
ignoren els importants costos ecològics i socials del model
actual.
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Les inversions previstes, com deia abans, 58.000 milions de
pessetes en 10 anys, es poden reorientar en potenciar el
transport públic de qualitat, bàsicament autobús i tren. Si no hi
ha una inversió pública suficient, el tren i autobús públic no
podran competir amb el cotxe privat. Els Verds volem que els
costos ecològics i socials del model de transport actual del
Govern balear surtin a la llum pública, i en la mesura que sigui
possible s'incorporin al mercat. Per assolir aquest objectiu és
necessari avaluar els costos del consum de combustibles no
renovables, que contribueixen al canvi climàtic, de la
contaminació acústica generada pel trànsit, del consum de
territori i destrucció d'espais naturals, dels accidents de
circulació, etcètera. És segur que si tots aquests aspectes es
comptabilitzassin, la rendibilitat del cotxe privat seria nul•la.

En segon lloc, demanam una priorització del transport públic
dins el conjunt del sistema de transport. Un pla de transport ha
d'afavorir un sistema de transport que afecti el mínim possible
l'entorn, i s'ha de proposar eliminar l'ús i protagonisme
desmesurat del cotxe per incentivar el transport públic.  Només
el predomini del transport públic sobre el privat, d'ús particular,
pot descongestionar l'espai urbà i en general reduir l'impacte
ambiental i social del sistema de transport.

També demanam en aquesta moció l'ampliació de la xarxa
ferroviària. Els Verds volem una ampliació de la xarxa
ferroviària a Mallorca, i més concretament la prolongació del
tren d'Inca fins a Alcúdia, una nova línia Palma-Universitat,
Palma-Aeroport i s'Arenal, i una nova via Palma-Manacor-Artà.
Per a l'ampliació de la xarxa ferroviària, les competències de les
quals les té absolutament el Govern balear, és necessària una
reorientació de les inversions en carreteres i autopistes cap a les
inversions en la xarxa ferroviària. Resultaria segurament més
econòmic, i en alguns trams es podria respectar l'antic trajecte
del tren. El transport ferroviari de qualitat permet que l'impacte
ambiental es redueixi significativament, i millora l'accés de les
persones en temps i espai als emplaçaments de destinació.

Per altre costat demanam també potenciar la creació
d'empreses de transport públic mitjançant la creació d'empreses
amb capital mixt. I això per què? Perquè el transport públic a
les Illes és insuficient, lent, car i incòmode, la qual cosa
dissuadeix de la seva utilització. En el cas de Mallorca, per
exemple, la majoria de les línies d'autobús comuniquen Palma
amb els distints pobles de l'illa, però moltes vegades no hi ha
línies de comunicació entre pobles. Els Verds exigim, demanam
la creació d'empreses de transport col•lectiu de capital
semipúblic, que tenguin per objectiu canalitzar els viatges dels
mitjans privats als públics, oferint un servei modern i atractiu.
La rendibilitat d'aquestes empreses vindrà donada pels beneficis
socials i ambientals del transport públic.

Per altre costat demanam també en aquesta moció que es
realitzin campanyes de conscienciació per fomentar la
utilització del transport públic. El transport públic a les Illes
pateix un greu desprestigi, mentre que l'ús del cotxe privat
s'ha convertit en un símbol d'estatus social. S'ha de
desmitificar l'ús del cotxe privat i fomentar la utilització del
transport públic mitjançant campanyes de conscienciació
ben dotades econòmicament i amb continuïtat en el temps.
Fins i tot a nivell turístic, i tenint en compte que la gran
majoria de turistes són europeus, la utilització habitual del
tren, de la bicicleta i els passeigs a peu és un fet habitual en
els seus països d'origen. Per tant, no resultaria gens difícil
incentivar entre els turistes aquest tipus de transport. La
utilització d'aquest transport és un signe de modernitat i de
sensibilitat ecològica, aspecte que han desenvolupat els
països europeus que demostren una maduresa en aquestes
qüestions.

Per dur endavant aquest pla de transport és necessari
comarcalitzar els serveis i equipaments, a fi de disminuir les
necessitats de desplaçament. Les vies ràpides faciliten
l'accés, però creen distàncies en afavorir l'especialització del
territori en usos monofuncionals: pobles dormitori,
concentració de serveis a la ciutat, grans superfícies
comercials als afores de les ciutats. Els verds, per tant,
consideram que la creació de proximitat ha de ser el
principal objectiu a assolir en el pla de transport alternatiu
que proposam. Necessitam unes directrius d'ordenació
territorial que descentralitzin els serveis i equipaments, i
que limitin el creixement urbanístic. Aquestes directrius han
de servir de guia a un procés de diversificació d'activitats
econòmiques i de serveis, i no solament obeir el sector
turístic

Possiblement el portaveu o la portaveu del Partit Popular
que parli avui dirà que un ja en tenim un, de pla de
transport. Fa cinc anys varen fer un pla de transport per a
viatgers, i el tenim allà guardat, bastaria treure-li la pols, al
Pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera. La veritat és que no en sabem res, d'aquest pla; fa
cinc anys que està fet i, com dic, no en sabem res. Es farà
alguna cosa? Es vol prendre seriosament el Partit Popular i
el Govern un transport més ecològic per a aquestes illes? En
alguna altra ocasió, que hem debatut aquest tema amb el
conseller de Foment, no se l'ha vist gaire encoratjat en
aquest tema. És una llàstima, nosaltres continuarem insistint
que les nostres illes, poc a poc, han de semblar-se més a les
tendències, al que fan les grans ciutats europees, ja que
volem ser europeus i que volem ser moderns, comencem a
aprendre dels llocs que en saben més que nosaltres. Gràcies,
Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Com ja vàrem tenir ocasió d'assenyalar durant el debat de la
interpel•lació que ha donat peu a aquestes mocions, el problema
del transport terrestre a les nostres illes, i particularment a l'illa
de Mallorca, és un problema creixent i de difícil solució, amb
índexs de saturació importants, i de presència important de la
utilització del vehicle privat a la nostra comunitat, que crea
autèntics problemes de desplaçament a determinats indrets i
determinades hores punta, i autèntics colls de botella, a també
punts bastant determinats de la nostra xarxa viària.

Una de les línies estratègiques per posar solució a aquesta
qüestió -que òbviament la solució no passa exclusivament per
fer tractaments puntuals d'aquests colls de botella, és a dir
solucionar tal saturació a un rotonda, a una travessera d'una
carretera- és el foment del transport públic, que jo crec que és
la idea que informa el conjunt de la moció presentada pel Grup
Mixt. Evidentment no només el foment del transport públic,
necessitaríem efectivament, i com ha assenyalat el Sr. Balanzat,
una ordenació del nostre territori que repartís d'una manera
equilibrada els serveis, les residències, els llocs de feina, i que
en definitiva fes menys necessari un continu desplaçament de
la població per accedir, insistesc, a uns determinats serveis, o
per efectuar el desplaçament entre el lloc de residència i el lloc
de feina.

I més enllà d'això, una de les línies estratègiques d'actuació
fa referència al conjunt del model de creixement o, si es vol, a
les limitacions quantitatives del nostre model de creixement, si
volem aconseguir una qualitat de vida que abasti el transport,
els nostres desplaçaments i moltes altres qüestions que fan
referència a recursos naturals, i molts altres temes.

Però efectivament el foment del transport públic és
enormement important per raons de seguretat -és un transport
més segur-, per raons també d'economia en termes generals, per
raons d'impacte territorial, per raons d'impacte mediambiental,
és a dir de contaminació; i això són raons que no tenen una
expressió comptable en termes d'explotació de serveis, sinó que
la seguretat, l'impacte territorial, la contaminació constitueixen
un benefici social en termes de qualitat de vida, que s'ha de tenir
en compte i s'ha de ser sensible o no s'ha de ser sensible
políticament, però que, insistesc, no és una qüestió que ens
vengui determinada per un compte d'explotació d'una
determinada empresa de transport; i així jo crec que ho entenen
la majoria de societats desenvolupades que en matèria de
transport públic fins i tot mantenen línies o sistemes de caràcter
deficitari perquè tenen en compte aquests altres tipus de factor.

En aquest sentit des d'Esquerra Unida volem anunciar el
nostre vot afirmatiu al conjunt de la moció que avui s'ha
presentat, a tots i cadascun dels seus punts, efectivament al
primer, que parla d'incentivar el transport públic com a
alternativa -i això és molt important assenyalar-ho- a l'actual
política d'ampliació de carreteres ja existents i de
construcció de noves carreteres i autopistes; és a dir, el
transport públic com a línia estratègica de resolució del
problema del desplaçament a les nostres illes. El segon punt
fa referència, jo crec que bastant assenyada, a l'elaboració
d'un pla de transports per a cadascuna de les Illes,
contemplant en aquest sentit, imagín, globalment el
problema, i no sectorialitzat de transport per carretera o
ferroviari, sinó veure el tema en el seu conjunt,
independentment, supòs -i tal volta es trobaria a faltar una
referència a aquesta qüestió en el text de la moció- de la
necessària transferència del transport per carretera a
cadascun dels consells insulars. I dins aquests transports
estam totalment d'acord amb els tres criteris que aquí es
presenten com a prioritaris, és a dir el transport públic, que
ja s'ha mencionat, la creació d'empresa de transport
col•lectiu. Per què no? S'estan donant ajudes a línies
deficitàries, s'estan donant ajudes a la renovació de la flota,
és a dir, això no és un sector que funcioni per ell tot sol;
s'estan posant doblers públics en aquest sector a través de
les empreses que intervenen, no és en absolut descartable
que aquests doblers públics tenguin com a expressió la
mateixa intervenció directa de l'administració dins el sector,
ja sigui en empreses de caràcter públic o empreses de
caràcter mixt, com s'apunta a la Moció.

I per últim, naturalment ens sembla assenyada, i hi
votarem a favor, la idea de fer campanyes de conscienciació
i de foment de l'ús del transport públic en front del transport
privat, que, com ha dit abans el Sr. Balanzat, és un
símptoma de societat desenvolupada, culta i conscient dels
problemes que genera l'ús indiscriminat i massiu del
transport privat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. No crec que sorprengui ningú anunciant que el
nostre grup donarà suport a la moció del Sr. Balanzat, un
suport entusiasta, perquè és obvi que en els seus termes està
en sintonia amb moltes iniciatives de potenciació del
transport públic que hem defensat sistemàticament el nostre
grup en aquesta cambra. Desgraciadament aquesta mateixa
experiència amb mocions similars em fa molt escèptic sobre
el futur d'aquesta; d'entrada sobre les possibilitats que sigui
aprovada, encara que fos aprovada, sobre el seu compliment
per part del Govern. N'hi ha cabassos, de resolucions
d'aquest parlament que romanen inaplicades. Però és que
fins i tot si s'aprova la moció, i es produís el miracle de tenir
un pla de transport en sis mesos o en un termini superior, no
creim que aquest recollís els criteris d'aquesta moció, i si ho
fes, no es complirien, com a mínim pel que fa a les
dotacions pressupostàries escaients per fer possible això que
se sol•licita.
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D'exemples, en trobaria ben abastament, però em limitaré al
cas que crec més adient avui, a la moció que aprovàrem, per
unanimitat, fa just un parell de mesos, en la qual demanàvem al
Govern que aprovàs un pla regional de protecció del clima. És
ben sabut que un dels principals responsables de l'efecte
hivernacle i del canvi climàtic són les emissions de CO2 dels
vehicles. Però el Sr. Verger, ja amb motiu de la interpel•lació,
tot i reconèixer que és ben cert, ens va dir que això ho ha
d'arreglar la tecnologia...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni un moment. Demanaria per favor un poc de silenci,
almenys dins la sala.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No sé, Sr. Balanzat, què podrem
esperar d'aquest pla regional de protecció del clima, si ja partim
de les premisses que és la tecnologia la que ho ha de solucionar
tot. Probablement la postura més honesta per part del PP és
senzillament votar en contra de la moció, i llestos. Supòs que és
el que podem esperar, i crec que els ho hem d'agrair, per
l'honestedat que demostraran amb això.

Nosaltres, en canvi, insistim que els problemes de tota mena
provocats per 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. En
aquest sentit, com mantinguérem amb motiu de la
interpel•lació, hi ha dos documents fonamentals per a una
adequada planificació. D'entrada, les Directrius d'ordenació
territorial, i per altra un pla integral de transport terrestre, que
és el que proposa la moció. Altres documents també són molt
importants, però haurien de ser derivacions, concrecions
d'aquests primers. Fins i tot el Pla director de carreteres, tot i la
seva importància, hauria de derivar, hauria de penjar d'aquest
pla integral; mentre que d'altres planificacions sectorials
l'haurien de complementar. Creim que amb la completa
incomprensió del Sr. Reus, continuam mantenim que el
document clau són les Directrius; perquè cal atacar les causes
del problema, i no només pal•liar-ne els efectes, i una de les
causes fonamentals és el desaforat creixement urbanístic i
l'excés d'oferta turística, tant en un sentit estricte com en un
sentit laxe.

Cal un canvi de model, car les despeses públiques en
infraestructures que provoca aquest creixement ja no són
compensades ni pels ingressos que generen, més si se'n van a
d'altres administracions i no tornen. El passiu es fa enorme quan
hi afegim, com és de rebut, els costos mediambientals. El
Govern ens diu que la gent prefereix el propi vehicle; però, com
no ho ha de fer, si el transport públic en aquesta illa està
absolutament abandonat, mentre el Govern sempre prioritza
solucionar els problemes del transport privat abans de la
dignificació del transport públic? I ja sabem tots que els
recursos són limitats.

Li contestava al Sr. Verger en la interpel•lació que el
transport regular és modèlic. La resta de grups coincidíem
que és ben al contrari, denigrant. Una discrepància tan
profunda no pot ser innocent, respon a objectius ben
diferents. Per cert, que els nostres retrets coincideixen
també amb l'esborrany a què vostè ha fet esment, del Pla
d'ordenació del transport regular de viatgers per carretera,
de novembre del 92, en el qual es considera pèssima la
senyalització, les tarifes cares, municipis mal comunicats,
reconeix que el parc mòbil és molt deficient -un parc
"juràssic", dèiem llavors-, i amb una antiguitat gens
recomanable. Han passat cinc anys de llavors ençà i
pràcticament no s'ha fet res. Hi ha unes instal•lacions
indignes, on no hi ha ni tan sols informació. Vas al parc de
les estacions, que deu ser la instal•lació encara més digna a
les Illes Balears, i no saps ni a on pots anar, ni les tarifes, ni
els horaris, ni res. No en parlem a Inca, on no hi ha -pel que
conec- ni una trista estació d'autobusos, o altres punts que
no hi ha ni on aixoplugar-se; i això que vivim del turisme.
Un campaneter, a hores d'ara, si vol anar a Londres, si vol
anar a París, es pot introduir dins Internet i mirar els horaris
de busos, d'avions, de tren, de metro; si vol anar a Palma, no
sap ni on ha de telefonar, ni sap quins horaris hi ha.

Mentrestant, sabem dels esforços intrèpids per
aconseguir un conveni de carreteres ben dotat. El Sr. Reus
ens parlava de 10.000 milions de pessetes per anys; ara ja ha
passat a la meitat: 50.000 milions en 10 anys, quantitats de
totes maneres molt importants. De totes maneres, si ens hem
de creure la versió oficial, el conveni encara no està signat
per la manca de previsió del Govern, que no té elaborats els
seus projectes. Fins a aquests extrems arriben les
conseqüències de la manca de planificació que és filla de
voluntat de no transparència. En tot cas, el que no hem vist
és un esforç paral•lel per aconseguir finançament addicional
per a noves línies de tren, per què no? tramvia, ni es fan les
mateixes queixes, ni es demana finançament europeu, ni res
de res. No és un prioritat. Al Govern el que li preocupa són
les carreteres, és un model.

Coincidim amb el Sr. Balanzat que el que cal és fer de
millor condició el transport públic al transport privat, ben al
contrari del que es fa aquí. I en tenim una multitud,
d'exemples. Posem el desdoblament de la carretera de
Valldemossa: què hagués succeït si s'hagués fet una línia
fèrria ràpida i eficient? Hauríem canviat els hàbits de molts
d'estudiants, sí o no? Nosaltres n'estam convençuts, després
del desdoblament serà més difícil, d'entrada perquè hi
haurem gastat més de 3.000 milions de pessetes, i els
doblers no surten dels arbres.
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Dins la planificació sectorial, anomenàvem a la
interpel•lació dos casos clars de suport al cotxe privat:
l'operació Alcampo, o la mateixa El Mirall, totes dues a
Marratxí. És un model que a més d'atacar la petita i mitjana
empresa, el nostre teixit productiu, incentiva l'ús de l'automòbil
en comptes d'anar a peu, del sà anar a peu, un hàbit que s'ha
estimular des de tots els punts de vista.

En resum -que tenim poc temps- creim que no ha fet res el
Govern per fomentar l'ús del transport públic. El PP no hi creu,
en el transport públic, i fa una política que ens aboca a tots al
cotxe privat. De fet, ens crea dependència perquè en la immensa
majoria dels casos, ni tan sols com a liberals no podem triar
perquè no hi ha d'altra opció que collir el cotxe privat. Per això
votarem a favor d'aquesta moció, confiant que en tornar a parlar
de transports en aquests parlament ho facem sobre un pla del
Govern, un pla seriós, un pla sobre el qual ens puguem
pronunciar, que ja resulta imprescindible, més si, com hem
sabut per la premsa, que es pensen prorrogar les concessions de
transport per 25 anys. És el moment idoni, creim, per un debat
en profunditat, i confiam que el senyors del PP no l'escatimin.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Diéguez, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Nos
encontramos nuevamente con una moción sobre transporte.
Hace poco más de un año, aproximadamente, presenté en
nombre de mi grupo ya una moción, y empezaba hablando con
unas palabras de Ortega y Gasset, que decían algo así como que
el esfuerzo inútil produce melancolía, y creo que un poco más
de esfuerzo inútil nos producirá hoy un poco más de melancolía,
porque supongo que no iremos muy lejos con esta moción
tampoco. Y aunque vayamos, tampoco servirá para mucho. Hoy
mismo hemos visto como mociones aprobadas por esta por esta
cámara, pasan los meses, los trimestres, los semestres, casi el
año, y todavía estamos esperando una regulación, por ejemplo,
sobre aquella norma que pedimos sobre control de vehículos
todo terreno en áreas naturales, etc., etc.

Bien, esta moción, pues, ya dijimos que pese a que tenga
aspectos positivos y aspectos negativos, tiene un primer aspecto
negativo que es que no tiene nada inaugurable, y al no tener
nada inaugurable, que es lo que importa en estos momentos,
pues poco futuro puede tener, pero en fin, entraré ya en los
diversos puntos que contiene. El primer punto, con su filosofía
mi grupo está de acuerdo en cuanto que se refiere a que se debe
incentivar el transporte público porque es menos contaminante,
menos depredador del territorio, etc., etc., pero claro, no
debemos de pensar que en el otro platillo de la balanza tenemos
ni más ni menos que la política de carreteras, puesto que la red
de carreteras de que disponemos, también es bastante deficiente,
y en eso también se ve perjudicado el transporte público, ya que
al ser la red deficiente hay carreteras por las que incluso el
transporte público tiene serias dificultades para pasar y si pasa
el transporte público, a veces no pasa el transporte privado
como vemos en algunas carreteras de la parte norte de nuestras
islas. Por eso, creemos que sacrificar la política de ampliación
de carreteras y de construcción de nuevas carreteras, etc., a una
política de promoción del transporte público, no es necesario,
no son términos excluyentes, creemos que se puede hacer esa
promoción de transporte público y una mejora, una mejora de
la red de carreteras que, como sabemos, es de las que mayor
sinistralidad tienen en nuestro estado.

Por lo que respecta al segundo punto, sobre instar al Govern
de les Illes para que redacte en el término máximo de seis
meses un plan de transportes, bueno, como ya bien se ha
dicho, ya se ha hecho un plan de transportes general, al cual
no se le ha hecho ningún caso, pero estamos de acuerdo en
que el nuevo conseller del ramo trate de hacer un plan de
transportes que sea de aplicación efectiva, ojalá sea de
aplicación efectiva el nuevo que se haga si se aprueba
llevarse a cabo.

Dentro de los diferentes puntos que se integran en este
plan de transportes, el primero es la priorización del
transporte público, en eso estamos de acuerdo, ahora
nosotros ya hemos propuesto a través de una moción que se
mejoren las condiciones especialmente de comodidad de las
paradas como una cosa muy superficial que creíamos que
sería en su día aprobada por el grupo que sustenta al partido
que gobierna en este caso, incluso llegamos a proponer
apartados que estaban dentro del propio programa electoral
del actual gobierno de nuestra comunidad, y eso fue
rechazado, supongo que el mismo destino correrá esto, pero,
en fin, en este punto tendrá nuestro apoyo, por si sirve de
algo.

Por lo que respecta al apartado b), la creación de
empresas de transporte colectivo con capital público o
mixto, pues las reservas que tenemos sobre el uso que se
hace sobre las empresas de capital público en esta
comunidad autónoma, nos hace ser especialmente cautos y
no estar muy de acuerdo en que una empresa de capital
público nueva, porque tendría que ser una empresa nueva,
surgiera en nuestra comunidad con los consiguientes
problemas que a veces nos acarrean y que en cada debate
presupuestario han sido objeto de múltiples atenciones.
Creemos que una alternativa mejor para una buena
organización de las empresas de transporte público sería
promover la concentración de las mismas y evitar la
atomización, la atomización hoy en día es una de las
principales dificultades que tienen las empresas para
proceder a un proceso de renovación de flota.

Por lo que respecta al último apartado, a las campañas de
concienciación, pues estamos completamente de acuerdo en
que tendrían que hacerse estas campañas de concienciación,
pero que deben ser posteriores a una reforma del transporte
público, puesto que intentar concienciar a la gente para que
use transporte público, es una situación bastante difícil.
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Quisiera concluir, como ya han dicho otros portavoces, con
que realmente la situación actual es pésima, eso todo el mundo
lo sabe, y es que prácticamente en cuestión de transportes,
especialmente de transporte público, no se hace nada, muy
poco, apenas hacen pequeñas normas de mero funcionamiento,
pero no se acomete ninguna reforma global del sistema de
transportes en nuestras islas, falta una voluntad política para
llevarlo a cabo, y mientras falte, la única posibilidad que
tenemos es que el transporte público pase a la Conselleria de
Turismo y por medio de Ibatur se intente promocionar como
deporte de aventura o algo así, pero de momento, esperemos a
que se hagan las reformas pertinentes y luego ya pediremos su
promoción. Gracias, 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. Sr.
Balanzat i resta dels portaveus dels grups que han intervengut,
jo els voldria recordar, i algun ja ho ha dit, que dia 29 de
novembre de l'any passat, ja es va discutir a aquesta cambra una
interpel•lació sobre la política del Govern en matèria de
transport, transport públic, com és lògic. Avui, lògicament,
després d'aquesta interpel•lació ha vengut una moció, moció
normal i lògica, on es torna a dir el mateix que ja ens deien el
novembre, però no era aquest novembre, és que abans del
novembre hi va haver un altre any i un altre any, i de Flandes no
volvía, vieron que a Flandes volvió, això pareix un diálogo de
besugos o de sords, si vostès volen, i que consti que dins els
besugos també m'hi incloc, perquè també sembla ser que sempre
som els mateixos protagonistes, i no arribam mai a una
conclusió, i és normal, perquè clar, un diu una cosa, l'altre en
diu una altra, un escolta, l'altre escolta, però un no vol entendre
i l'altre tampoc.

Fins i tot el novembre de l'any passat, el Sr. Balanzat en la
seva interpel•lació ens va exposar el seu parer, en el sentit que
"el Govern aposta clarament per incentivar l'ús del cotxe privat,
mitjançant un pla de carreteres molt superdimensionat", és ver,
ho diu, és aquí, consta a les actes; ens va exposa una sèrie de
punts, conseqüència d'aquesta política del Govern, com eren
l'ocupació massiva del territori, avui també esmentada; la
pèrdua del conreu agrícola, avui no ho he sentit, tal vegada
perquè he arribat cinc minuts tard, però accept també que ho
hagi dit, també, és normal; la contaminació atmosfèrica pel
CO2, coincidim totalment; l'augment d'accidents i de víctimes
mortals, coincidim; i una gran despesa de sous públics en
carreteres. Clar, això, al final d'aquesta exposició de motius, Els
Verds, per boca del Sr. Balanzat, acabava la seva interpel•lació
dient: "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 a 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
transports de prioritzi el transport públic dins el conjunt del
sistema de transport, per tant hauria de tenir inversions
suficients i adequades amb una continuïtat amb el temps. Això
significa obertura de més xarxes ferroviàries en lloc 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 ...", etcètera.
Lògicament aquest final de la seva interpel•lació és el que avui
ens du en dos punts, el segon d'ells subdividit en tres, per
presentar la moció.

Però, com és lògic, són les mateixes paraules que figuren
a la moció, que es debatien a la interpel•lació, és normal,
per què?, doncs perquè és el pensament polític d'un grup i
és lògic que aquest grup defensi les seves idees, el seu
programa i que no vulgui canviar. Ara bé, aquest grup ha de
comprendre que el Govern o el conseller de Foment també
tenguin les seves idees i tenguin el seu programa i que, com
és lògic, el vulguin realitzar. Aquest programa també va
estar exposat quan va tenir lloc la interpel•lació i se li va
exposar quina era la idea del Govern i del grup del PP i,
com és lògic, hi ha unes discrepàncies que ja es varen
detectar llavors, i són les mateixes que hi ha ara, no hem
canviat, llevat que un dels portaveus ens ha citat Ortega y
Gasset, quan el darrer dia va citar Revel, pràcticament anam
pels mateixos camins.

I, quin és el problema? El problema és que el Govern i
el grup del PP té una altra idea, i aquesta idea està exposada
a la interpel•lació, que li diu a rel d'una exposició seva, molt
correcta, que a Balears com a Califòrnia hi havia 800 cotxes
per 1000 habitants, i això és un fet, ja no és si ens agrada o
no ens agrada, és un fet real que es produeix avui, i
aleshores el Govern arranca d'aquesta realitat per traçar o
per fer el seu programa o les seves alternatives per
solucionar problemes. Quin és el problema? El problema és
clar, hi ha un fet indiscutible que són 800 cotxes per 1000
habitants damunt unes carreteres i s'ha d'atacar per dos
costats aquest fet i aquesta situació, que és indubtable i és
innegable. Primera posició: s'ha de solucionar aquest
problema, perquè causa víctimes, causa accidents, i aquest
és un dels temes que vostè anuncia, la seguretat viària,
aleshores s'han de millorar carreteres, hi podem estar
d'acord o no, però clar, vostè té el seu programa i nosaltres
tenim el nostre, vostè té les seves idees i nosaltres tenim les
nostres. De totes maneres, el PP no exclou el fet d'evitar que
aquests 800 cotxes puguin anar a una xifra superior, amb la
qual cosa no sortiríem d'aquest impàs, es tracta d'atacar el
doble front, per un costat anar a cercar una possible
disminució d'aquesta situació dels 800 cotxes per 1000
habitants actual, que puguin circular amb una certa
seguretat, i per un altre costat, intentar, procurar, incentivar,
hi posi el verb que vulgui, el transport públic a fi d'evitar
que el dia de demà, en lloc de 800 siguin 1000 per 1000.
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Aleshores, per resumir ..., Ah!, perdoni, per a nosaltres és
prioritari arrancar per una situació de fet enfront d'un futur, o
sigui que prioritzar la situació actual de carreteres, en un segon
terme, potenciar el transport públic a fi i efecte d'evitar que això
vagi pujant i arribem als 1000, a base de potenciar el transport
públic.

El programa del Govern del PP i del grup del PP té com a
prioritari la millora de la xarxa de carreteres, això es deia a la
interpel•lació, no dic res de nou, això inclou una autopista
Palma-Manacor, no discutirem de trajectes ni molt manco,
perquè no és l'ocasió; una prolongació de l'autopista Palma-
Inca, ja sigui arribant fins a Sa Pobla o fins a Alcúdia; una
prolongació de l'autopista de Ponent, més o manco fins a
Peguera, una ampliació de la via de cintura que està totalment
saturada i una sèrie de variants a unes carreteres determinades
per unes raons de seguretat, com poden ser Vilafranca, Sant
Antoni, Santa Eulàlia i (...). 

I després entram al segon punt, que és una actuació per
millorar en la mesura possible, és a dir, mantenir i millorar en
la mesura possible la xarxa de transport públic que es
diversifica en dos punts, per un costat el transport regular
d'autocar o autobusos, i per un altre costat, el tren. Respecte dels
transports regulars, aquí s'ha fet una exposició molt negativa del
transport públic, no hi vull entrar, efectivament puc donar la raó
que falten estacions d'autobusos, per exemple, a la d'Inca,
coincidesc amb un representant o un portaveu d'un grup, que no
l'hem trobada enlloc, jo tampoc, ho reconec, però això no vol
dir que no es faci, aquesta estació d'autobusos d'Inca està
posada damunt el Pla d'ordenació urbana aprovat l'any 87, en un
ajuntament de majoria absoluta, d'UM, i que després de quatre
anys d'un govern, tipus pacte de progrés, tampoc no es va fer.
Tal vegada no varen poder, no és una crítica, dic un fet, no es va
fer, i hi va haver un pacte d'uns partits d'esquerra amb un senyor
independent que no ho varen poder fer, no és una crítica, no li
ho tir en cara, des del 87, està al Pla d'ordenació urbana, aquí no
s'ha d'aprovar ni parc de les estacions ni tal, hi és.

El Govern ha fet una sèrie d'actuacions a fi i efecte d'afavorir
aquest transport públic, cercant a ser possible una densitat de
serveis que permeti una xarxa de transport que arribi a tots els
pobles, aquí s'ha dit que hi ha qualque poble que no té servei, jo
no vull parlar ni tatxar d'embuster qui ho ha dit, que no sé qui
ha estat, però jo, dins la meva comarca, conec poblets com
Moscari, que vostè, Sr. Balanzat, possiblement no sap ni on és,
és entre Selva i Campanet, no sé quina població té, però vaja,
deuen ser 150 o 200, 200, 300, i aquest poble té servei
d'autocar, per tant, si un poblet de 300 persones té un servei
regular de transport, m'agradaria saber quin poble no el té, deu
ser Biniagual, i aquí l'hi deix perquè el cerqui damunt el mapa.

En aquest tema de defensar o de potenciar el transport
públic, es va dir també a la interpel•lació, hi ha 28 empreses
concessionàries, 58 concessions i 314 autobusos en
funcionament. S'ha dit i se n'ha parlat que hi ha un problema
amb la convalidació, nosaltres creim que no és un pecat, tal
vegada cercam amb això una certa potenciació, en el sentit
que les empreses que saben que l'any 2000 o 2008, dins
aquests terminis quasi totes acaben les concessions, no
tenen precisament un especial interès a renovar la flota
perquè no tenen temps d'amortitzar un possible autocar que
val entre 15 i 20 milions de pessetes; si a aquest senyor se
li dóna un marge per poder amortitzar l'autocar, no el famós
autocar groc, dels nins, del transport que també ens han
contat aquí un parell de vegades, molt americà, aleshores és
possible que aquesta gent vagi i compri un autocar, un
autocar nou, amb la qual cosa es millora la qualitat, l'ús, el
servei, el que vostè vulgui, que és una de les coses que vostè
demana ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Bé, així anirem acabant. A part de potenciar la xarxa,
també es manté una sèrie dels serveis deficitaris d'aquestes
concessions, són aquelles que pel seu poc volum donen
pèrdues i la Conselleria o el Govern dóna una subvenció a
fi de solucionar o d'aminorar la pèrdua a fi i efecte d'evitar
que aquest transport públic pugui tancar. Hi ha unes altres
mesures que són de cara a augmentar l'ús afavorint certes
persones, per exemple, hi ha una actuació on se subvenciona
el 25% de tots els bitllets de pensionistes i persones majors
de 65 anys, amb la qual cosa el que es pretén és que
aquestes persones viatgin en l'autopcar de línia i no en el
cotxe particular.

Una petita menció, també, als serveis ferroviaris, ràpida,
vostès saben perfectament que només hi ha dues línies, la de
Palma-Sóller, que és privada, i no hi entrarem, supòs, de
totes maneres referit a aquesta línia hi ha un projecte ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, hauria d'anar acabant, perquè ens excedim
bastant amb el temps.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Acab. En el tren de Sóller es proposa o està en marxa un
decret per subvencionar també la tercera edat, i quant al
trajecte Palma-Inca, que maneja una xifra d'1.300.000
usuaris, el darrer any, hi ha també una sèrie de mesures per
afavorir el bitllet d'anada i tornada, els pensionistes, els nins
fins a 6 anys, els nins de menys de 6, els viatges en grup, els
que duen targeta escolar i el carnet jove. I com a futur li puc
dir que s'estudia, s'estudia, la qual cosa no vol dir que
estigui aprovat ni molt manco, però s'estudia seriosament,
una línia ferroviària que uneixi aeroport-Palma-UIB, i que
també s'estudia, que no vol dir que s'aprovi, però s'estudia
seriosament la prolongació del tren d'Inca fins a Sa Pobla o
Alcúdia. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, agrair als grups
que han anunciat el suport a aquesta moció, Esquerra Unida,
PSM, Grup Socialista, bé, el Grup Socialista supòs que
parcialment, no? En qualsevol cas, dir-li algunes coses al Sr.
Diéguez, amb les quals no coincidim totalment.

El Sr. Diéguez diu, per exemple, que no és contradictori
tenir un bon servei de transport públic terrestre amb continuar
fent noves carreteres o noves autopistes o continuar amb el pla;
nosaltres pensam que sí, que és contradictori un pla de
carreteres desenvolupista, com a mínim com el que manté
actualment el Govern amb voler tenir un transport més
sostenible, més ecològic, és, des del punt de vista ecologista,
des del punt de vista d'Els Verds, és incompatible.

El tema de les empreses públiques, jo puc entendre el recel
que pugui tenir vista l'experiència d'algunes empreses públiques
d'aquestes illes, però nosaltres ho hem fet amb la millor intenció
del món. És a dir, hi ha empreses privades que probablement no
tenen cap interès perquè no és rendible econòmicament fer
alguns trajectes entre pobles petits i que d'alguna manera això
ho hauria de cobrir l'administració, ho haurien de cobrir els
poders públics. Aquesta era la idea de l'empresa pública. I sobre
fomentar la concentració d'empreses per evitar l'atomització, en
això sí que crec que posa cosa hi podem fer, perquè sobre la
lliure empresa, crec que ficar-nos en això, no sé jo si ..., però bé.

Entraré a contestar el Sr. Cañellas. Efectivament, cada any
parlam del mateix, i segurament l'any que ve hi tornarem,
perquè Els Verds som molt pesats i som molt constants i
continuarem amb això. Efectivament, el PP té el seu programa
i vostè reconeix una cosa que és evident i és que no ha canviat
res, el PP no ha canviat res, i és lamentable que vostè mateix
hagi de reconèixer que després que insistim i deim que això és
el modern, el que es fa a Europa, les tendències, la recuperació,
i tal, i no hi ha manera que ho entenguin ..., vostè reconeix que
tenim 800 cotxes per 1.000 habitants, efectivament, convendrà
amb mi que és un excés, és un excés de vehicles, però vostès
diuen el següent, primer prioritzem la situació de fet, és a dir,
tenim 800 cotxes per 1.000 habitants, per tant he de fer
carreteres perquè aquests cotxes puguin circular i puguin
circular bé. Nosaltres pensam que això és un error, és a dir,
perquè si tenim més cotxes, la solució és dir, idò farem més
carreteres, i si tenim més carreteres, més cotxes. El problema és
que segons especialistes i segons tècnics ambientals, enginyers
de tot el món, es demostra que com més carreteres es fan, més
cotxes entren, les carreteres són imants de cotxes, que atreuen
més vehicles, més cotxes, per tant la solució no és entrar a la
dinàmica de si hi ha més vehicles hem de fer més carreteres,
perquè així no acabarem mai i acabarem convertint les nostres
illes amb un scalextric, tal vegada és una expressió una mica
exagerada, però és molt gràfica.

Per tant, jo crec que amb la solució que vostès proposen
no hi ha sortida, no hi ha sortida, em parla vostè de cosetes
puntuals que estan solucionant, perquè em diu que tots els
pobles tenen tal, que s'ha fet una parada no sé on i que es
fan cosetes, possiblement, possiblement es fan algunes
coses, però el problema de fons i la filosofia de fons, que és
amb el que discrepam, i bé em sembla lògic, n o es resol. I
és lamentable, és lamentable sobretot perquè entram en una
contradicció, abans ho comentava el Sr. Alorda, jo encara
no surt de la meva sorpresa del dia, no sé, no sé si a l'hora
de dinar o no sé, aquell dia els va passar alguna cosa als
senyors i senyores del PP quan vàrem aprovar per
unanimitat un pla personal de protecció del clima, jo vaig
queda al•lucinat, vaig quedar sorprès, i quan ho he comentat
a col•legues meus ecologistes d'altres llocs d'Espanya, no
s'ho creien, no s'ho creuen. Clar, i per què no s'ho creuen?,
perquè ara es veu que no hi ha una coherència, si nosaltres
dèiem en aquest pla de protecció del clima que es va
aprovar fa uns mesos, que progressivament han d'arribar a
reduir les emissions de CO2, ara no record exactament el
percentatge, però en qualsevol cas que les aniríem reduint
i no incrementant, i per tant acceptàvem tots que un dels
agents productors, emissors d'aquest CO2, un són
precisament els vehicles, és contradictori que ara vostès no
vulguin anar en la línia de potenciar de cada vegada més el
transport que es du, el més in, el que s'usa per tot el món, la
tendència que hi ha a tot el món i voler-se posar aquesta
bena davant els ulls, jo crec sincerament que és lamentable,
però bé, en qualsevol cas jo tenc més moral que Alcoyano,
i algun dia, possiblement tornarem a parlar de transport,
perquè crec que és molt important.

Res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passarem a votar ... Sr.
Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President, si hi tenc dret, si no, call. Just era
per explicar-li al Sr. Balanzat que ell no entén el de la
reducció del CO2, si em permet just un minutet li posaré
l'exemple de molts dels mallorquins i mallorquines, i fins i
tot igual que els eivissencs, no ho sé, que quan es casen
compren un pis i paguen una hipoteca a deu anys, a quinze
anys, a vint anys, amb una quota fixa, i aquesta quota fixa
inclou, per un costat el pagament, sempre és la mateixa
quota, no?, i a un moment determinat pagues molts
d'interessos i poc capital i després pagues molt de capital i
pocs interessos; aleshores apliqui això al cotxe privat i al
transport públic i veurà com aplicant una quantitat, la que
sigui perquè no vull entrar en aquests plans dels 50.000 o
60.000 milions de pessetes, de si són molts o són pocs, amb
1.000 pessetes destinades cada any al mateix, al
començament pagues molt d'interessos, que són les
carreteres i la seguretat i al final pagues el transport públic
que vol dir disminució de cotxes. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació, senyores i
senyors diputats que votin a favor de la moció ...

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Perdoni, Sr. President. Una qüestió d'ordre, no entram, en
debat ni molt manco. L'apartat 2 c), de fomentar campanyes
d'incentivar el transport públic, pel meu costat o pel costat del
Grup del PP no ens hi oposam, a la resta sí; per tant, si al Sr.
Balanzat li va bé votar els 2 c), sempre pensant que és "El
Parlament insta el Govern balear que faci unes campanyes per
fomentar el transport públic ..."

EL SR. PRESIDENT:

No és possible. No és possible perquè el 2 c) insta que en un
termini màxim de sis mesos a fer un pla de transport, on s'han
de contenir, com a mínim, aquests tres punts. Per tant, no es pot
fer aquesta votació per separat, no són punts independents, sinó
que conformen tota una proposta inicial.

Sr. Diéguez, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En todo caso, para pedir que se
votara por separado el apartado 1 y el apartado 2.

EL SR. PRESIDENT:

Se va a votar por separado el apartado 1 y el apartado 2.

Passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'apartat
primer, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Tornem-hi.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'apartat 1,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra a l'apartat 1, es volen posar drets, per
favor?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 29; abstencions, 18. Queda
rebutjat el punt primer.

Passam a votar el punt segon.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt segon.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 4575/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
publicació anual al BOCAIB de les declaracions de renda
i patrimoni dels càrrecs de responsabilitat pública i dels
seus familiars directes

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que són
proposicions no de llei.

La primera proposició no de llei és la número 4575,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
publicació anual en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma  de les declaracions de renda i patrimoni dels
càrrecs de responsabilitat pública i dels seus familiars
directes.

Primerament, hi haurà la presentació d'aquesta
proposició no de llei; després, hi haurà la intervenció per
part del grup parlamentari que ha presentat una esmena; hi
haurà la fixació de posició per part de la resta de grups
parlamentaris en relació amb la proposició no de llei i
l'esmena; intervendrà després el representant del Grup
Parlamentari Socialista per dir si accepta o no l'esmena, i
després es procedirà a la votació.

Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, demanaria que la...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, a petició per part del Grup Parlamentari Socialista,
del seu portaveu, deman als serveis de la cambra que
introdueixin íntegrament en el Diari de Sessions el contingut
d'aquesta proposició no de llei.
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El Parlament de les Illes insta el Govern de la Comunitat a
presentar en aquesta cambra en el termini de tres mesos un
projecte de llei de transparència tributària dels càrrecs de
responsabilitat política de les Illes Balears, que estableixi la
publicació anual de les declaracions de renda i patrimoni dels
membres del Govern balear (president i consellers), alts càrrecs i
assessors, i diputats del Parlament de les Illes Balears, i dels seus
cònjuges i familiars directes en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
Reglament del Parlament, l'any 1983, ja va establir, i és vigent,
la vigència d'una declaració notarial de béns i activitats
econòmiques de tots els diputats. La Llei reguladora de les
bases de règim local, l'any 85, també estableix la declaració
obligatòria per a tots els regidors i consellers insulars de les
activitats que els puguin proporcionar ingressos econòmics,
participació o vinculació a empreses i béns de què siguin
titulars. La darrera llei estatal d'incompatibilitats dels membres
del Govern de la nació, alts càrrecs en l'Administració General
de 'Estat de 1995 i la Llei balear d'incompatibilitats de l'any
1996 han profunditzat i completat el contingut de les
declaracions i dels registres. Aquest conjunt de normes té per
objecte afavorir la transparència i la lleialtat al servei públic,
que ha de presidir l'exercici de l'activitat política i impedir la
utilització del càrrec en benefici dels interessos particulars
d'aquells que els ostenten, però les declaracions esmentades
s'integren en registres d'accés restringit, que, si bé garanteixen
el coneixement de les declaracions en situacions especials, per
al comú dels ciutadans, i en situació ordinària, constitueixen
zones d'ombra informativa, zones fosques on la suposició
substitueix la dada contrastada.

Atenent aquests objectius, és necessari fer una passa cap
endavant, instrumentar millor la transparència i avançar així en
la confiança dels ciutadans cap a aquells que els representen i
governen. Es proposa afegir a les obligacions ja establertes la de
declarar de forma oficial i pública els béns, drets, rendes i
activitats dels càrrecs públics; en resum, donar publicitat al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les declaracions de
renda i patrimoni del president de la Comunitat, dels consellers
del Govern, dels alts càrrecs, dels assessors de l'executiu i dels
diputats del Parlament de les Illes Balears. La finalitat
específica d'aquesta proposició no de llei és, per tant, donar a
conèixer a la ciutadania quines són les rendes i el seu origen
percebudes pels càrrecs públics durant el seu mandat, així com
les variacions experimentades en el seu patrimoni durant el
mateix període. A més, té també com a finalitat donar a
conèixer les activitats i interessos privats dels càrrecs públics
perquè es pugui comprovar que no queden supeditats, aquests
interessos privats, a l'interès públic a què han de servir.

Aquesta proposta té una certa novetat, encara que es puguin
assenyalar antecedents a l'ordenament jurídic espanyol,
estatal i autonòmic relatiu a la publicitat de les dades
econòmiques dels ciutadans. En aquest sentit, el Tribunal
Constitucional ha tingut l'ocasió de pronunciar-se sobre la
protecció de la intimitat personal en afirmar que les
declaracions de renda i de patrimoni no tenen rellevància
per a la intimitat personal i familiar del contribuent
(sentència de novembre de 1994). La passa endavant que
pretén aquesta proposició no de llei en convertir la
transparència en publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma no envaeix, en conseqüència, drets
constitucionals ni molt menys converteix els gestors públics
de sospitosos de conductes irregulars, encara que sí els
imposa obligacions específiques. Diu el Tribunal
Constitucional que la publicitat inherent a la vida
democràtica sotmet qui voluntàriament participa en la vida
pública a uns controls molt superiors a aquells que han de
suportar els ciutadans en la seva vida privada; qui participa
en la vida pública i, després de sol•licitar-ho, rep
directament o indirecta el mandat democràtic, és clar que ha
de suportar com una càrrega inherent al seu ofici limitacions
a la seva activitat i també a la seva intimitat.

Amb aquests antecedents i plantejaments, la qüestió
radica en determinar quines són les circumstàncies
d'oportunitat i la finalitat que fan necessària la publicació
d'algunes dades econòmiques de determinades persones. Les
circumstàncies actuals de la vida pública balear,
necessitades d'una urgent regeneració, sacsejada per la
notorietat i la dimensió dels escàndols de corrupció, operen
a favor d'una major transparència dels ingressos i de les
variacions que experimenta el patrimoni de les persones que
assumeixen funcions representatives i gestionen la cosa
pública, en tant que duri el seu mandat. Qualsevol vel
protector sobre aquests, més que com a protecció dels drets
de la personalitat, apareixeria com a indici sospitós de
comportaments irregulars o, almenys, èticament
repudiables. Per això, amb aquesta proposta no es tracta de
posar davant el risc d'una lesió als seus drets a la intimitat
personal, com a contrapartida a haver adoptat els polítics
lliurement la condició de persones públiques, el que es
pretén és que la publicació de dades de la situació
econòmica dels polítics contribueixi a alliberar-los
d'injustificables valoracions divorciades dels fets i a les
quals donen suport tan sols els prejudicis d'una opinió
pública no informada.

Han estat les irregularitats, els abusos, els delictes
d'alguns allò que ha contribuït al clima general de desmèrit
de l'ocupació pública. En aquesta situació, sembla justificat
que la ciutadania pugui disposar de forma directa d'una
informació que li permeti controlar que la dedicació política
no té per objecte el particular enriquiment de qui l'exerceix.

Per tant, aquesta proposta pretén contribuir al millor
desenvolupament d'una opinió pública lliure d'opacitats i
d'infundis. Constitueix, en definitiva, una aposta per la
transparència, quant que aquesta facilita la confiança de la
ciutadania en qui governa i dirigeix la gestió dels assumptes
públics.
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Vull aprofitar també aquesta primera intervenció per fixar la
posició respecte de l'esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i deixar clar ja, per tant, al
començament del debat, que assumim aquesta esmena, la qual
té per objecte separar en dos l'obligació que planteja la nostra
proposició no de llei i establir l'obligatorietat per als polítics,
per tant, l'obligació de publicació, i la voluntat per als familiars,
el dret a publicar la declaració per als familiars. Moltes vegades
els increments il•legítims de patrimoni, els enriquiments a costa
de les extorsions i de les influències se situen a nom de
familiars directes, és un fet que ve de molt antic, però també
comprenem que la realitat jurídica és una altra i que les
persones, pel fet que algun familiar es dediqui a la política, no
han de veure perjudicats ni reduïts els seus drets a la intimitat.
Per tant, en aquest sentit, he de dir que assumim ja des d'aquest
moment aquesta esmena, que perfecciona el text que nosaltres
havíem presentat.

He de dir, per acabar, que la societat ens demana, a tots els
partits polítics, a tots els polítics, un grau més de compromís,
una passa més, una profundització més, en l'honestedat, en
l'ètica i en la moralitat de la vida pública; aquesta proposició no
de llei té per objecte avançar en aquest sentit. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
ha presentat l'esmena número 1402/97. Per defensar-la, té la
paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Nacionalista-PSM donarà suport a la proposició no de llei que
debatem, tot i que hem presentat una esmena que matisa el seu
contingut. Ho farem per raons òbvies, hem reclamat de forma
reiterada la necessitat d'adoptar des de les institucions aquelles
mesures de regeneració democràtica que fessin possible la
recuperació de la confiança dels ciutadans en les institucions i
en aquells que les formen. I no n'hi ha dubte, una de les mesures
que més poden fer per recuperar aquesta confiança és la de
contribuir a donar claredat, transparència, a tot allò que es
relaciona amb la gestió dels interessos públics i amb la situació
d'aquells que hem estat elegits pels ciutadans per gestionar-los.
A posta, perquè pens que quasi tot està ja dit sobre aquesta
qüestió i del que es tracta és de donar passes concretes i visibles
en el camí de la regeneració, és pel que la meva serà
calculadament breu.

Dèiem no fa gaire des d'aquesta mateixa tribuna, amb motiu
del debat de la proposta de modificació del Reglament del
Parlament, que entre els motius del progressiu allunyament
dels ciutadans de la política, del divorci creixent entre els
ciutadans i aquells que han estat elegits per ells per
representar-los en les institucions, n'hi han dos especialment
destacables, un és l'existència de la imatge de corrupció
lligada a l'exercici del poder i l'altra és la dificultat per
aprofundir en els mecanismes que permetin garantir la
transparència en la gestió dels interessos públics; és per açò
que qualsevol política tendent a reforçar aquesta
transparència ha de representar un avanç en la lluita no ja
sols contra la corrupció, sinó contra la identificació de
política i corrupció. Propostes com la que presenta el Grup
Socialista avui contribuirien, i no poc, si finalment
s'aproven, a fer passes en aquest sentit, una proposta senzilla
i clarificadora que abasta, a més, a més, no sols aquells que
governen, sinó també tots els diputats, la qual cosa ens
sembla especialment oportuna, i és que per aquells que
gestionam la cosa pública, el principi de presumpció
d'innocència aplicable a qualsevol ciutadà en un estat de
dret ha de venir acompanyat d'una actitud, d'una disposició
a demostrar que qualsevol sospita que pugui afectar
l'exercici de la seva activitat pública és absolutament
fiscalitzada fins esbrinar-ne totes les possibles
responsabilitats i que es fa sempre, sempre, amb disposició
a mostrar una absoluta claredat, una tota transparència.

La proposició no de llei que debatem té la virtut d'anar
més enllà, amb l'establiment de l'obligatorietat per la vida
legal de la publicació anual de les declaracions de renda i de
patrimoni dels membres del Govern, assessors i alts càrrecs,
a mes dels diputats, cònjuges i familiars, i aquí la matisació
que ja explicava, en assumir l'esmena, el portaveu del Grup
Socialista, en publicar aquestes declaracions, s'acabaria amb
la imatge que hi han coses a amagar. Llàstima que aquesta
cambra no hagi arribat encara a assolir el grau de maduresa
suficient per plantejar-se la possibilitat que les mesures de
regeneració democràtica s'han de prendre per consens i que
no han d'abastar sols un aspecte de la transparència i el
control de l'activitat pública, sinó el conjunt d'aquestes, però
mentre aquest moment no arriba, continuarem donant suport
a iniciatives com la continguda a la proposició no de llei del
Grup Socialista, pel que tenen de contribució a la
dignificació de l'activitat política.
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I mirin, senyores i senyors diputats, a aquest diputat que els
parla no agrada fer esment a articles d'opinió o a comentaris
sorgits a algun mitjà de comunicació, però m'ha semblat tan
aclaridor el punt de vista publicat diumenge a un diari de les
Illes que, m'ho han de permetre, en voldria llegir un fragment,
deia així: "Corren vents favorables per a la transparència
política o almenys haurien de bufar d'aquest vent, la proposta
dels socialista hauria de trobar suport unànime en el Parlament,
després de tantes pàgines escrites sobre suposades corrupteles
polítiques que han esquitxat en els darrers temps els partits de
la dreta a Balears i de l'esquerra a Madrid. Quelcom tan
elemental com és un registre de les declaracions de renda i del
patrimoni dels membres del Govern, d'alts càrrecs i assessors,
i dels diputats, no perjudicarà ningú d'aquells que tenen en la
seva mà el poder de conduir el futur d'aquesta comunitat,
beneficiarà tota la societat, en la mesura que permetrà constatar
que existeix escrupolositat, rigor, ètica i transparència en la vida
política, i contribuirà que la classe política", i aquesta frase no
l'assumesc, açò de classe..., qui fa política, "recuperi la
credibilitat perduda després de tants anys d'estar sota sospita",
fins aquí l'article, no puc estar en desacord amb aquest punt de
vista, com no hi podem estar, conseqüentment, amb el contingut
de la proposició no de llei.

Així i tot, el propi portaveu del Grup Socialista ho
esmentava al principi, hem presentat una esmena que matisa el
contingut de la seva proposta, i ja hem d'agrair al grup
proposant que l'accepti, és l'apartat de la proposta referit als
cònjuges i familiars directes, i no fa falta explicar-ne massa els
motius, és clar que en aquest cas la publicació de la declaració
de renda i de patrimoni ha de ser voluntària, atès que els
familiars d'un diputat o el seu cònjuge no poden veure modificat
el seu estatuts personal pel fet d'estar casat o emparentat amb un
diputat o alt càrrec, esmenam la proposta, per tant, en el sentit
de substituir-la per un text que digui: "El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat a presentar en el
termini de tres mesos un projecte de llei de transparència
tributària dels càrrecs de responsabilitat política de les Illes
Balears, que estableixi la publicació anual en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma amb caràcter obligatori de les
declaracions de renda i patrimoni dels membres del Govern
balear (president i consellers), alts càrrecs i assessors i diputats
del Parlament de les Illes Balears, i amb caràcter voluntari dels
seus cònjuges i familiars directes", es dóna, per tant, a la
publicació de les declaracions de renda i de patrimoni dels
cònjuges i familiars directes el caràcter de voluntat que els
pertoca, deixam clar que per part nostra recomanarem...,
decidirem que els nostres diputats, els familiars dels nostres
diputats les publiquin, acceptin, adoptin, aquesta actitud
voluntària i que els familiars i els cònjuges dels alts càrrecs i
dels altres diputats també ho facin.

Deixarem per al proposant de la llei, en aquest cas el
Govern, a qui donam tres mesos perquè la presenti, la definició
del grau de parentesc, a qui ha d'afectar la llei, fins quin grau ha
d'arribar a afectar. Nosaltres pensam que si avui s'aprovés per
unanimitat aquesta proposició no de llei del Grup Socialista,
hauríem fet una passa important en aquesta via de regeneració,
que així i tot sols s'hauria iniciat. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Intervencions dels altres grups
parlamentaris. Per part del Grup parlamentari Mixt, Sra.
Maria Antònia Munar. A partir d'aquest moment, les
intervencions dels grups parlamentaris s'han de fer sobre la
proposició no de llei presentada i sobre l'esmena ja
incorporada, una vegada ha estat acceptada pel representant
i portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup, Unió Mallorquina,
sempre s'ha mostrat favorable a totes les mesures que
incrementassin la transparència en la vida política. No
obstant això, consideram que realment és trist el fet que
s'hagin de presentar aquests tipus de mesures, atès que
existien, com totes les senyores i els senyors diputats saben,
les declaracions que es venien fent tant en els ajuntaments
com en els consells, com també en aquest propi parlament,
per tots els diputats, consellers, batles i regidors, de manera
que quedava clara quina era la seva situació patrimonial i de
renda, i que tan sols en cas que hi hagués algun tipus de
problema o dubte, aquestes s'havien de fer públiques. Sens
dubte, aquesta iniciativa del Partit Socialista matisada pel
Partit Socialista de Mallorca és vella i té lloc en aquest
moment donada per una sèrie de circumstàncies, les quals
no són precisament consoladores i que signifiquen que en
aquest moment dins la ciutadania hi ha un sentit que els
polítics és el mateix que escàndol, corrupció, i que hi ha
activitats molt poc clares dins la vida parlamentària. Això
és el que justifica aquesta iniciativa que avui es discuteix
aquí, i creu, el nostre grup, que aquesta proposta pot ajudar
que hi hagi més transparència i sobretot a donar més
confiança al ciutadà en la classe política; és, per tant,
important que aquestes mesures s'aprovin,  si volem retornar
a aquesta confiança i, sobretot, si volem deixar ben clar que
les persones que ocupen llocs públics, que es dediquen als
afers públics, són persones que tenen des d'un principi
aclarides quines són les seves rendes i quin és el seu
patrimoni.

També creim que és interessant el fet que s'hagi
presentat una esmena que de qualque manera faci que els
familiars i els cònjuges dels polítics, de manera voluntària,
puguin publicar quines són les seves rendes, però sense que
això sigui una obligació, la qual, per una altra part, seria
més voluntarista que efectiva, atès que seria d'impossible
compliment, seria també anticonstitucional, però des del
nostre grup també hem de tenir en compte que sempre hem
defensat el nostre dret a civil diferenciat; precisament al
llarg de la història s'havia aconseguit que els matrimonis,
que els cònjuges, tenien una total separació de béns, cosa
que es podria veure de qualque manera conculcada per
aquesta proposta, en no acceptar-se aquesta esmena, que
creim que aporta en positiu a aquesta proposta.
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Dic, per tant, sense que això sigui un motiu de satisfacció,
perquè allò que ha dut el Grup Socialista a fer aquesta proposta
és un clima totalment negatiu respecte de la classe política, hi
donarem suport, tot el Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La proposició no
de llei del Grup Parlamentari Socialista va en la línia política
correcta, que és la línia política de contribuir a la regeneració
democràtica de la nostra comunitat. La mateixa línia que duu
una altra proposició no de llei que fa un parell de setmanes va
presentar Esquerra Unida en aquest parlament la mesa del qual,
de moment, n'ha bloquejat la tramitació, malgrat que no
renunciam que durant aquest període de sessions s'hi pugui
veure. és una línia correcta i és una línia, jo diria que fins i tot
necessària, necessària perquè hem de recuperar la dignitat
d'aquest parlament, hem de recuperar la dignitat dels nostres
debats polítics, i això significa normalitzar políticament la
nostra comunitat. A títol d'anècdota, fa dos minuts he sortit un
minut a la sala del costat i una periodista m'ha dit: "Has vist en
Perera, perquè ha vingut per aquí", i jo dic que sí que anam bé
i començam bé el període de sessions, ara falta que tot el temps
estiguem pendents dels missers i de tots aquests temes. Hem de
recuperar la normalitat dels nostres debats polítics i hem de fer
que aquest parlament deixi de parlar d'aquestes coses, per parlar
d'aquelles que fonamentalment interessen i d'aquelles que
afecten els problemes més quotidians dels ciutadans.

És suficient aquesta mesura que avui es proposa per
normalitzar democràticament i políticament aquesta comunitat?
Evidentment, no, no és suficient, però és una passa. No és
suficient perquè, en definitiva, cap mesura ni cap proposta, ni
cap resolució que adoptem aquí, serà suficient, ni cap mesura de
caràcter judicial que pugui adoptar el Tribunal Superior de
Justícia o qualsevol altra instància judicial serà suficient. La
recuperació de la normalitat democràtica, la regeneració
democràtica de la nostra comunitat dependrà d'un reviscolament
de l'esperit cívic ciutadà, democràtic, de tots els habitants
d'aquesta comunitat, dels ciutadans, dels mitjans de
comunicació, dels partits polítics, siguin aquests del color que
siguin, només d'aquí vendrà, d'aquest esperit ciutadà, d'aquest
esperit democràtic manifestat a tots els àmbits de la societat, la
tan anhelada normalitat democràtica. Però, efectivament, és una
mesura positiva, és una mesura a la qual s'ha de donar la
benvinguda i és una mesura a la qual nosaltres, òbviament,
donarem suport, perquè el sistema que actualment existeix per
a l'acccés al registre dels béns patrimonials, per exemple dels
diputats d'aquest parlament, és un sistema blindat, és un sistema
inútil, ho hem comprovat en aquesta mateixa legislatura, ha anat
una proposta a la Comissió d'Estatut del Diputat d'accés als
béns patrimonials, en concret del Sr. Cañellas, en aquest
parlament, i la representant del Partit Popular en aquesta
comissió, actualment en el Grup Mixt, va bloquejar amb el seu
vot la possibilitat d'accés dels diputats, en sessió secreta,
confidencialíssima, a aquell registre de béns; és un registre, per
tant, blindat, és un registre inútil, en el sentit que no garanteix
la més mínima publicitat.

Simplement vull dir, per acabar, dues qüestions, una, que
per fer això que aquí es reclama, no és necessari que la llei
ho reguli. El primer que varen fer els càrrecs públics
d'Esquerra Unida, els pocs càrrecs públics que té Esquerra
Unida en aquesta comunitat, quan varen accedir als seus
escons en els ajuntaments, va ser publicar i passar als
mitjans de comunicació aquesta declaració de béns
patrimonials, que havien presentat reglamentàriament a les
institucions. Per tant, nosaltres entenem que, el vot
afirmatiu a aquesta proposta, de qualque manera obliga a
l'exemple, a materialitzar allò que es demana,
independentment que el Parlament arribi a recomanar al
govern i el Govern arribi a dur a aquest parlament una llei
que així ho reguli.

Per últim, vull manifestar la meva satisfacció per l'opinió
expressada pels grups que m'han precedit en l'ús de la
paraula, en el sentit que una institució molt important i molt
senyera de la nostra comunitat autònoma, com és el Consell
Insular de Mallorca,  que en aquest moment té en debat el
seu reglament orgànic intern, estic segur que recollirà en
aquest reglament orgànic, tal com nosaltres hem proposat,
precisament això que avui es demana, és a dir la publicitat
de les declaracions patrimonials dels seus membres. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Triay, jo no dubt ni per un moment de les seves
bones intencions; jo només li he de dir una cosa: Vostè està
segur que aquest parlament ho pot fer, això? Segurament, es
veu bastant, ho volia dur aquí, perquè hagués quedat molt bé
posar llibres aquí damunt aquí damunt, agafar aquesta
constitució, aquesta llei general tributària, la Llei de
protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, anar llegint article per article;
però no ho faré. Els seus mateixos companys de partit a
l'Ajuntament de Manacor diuen que faig un ús i abús de la
meva condició d'advocat, i considerava que això era una
xuleria innecessària.
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Jo li diré que pens, i juntament tot el Grup Popular pensa
amb mi, que aquesta llei seria difícilment compatible amb el
text d'aquestes lleis, que en tot cas són d'una categoria superior,
amb això convendrà amb mi. Vostè, de totes maneres, tota
aquesta argumentació que jo ara li puc dir, ja l'ha intuïda per
endavant, de fet vostè ja havia parlat d'aquest tema, i ja ha dit
aquí que hi havia una sentència del Tribunal Constitucional en
el sentit que la publicació d'aquestes dades no suposava en cap
moment un atemptat ni una invasió al dret de la intimitat, i molt
menys de la imatge. Jo li he dir una cosa: el Tribunal
Constitucional és el màxim intèrpret de la Constitució,
respectable fins a l'infinit, però és un tribunal, al cap i a la fi, i
un tribunal, per pròpia definició, un dia diu una cosa i un altre
dia diu una altra cosa que no coincideix exactament amb la
primera. Llavors vostè m'ha fet referència a aquesta sentència,
jo li diré que no l'he duita preparada, però si em record d'una
altra sentència, que en un cas de possibilitat de segrest o
robatori, precisament feia confidencial segons quines dades per
evitar delictes d'aquest tipus.

En tot cas, el Grup Parlamentari Popular està totalment
d'acord que hi ha d'haver un cert coneixement, un cert control
institucional sobre les activitats econòmiques i el patrimoni de
tots els càrrecs de responsabilitat pública d'aquesta comunitat
autònoma, vetllant perquè no hi hagi irregularitats manifestes
que puguin, com s'ha dit aquí, ser indici d'un ús indegut del
càrrec. Però això ja existeix, tots els que han intervengut aquí ja
ho han dit, i vostè ha estat el primer. Tenim els parlamentaris,
consellers dels consells insulars, batles i regidors, tots venim
obligats a fer una declaració econòmica i patrimonial a l'inici de
la legislatura, amb l'obligació de comunicar els canvis que hi
pugui haver a cada institució.

Pel que es refereix al control del Govern i dels alts càrrecs,
aquest mateix parlament va aprovar -i vostè també ho ha dit-
una llei en el mes de novembre d'incompatibilitats, i aquesta llei
fa aquest control a través de dos registres: un registre que és
públic, que té un accés públic, d'interessos i activitats; i llavors
un registre de caràcter reservat de patrimoni. De fet he estat
llegint, m'ha servit per estrenar aquest llibre que ens han donat
avui a tots, precisament ve a la pàgina 1300 -si de cas li vol
pegar una ullada- és clar que tots els polítics d'aquesta
comunitat, des del regidor del poble més petit fins al president
del Govern estam controlats, i està molt bé que hi estiguem. És
normal que les institucions de les quals formam part, i que estan
representades en la majoria d'ocasions per tots els grups polítics,
tenguin un coneixement dels béns i les activitats econòmiques
al començament i al final, per vetllar precisament per aquesta
transparència que -hi estam d'acord- hi ha de ser. En el tema
dels familiars, ja ni hi entraré, aquí sí que tenc moltíssims de
dubtes que una llei d'aquest tipus no pugui prosperar per anar en
contra de tots aquests cossos legals que li he dit, tenc la més
absoluta seguretat que en el cas dels familiars no podem fer
absolutament res, és evident. Un familiar no té la culpa, per
exemple mon pare no té la culpa que jo hagi tengut el mal vici
de dedicar-me a la política. Per això consider que la moció que
ha presentat el PSM en aquest sentit és correcta dins la totalitat
d'aquest debat.

En definitiva, jo li diria que consideram que el control que
es fa és un control correcte. Aquest tipus de control, aquesta
publicitat que pretén aquesta llei és una publicitat que
consider que tenc uns dubtes bastant fonamentats que vagin
en contra de tots aquests cossos legals que li he dit al
començament. M'agradaria fer-li una pregunta, que li he de
fer, carall! Si són tan donats a la transparència, que és, que
només ho són aquí, a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?, perquè durant 13 anys haguessin pogut fer una
iniciativa -i no tendríem aquest problema ara aquí- del
Govern central, que durant 13 anys ha estat en mans seves
ho hagués arreglat; ara aquí no discutiríem res, seria una llei
d'àmbit general, una llei que afectàs tot el territori nacional,
i ara no discutiríem això.

Per altra banda, jo li deman que pensi un poc. No és el
meu cas, ni d'un bon tros, però si donam una publicitat
accessible a tothom no tan de les declaracions econòmiques,
de les declaracions patrimonials de tots els alts càrrecs...
Carall!, si tothom sap el que tenim, si per exemple -jo no el
tenc- una persona té un Picasso, tothom sap que aquella
persona té un Picasso; és perfectament possible que "miri,
ja sabem que té, si hem d'anar a robar, podem anar robar a
aquest; i si hem de segrestar qualcú, segrestam aquest,
perquè sabem que té doblers, a més sabem el que té". No ho
sé, això també ens ho hauríem de plantejar, i això forma
part, repetesc, em record d'haver-la vist, dels fonaments
d'una sentència del Tribunal Constitucional, que ve a dir, no
vull dir el contrari, però una cosa molt diferent a la
sentència que vostè ha anomenat.

Personalment pens, i no sé si vostè pensa el mateix que
jo, que aquesta llei no passaria el sedàs del Consell
Consultiu, pens que no. En conseqüència nosaltres, el Grup
Parlamentari Popular, votarem en contra. De tota manera li
he de dir una cosa; jo he duit la meva declaració de renda,
l'he cercada avui matí; jo no tenc cap tipus d'inconvenient,
personalment -ja és un tema personal- que si a vostè li fa
il.lusió li pegui una ullada, i si en vol una fotocòpia, amb
molt de gust li facilitaré. Res més, moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies als grups parlamentaris
que han anunciat el seu vot favorable, tots els grups menys
el Grup Popular. Gràcies al PSM, al Grup Mixt, a Esquerra
Unida.
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El Partit Popular ens ha tornat a fer avui una defensa de
l'opacitat, una defensa del secretisme, per encobrir què? per
amagar què? Fa uns quants mesos ja ho varen fer. Vàrem
proposar aquí una cosa tan senzilla com publicar al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma les subvencions que es
donen des del Govern. S'hi varen negar. Pensàvem que la Llei
d'incompatibilitats començava, encara que fos amb 12 anys de
retard, una nova etapa quant a la transparència. Però ens trobam
sempre que el Partit Popular és un mur contra el qual
s'estavellen les propostes regeneradores. Perquè aquesta ho és,
aquesta és una proposta de regeneració democràtica, necessària
aquí, a les Illes Balears, que aquí especialment, també aquí i
molt especialment per la història autonòmica de les nostres
illes, hi ha una gran desconfiança respecte dels polítics. Hi ha
un sentiment general que nosaltres hem d'eliminar amb controls
democràtics, que els polítics es mouen per interessos personals,
per interessos de tipus econòmic personal.

Jo lament, Sr. Blanquer, que vostè hagi vingut tan mal
preparat a aquest debat. No sé com funciona el seu grup
parlamentari, però trob que avui vostè no ha guanyat punts.
Vostè no s'ha estudiat el tema, ha vingut aquí amb una actitud
superficial, frívola, ni tan sols ha anat a cercar si hi ha
comunitats autònomes que tenen lleis iguals que la que jo
propòs avui aquí. No se n'ha preocupat el mínim, simplement
que hi ha uns cossos, i ell creu que això és inconstitucional.
Senyores i senyors diputats: Castella-La Manxa a l'any 1994 va
aprovar la llei que jo deman avui aquí al Govern. Extremadura
a l'any 1996 ha aprovat la llei que jo deman aquí avui al
Govern. I a més aquestes lleis s'han votat a favor pel Partit
Popular; i ve aquí i ens diu que ell creu que això és
inconstitucional. Aquestes lleis no han sotmeses a cap recurs
d'inconstitucionalitat; estan plenament en vigor.

Jo crec que quan es tracten qüestions importants -i crec que
aquesta ho és- s'han d'estudiar les coses, s'ha de venir amb els
papers estudiats. No es pot venir aquí a prendre el Parlament
amb alegria, amb superficialitat, amb frivolitat, com si aquí es
pot dir qualsevol cosa, perquè tanmateix, com que tenen més
vots... No, això no és així. És més, li voldria dir: Llei de
Castella-La Manxa, Diari de Sessions: "Debate y votación del
dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Generales, proyecto
de publicidad en el Diario Oficial de los bienes, rentas y
actividades de los gestores públicos de Castilla-La Mancha". I el
Diari de Sessions acaba així, diu el Sr. President: "Y votamos a
continuación el texto del dictamen en su conjunto. Pido la
unanimidad de los diputados presentes (pausa) Se aprueba por
unanimidad"

Li diré més, perquè m'agrada jugar net: Senyors del Partit
Popular, senyors del Govern, i senyors diputats, el 90% del meu
discurs no és meu, l'he copiat de l'exposició de motius que per
unanimitat varen votar el Partit Popular i el Partit Socialista a
les Corts de Castella-La Manxa. Això ha estat el meu discurs,
simplement, he copiat. Com que estava aprovat per unanimitat,
he pensat "què millor?, quins més bons arguments que els estan
aprovats per unanimitat a Castella-La Manxa, i per unanimitat
també a Extremadura?" Aquesta és la situació. Lament la
frivolitat, la poca serietat, la poca profunditat amb què, per
encobrir situacions, que jo no sé què pretenen encobrir, es
prenen els temes en aquest parlament.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí, gràcies, Sr. President. Escolti, Sr. Triay, jo li deia a
un company seu ahir al Consell Insular que efectivament jo
som molt nou, no som tan bo com vostè, ni tan bo com ell,
tenc molt per aprendre en aquest parlament i en el Consell
Insular a l'hora de fer intervencions, tal vegada no les duc
tan ben preparades com vostè, això també pot ser ver.
Procuraré aprendre de vostè, del seu company i de la resta
de persones que han intervengut aquí; en tornar-hi ho
procuraré fer millor, propòsit d'esmena. Li diré una altra
cosa: Jo he fet una defensa de la legalitat, del que jo crec la
legalitat; no he fet una defensa de cap opacitat, o almenys
això és el que pens honradament, que aquesta llei entraria en
conflicte amb la Constitució, amb la Llei general tributària
i la Llei de protecció del dret a la intimitat personal; i en cap
moment, per molt que vostè ho hagi subratllat tres o quatre
vegades, he dit que sigui inconstitucional. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Conclòs el debat, passam a
la votació, amb l'esmena incorporada presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, amb la incorporació de l'esmena del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 29; cap abstenció. Per tant,
queda rebutjada aquesta proposició no de llei

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 4572/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa al rebuig al greuge comparatiu creat per l'aplicació
dels preus variables als carburants

Passam a la Proposició no de llei número 4572,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a rebuig al greuge comparatiu creat per l'aplicació
dels preus variables de carburants.
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A aquesta proposició no de llei hi ha presentades dues
esmenes, una per part del Grup Parlamentari Socialista, l'altra
per part del Grup Parlamentari Popular. Per tant, primer en farà
la defensa el portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista,
després es donarà la paraula per presentar l'esmena al Grup
Parlamentari Socialista i al Grup Parlamentari Popular, en
fixaran la posició, i al final tancarà aquest debat el grup
proposant. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que aquesta proposició no de llei en gran part ja ha triomfat,
perquè hem vist que el Govern de les Illes Balears està
reaccionant. En gran part; veurem el resultat final d'aquestes
votacions. També crec que és una proposició no de llei que pot
desmentir aquells que diuen que al Parlament no es toquen
problemes ciutadans. Aquesta és una iniciativa que afecta molt
directament la butxaca dels ciutadans, i sectors econòmics tan
importants com és el transport, l'agricultura, la ramaderia i la
pesca.

El fet és que les companyies petrolieres tenen la potestat de
territorialitzar els preus dels carburants, i incrementar els preus
d'acord amb el cost de transport i distribució per a cada zona.
En els territoris peninsulars aquesta potestat pot provocar
oscil•lacions sense massa importància, o d'una importància molt
relativa, sobre el preu final del carburant. A les Illes Balears,
però, aquestes oscil•lacions suposen un increment considerable
a determinats carburants. De fet el carburant més afectat és el
gasoli, que a Mallorca arriba a oscil•lar entre 4 i 6 pessetes per
litre per damunt la mitjana peninsular. A Menorca, Eivissa i
Formentera l'increment arriba fins a 8 pessetes per litre, i
algunes temporades fins i tot més. Parlam, per tant, d'increments
al preu del gasoli del 4 al 8%, un sobrepreu que afecta
especialment el sector del transport, però, com dèiem abans,
també el sector agrícola i pesquer, com si aquests sectors ja no
patissen prou calamitats.

Per al conjunt de la nostra economia són fàcils de quantificar
les pèrdues que aquest sobrecost origina. A l'exposició de
motius els hem detall el consum de carburants a les Illes
Balears, dades extretes del Butlletí d'estadística balear de l'any
1995. Veuran que el consum dels tres gasolis, A, B i C, va ser
aproximadament d'unes 340.000 tones. Això significa que
Balears pagà en concepte del transport del gasoli uns 1.360
milions, això comptant una diferència mitjana de 4 pessetes per
litre. Els he dit que determinades temporades aquest sobrepreu
és bastant superior a les 4 pessetes per litre de mitjana. Això pel
que fa referència al gasoli, però també, i curiosament avui, hem
rebut un estudi comparatiu del preu de les gasolines, i per
exemple la gasolina de 97 octans pràcticament té el mateix
preu, la de 98 també, amb molt poques oscil•lacions, però en
canvi a la gasolina de 95 octans en alguns casos hi ha fins a 2,5
pessetes de diferència, concretament la zona del Llevant és 2,5
pessetes per litre més barata que a les Illes Balears.

Les companyies petrolieres han atribuït aquest sobrepreu
al transport i a les despeses de càrrega i descàrrega del
carburant. Vetaquí però que un cost entre 4 i 8 pessetes per
litre ens pareix exagerat. Si un s'atura a pensar un poc, 8
pessetes per cada litre costa transportar, carregar i
descarregar? La veritat és que després de pensar això vàrem
decidir el nostre grup fer un petit estudi sobre el preu real
del cost del transport. Així, consultàrem fonts de
companyies navilieres, que ens informàrem que l'any 1995
atracaren als ports de Balears 315 vaixells que transportaven
carburant, amb un capacitat mitjana d'unes 4.068 tones cada
viatge. Demanàrem el preu, i un vaixell d'unes 5.000 tones
costa 800.000 pessetes diàries o, si es lloga per anys, 292
milions anuals. El resultat és que, segons lloguem el vaixell
per dies o per anys, tot transportar el carburant utilitzat a les
Illes Balears -que aquí el tenen: l'any 1995 1,5 milions de
tones, aproximadament- benzines d'aviació, gas-oils,
benzines d'automoció, fuel-oil; tot això ens hauria costat
entre 500 i 875 milions de pessetes, segons que llogàssim el
vaixell per dies o per anys. Idò el que ens cobraren les
companyies petrolieres per tot el gas-oil, és a dir les
340.000 tones, varen ser 1.360 milions de pessetes, És a dir,
transportar tots els carburants, fins i tot el que consumeixen
els avions, la benzina d'automoció, tots els fuels i els gas-
oils, costaria de 500 a 800 milions de pessetes, i només pel
gas-oil, per les 340.000 tones ens cobraren 1.360 milions de
pessetes. És a dir que el sobrecost del transport que ens
carreguen damunt els gasolis és prop de 10 vegades superior
al cost real.

Argumenten les companyies petriolieres que al cost del
transport s'ha d'afegir la descàrrega, l'emmagatzemament i
la distribució, operacions que també moltes d'elles s'han de
fer a la península. Però això mai no justificaria un preu
desorbitat, perquè fins i tot hem calculat el que ens costaria
fer les operacions de càrrega i descàrrega amb camions
cisternes, un vertader desbarat avui en dia; idò carregar i
descarregar els vaixells mitjançant camions cisternes, i no
amb aquestes canonades, tendria un cost d'uns 300 milions
de pessetes. És a dir que així i tot encara no arribarien a
aquesta facturació de 1.360 milions sobre el gas-oil. Si
tenim en compte a més a més aquestes petites oscil•lacions
en els preus de les gasolines, crec que podem parlar de
2.000-2.500 milions de pessetes anuals que les companyies
petrolieres carreguen a les Illes Balears en concepte de cost
del transport del carburant.

I què havien fet fins ara?, què havia fet el Govern balear
fins avui? Fins fa una setmana, pràcticament res. El sector
del transport s'ha hagut de mobilitzar perquè el Govern
balear començàs a tirar balons fora. Però és que fins i tot el
sector del transport, fins i tot el sector agrícola i ramader, i
el sector pesquer, és curiosa la passivitat d'aquests sectors,
perquè tenint més motius per protestar, hem anat a remolc
de les mobilitzacions dels transportistes de la península. És
a dir que aquí ha començat a haver-hi unes mobilitzacions
en el sector del transport anant a remolc de les
mobilitzacions del sector del transport a la península, quan
aquí tenim molts més motius que ells per protestar.
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Per tant, a la vista d'aquest nou greuge comparatiu que patim
a les Illes Balears, aquesta nova discriminació, crec que
s'imposen diverses accions. D'una banda és imprescindible
controlar les companyies petrolieres, impedint pràctiques
monopolístiques i un encariment artificial del producte. És
immoral que es realitzi un negoci sobre el transport,
incrementant artificialment el cost de la insularitat. Només ens
faltava, a més a més -que ja tenim uns costos afegits a la
insularitat- que s'especuli amb el transport, agreujant els
problemes derivats de la insularitat.

Per altra banda, creim que el Parlament de les Illes Balears
hauria d'elevar una enèrgica protesta davant el Govern central,
denunciant la situació de greuge comparatiu creada per
l'aplicació de preus variables als carburants. Més que de preus
variables parlaríem de sobrepreu en els carburants. I finalment,
i ho proposam a la nostra proposició no de llei, és important
insistir perquè es tramiti amb urgència la proposició de llei de
règim econòmic i fiscal diferenciat. Observam darrerament, des
de fa uns mesos, una espècie de marxa enrere en el Partit
Popular, un silenci sospitós sobre la necessitat de comptar amb
un règim econòmic i fiscal diferenciat; i el fet és que ja tenim
una proposició de llei presentada al Congrés dels Diputats des
de principis de 1995, i hem d'instar al grup majoritari avui al
Congrés dels Diputats i fer una pregunta: Què esperen a iniciar
la seva tramitació? Un règim econòmic i fiscal diferenciat més
justificat que mai, de cada dia ens carregam d'arguments per
demanar-lo.

Saben què costen els carburants a Canàries, amb imposts
inclosos? La gasolina de 97 octans, que aquí ens costa unes 121
pessetes, a Canàries 81; la de 95 octans, que aquí ens consta
117,30 aquests dies, a Canàries 78,60. És a dir, 40 pessetes per
litre de diferència. Aquí pagam un 50% més car el carburant
que a les illes Canàries. No estam tan enfora, tal vegada en lloc
de 40 haurien de ser 20 o 30, però aquesta diferència no és
abismal? Per tant, és imprescindible també demanar una
fiscalitat diferenciada que ajudi a compensar els sobrecostos de
la insularitat.

Com a conclusió -sempre ens agrada treure'n alguna
valoració política- hem d'insistir una vegada més en la situació
colonial que patim: Una administració centralista que ens
eixuga com una esponja i es nega a compensar els sobrecostos
de la insularitat, i unes empreses participades encara amb un
important percentatge de capital públic que especulen amb el
cost de la insularitat. I això és gravíssim. És a dir, per si no en
teníem abastament des de l'administració central i des
d'empreses públiques que actuen en règim de monopoli, pensen
que "a un negat, dona-li aigua", i el negat som nosaltres.
Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. En nom del Govern té la paraula
l'Hble. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, Sr.
Josep Juan Cardona. S'obre torn incidental.

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

Gràcies, Sr. President. No és molt habitual que membres
del Govern intervenguin en la tramitació o en el debat de
mocions o de proposicions no de llei, però jo crec que
l'especial situació que s'ha creat últimament, i a més
l'oportunitat que avui es tracti precisament en el Parlament
aquesta proposició no de llei del Partit Socialista de
Mallorca, convida el Govern, primer, a expressar la seva
postura sobre aquesta qüestió i també a explicar què s'ha fet
durant aquest temps, i abans de res, coincidint amb això
m'agradaria poder expressar la meva satisfacció per
intervenir avui en aquest debat perquè és un assumpte que
preocupa el Govern des de fa temps i sobre el qual
l'executiu autonòmic ja fa temps que hi treballa, i això es
preguntava el Sr. Sampol fa un moment. Idò miri, a la
primera entrevista que vaig tenir amb la ministra
d'Agricultura, que va ser el dia 1 d'agost de l'any passat, un
dels temes que duia com a temes pendents d'agricultura i de
pesca era el preu del gas-oil i en vàrem estar parlant bastant
de temps, d'aquest tema, i n'hem continuat parlant i, és més,
li puc dir que avui matí celebràvem -per això no he pogut
assistir al Parlament- la conferència sectorial de pesca, que
ahir ho va ser d'agricultura, i aquest tema ha tornat a sortir,
però la qüestió, i ja en parlarem més endavant, no és que
hagi d'intervenir el Govern central. 

De tota manera, quasi no puc evitar fer referència al meu
passat com a senador per, potser, justificar que els
pescadors, els agricultors no hagin reaccionat tant fort.
Saben perfectament que des del meu temps de senador un
dels temes que jo defensava era, precisament, que
desaparegués aquest greuge. En aquell temps la diferència
era menor, però hi havia hagut vegades, quan deia vostè que
la diferència era de 6 o 8 pessetes, i jo li puc dir que havia
arribat a 14. Conec perfectament aquest tema, des de fa molt
de temps se'n parla o se'n discuteix. Qüestió diferent és que
nosaltres facem publicitat cada dia de la nostra feina; crec
que la nostra obligació és treballar, defensar els interessos
del nostre poble i no actuar només de cara a la galeria.
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De tota manera li he de dir que coincidesc bastant amb la
seva intervenció en un sentit, és a dir, allò que es produeix a
Balears en aquest moment no és un problema que pugui venir
del transport i amb les explicacions que els donaré crec que ho
podran aclarir; és un problema que és resultat d'un abús per part
d'una sèrie de companyies petrolieres de la situació dominant de
mercat. I per què els dic això? Mirin, hi ha, en principi, una
sèrie de dades que ens indiquen aquesta situació; per una banda
hi ha dins Balears una identitat de preu entre totes les
petrolieres o tots els operadors i els puc dir, per exemple, que
amb la gasolina tenim que les tres vénen a 120,7 pessetes el
litre; amb el gas-oil ens passa el mateix, i a on s'acusa més
diferència pel que fa a la península és, precisament, perquè les
gasolines tenen el límit de preu, encara, és precisament amb els
gas-oils, i ens trobam que, efectivament, entre les illes i la
península el preu oscil•la entre 4 i 8 pessetes. I quan parlam de
transport ens trobam que, per exemple, d'Eivissa a Formentera
en teoria el cost de dur la gasolina o el combustible de l'illa
d'Eivissa a l'illa de Formentera costa 6 pessetes per litre; idò bé,
a Eivissa el petroli de pesca costa entre 36 i 37 pessetes i a
Formentera en val 38; no hi són, aquestes 6 pessetes de
diferència. 

Si també insisteixen en el transport ens trobam que la
Comunitat Autònoma de Balears efectivament ens vénen amb
petroliers, és a dir, ve per la mar, el combustible. A Astúries
també els va per la mar, desembarquen al port de Gijón, i ens
trobam que el preu del combustible de pesca a Astúries és de
30,7 pessetes per litre, quan ja dic que Eivissa és el mateix i és
a 37 i a Formentera 38; a Mallorca és 34. No es pot dir, de cap
de les maneres, que el preu del transport és el causant del
sobrepreu que pagam nosaltres; i aquesta identitat de preus ve
obligada a totes les gasolineres; per què?, idò perquè totes les
gasolineres que hi ha a Balears estan abanderades, és a dir,
depenen o tenen un contracte que es pot qualificar de franquícia
o de subministrament, amb les tres o quatre petrolieres que
operen aquí, no hi ha ni una sola gasolinera lliure, i ens trobam
que de les 190 i busques que hi ha, una bona part pertanyen a
una petroliera en concret i les altres se les reparteixen, i els
contractes que tenen pràcticament són tots iguals. Per jo són
contractes d'adhesió, és a dir, que el gasoliner no pot triar les
condicions sinó que li vénen imposades, i tenen un termini
durant el qual no podran, de cap de les maneres, no seguir la
política comerciar de les petrolieres; d'aquesta manera es tanca
la possibilitat perquè hi hagi una vertadera llibertat de
competència.

Hi ha una altra dada, també, la Companyia Logística
d'Hidrocarburs, CLH, aquesta companyia cobra..., primer de tot
és la companyia titular de les instal•lacions per rebre tot el
combustible que ens arriba a les illes, i aquesta companyia,
curiosament, està formada per les mateixes companyies
operadores, les companyies petrolieres. CLH en aquest moment
cobra les taxes d'utilització d'aquestes instal•lacions, és a dir, el
tub i els magatzems, més cares d'Espanya pel que fa a Balears,
i la diferència és abismal. Si agafam tot això aquí és on potser
podem parlar d'increments de preus que llavors reparteix amb
els beneficis, possiblement, que faci CLH; això ja és una altra
història. Per tant jo crec que podem concloure amb dues
qüestions. En primer lloc, que no només és imputable al cost del
transport aquest augment de preus i aquesta diferència
importantíssima de preus que tenim a Balears i que hi ha una
política o una conducta entre les companyies d'abús d'una
situació dominant de mercat.

Per nosaltres -i aquí ha estat quan ha intervingut el
Govern- la diferència de preus és tan important que en
aquest moment afecta seriosament uns sectors que ja de per
si tenen molts de problemes econòmics i que, a més,
dificulta enormement la seva competitivitat. Jo, per donar-
los una simple dada i no estendre'm massa, si feim comptes
que una barca d'arrossegament normal i corrent com les que
tenim aquí (...) du uns depòsits d'entre 8 i 10 tones de
combustible, que ompli depòsits cada quinze dies, per
exemple, si els preus són 8 pessetes per litre ens trobam que
hi ha una diferència, cada quinze dies, de 80.000 pessetes;
això, si feim comptes -a mi ara de memòria no em sortirien-
però anam a pràcticament un 1.500.000 de pessetes, si no
són més, de diferència de costos entre una barca de bou de
Balears i una barca de la península, i les barques de bou no
les tenen grans companyies, són empreses familiars, és a
dir, que a una empresa familiar, a una petita empresa, se li
posa una llosa importantíssima, i per això jo crec que fa
falta i és necessari intervenir, intervenir d'una manera
seriosa.

Per això el Govern, avui, treballa en dos tipus d'actuació.
Per una banda, presentar una denúncia davant el tribunal de
la competència perquè imposi a aquestes petrolieres la
obligació de deixar aquesta conducta i de permetre que hi
hagi una vertadera llibertat de competència i que no s'abusi
de la situació dominant, perquè la llei de la competència sí
que permet, o no priva, que hi hagi empreses que tenguin
una situació dominant en el mercat, però allò que sí
impedeix és que s'abusi d'aquesta situació i que amb aquest
abús es duguin a terme conductes que siguin contràries a la
lliure competència. Idò bé, el Govern està decidit a anar
davant el tribunal de la competència per denunciar aquesta
situació i que s'imposin les sancions pertinents i que
s'obligui aquestes companyies a deixar de dur aquesta
conducta; està decidit al fet que els nostres ciutadans siguin
iguals que els ciutadans de la península i que, per una
vegada, es pugui lluitar o es pugui defensar la postura que
aquí tenguem les mateixes oportunitats que tenen a la
península. 

Miri, amb això fa falta també, perquè la mateixa llei de
defensa de competències està pensada perquè siguin els
mateixos sectors que vagin davant el tribunal. No és
habitual i supòs que si repassam els diaris veuran que no és
molt habitual que una comunitat autònoma, el govern d'una
comunitat autònoma, es dirigeixi al tribunal de la
competència. El que és habitual és que els sectors afectats
hi vagin. Com fins ara això no s'ha produït, el Govern se
n'ha fet càrrec i ha convidat els sectors a juntar-se i intentar
presentar d'una manera conjunta aquesta denúncia. Hi ha
hagut certes reunions i ha sortit per la premsa amb el sector
i jo crec que d'aquí a pocs dies podrem presentar la
denúncia, estam recollint la documentació necessària i
possiblement d'aquí a pocs dies presentarem aquesta
denúncia davant el tribunal de la competència. Per altra
banda, una altra línia d'actuació és convidar les companyies
operadores que no treballen a Balears perquè venguin, per
intentar d'una vegada rompre aquesta conducta d'abús; el Sr.
Sampol parlava de conductes monopolistes i jo entenc que
avui aquí no parlam amb una terminologia estrictament
jurídica i indueix a fer ús d'aquesta paraula i a entendre-ho
d'una manera àmplia; idò bé, volem intentar que duent altres
companyies operadores es rompi aquest cercle viciós,
aquest acord tàcit o exprés, no ho sabem, entre les
companyies que ara operen, que implica que els preus
siguin molt més elevats que a la península, que impliqui, a
més, aquesta competència, que hi hagi una baixada de preus
i que d'una vegada tenguem llibertat de competència i ens
beneficiem d'aquest principi. 
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Per això no podem coincidir en un dels punts que presenta
la proposició no de llei del PSM quan demana que el Govern
central dicti normes que vagin en contra de la territorialització
dels preus i busquin la globalització, per dues raons, perquè
creim que la solució no va per aquí, no va pel camí de decretar
més normativa, sinó permetre o potenciar que hi hagi lliure
competència; per altra banda no hem d'oblidar, que llavors en
parlarem, que una de les justificacions que tenim pel nostre
règim fiscal és, precisament, la nostra característica de
territorialització, no hauríem d'entrar en la contradicció que per
un costat demanam que es globalitzin els preus i que per l'altra
vulguem demanar que en funció del nostre territori volem un
règim especial. Aquest és l'únic punt que en aquest moment
podem dir de fricció; consider que contradiu una mica l'esperit
fins i tot de la pròpia proposició no de llei i de les esmenes que
ha presentat el Grup Parlamentari Popular, que reflecteix això
que acab d'expressar.

Finalment, pel que fa al punt tercer de la proposició no de
llei, efectivament nosaltres estaríem disposats a donar-li suport,
és a dir, a demanar al Congrés dels Diputats que s'iniciï la
tramitació del règim fiscal especial per a Balears, però consider
que aquesta és una qüestió delicada, i és una qüestió que
necessita el consens de tothom; seria bo que si això és així sigui
amb el suport unànime de la Cambra i, per tant, em veig obligat
a convidar tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra perquè
donin suport i votin a favor d'aquest punt tercer, perquè si és
així el Govern estarà al seu costat.

Finalment no em queda més que fer, gairebé, un requeriment
o una crida a l'actuació unida, en aquest cas. Crec que és un
tema molt important, és un tema que afecta els nostres sectors
econòmics, precisament més perjudicats avui en dia, que
necessiten unes ajudes per ser més competitius i aquesta
situació encara agreuja més els seus problemes. Per tant és
imprescindible o és necessari, a judici del Govern, que no hi
hagi -i menys en un lloc com és aquesta cambra- discussions,
que no hi hagi precedents del fet que el Parlament no s'ha
pronunciat d'una manera conjunta o d'una manera unànime de
cara a reivindicar els nostres drets o aquesta llibertat de
competència que demanam. Jo per això demanaria que, si és
precís, s'estableixin discussions suspenent el Ple -això ja va a
gust o a iniciativa dels grups parlamentaris- i poguéssim aprovar
no només la modificació que presenta el Grup Parlamentari
Popular, sinó que també el PSM reflexioni sobre la supressió
d'aquest punt segons que ens permetria actuar conjuntament a
tots. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per contestar té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vull
agrair la intervenció, mitjançant aquesta qüestió incidental,
oberta pel Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.
Evidentment crec que som aquí per cercar i per trobar
solucions. Ens ha dit que el Govern fa temps que treballa en
aquesta qüestió. Si té la proposició no de llei del Grup
Nacionalista-PSM veurà que està datada el dia 12 de
setembre de l'any 1996; per tant, duim mig any i el conseller
ja ens ha dit que és un tema que li agradava i que feia temps
que l'estudiava. No volem que facin publicitat de les seves
actuacions, allò que volem són resultats, i ens agradaria que
avui el Govern ja hagués vengut aquí amb resultats.

Coincidim en un aspecte, de fet crec que ho hem
demostrat en xifres: el transport no és el causant del
sobrecost, com a mínim no és el causant del 90% del
sobrecost que ens imputen, però no és el que ens diuen els
representants de Cepsa i Repsol, perquè ells han justificat el
sobrecost d'entre 4 i 5 pessetes, sabem que oscil•la entre 4
i 8 pessetes, al transport, i algun altre també diu transport i
despeses de càrrega i descàrrega de carburant.

El Govern ens planteja dues actuacions o una actuació
en dos fronts; per una part, denunciar davant el tribunal de
la competència aquesta pràctica contrària al lliure mercat i,
per l'altra part, convidar altres companyies a operar a les
Illes Balears pensant, en definitiva, que el mercat, el lliure
mercat actuarà i corregirà aquest defecte que provoca -jo
calculava- entre 2.000 i 2.500 milions anuals de sobrecost
per a les Illes Balears. Tal vegada sigui més. Nosaltres, a la
nostra proposició no de llei, proposam altres temes, també,
i esperarem la presentació o la defensa de l'esmena per part
del Grup Parlamentari Popular, supòs que haurem
d'interrompre la sessió un moment, i ja li anuncio que per la
nostra part intentarem cercar unanimitats perquè volem
cercar una solució, més que penjar-nos banderes, per tant
amb una voluntat d'acostar postures. 
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Però permetin una reflexió respecte del punt segon de la
nostra proposició no de llei que proposa instar el Govern central
a dictar les normes que persegueixin globalitzar els costos. Si
consideram el carburant derivat de productes petroliers com una
font d'energia bàsica, imprescindible, com un bé de consum,
com un factor de producció estratègic, no tenen un tractament
similar les tarifes elèctriques? Les tarifes elèctriques no tenen
un costos globalitzats i, per tant, la facturació no és la mateixa
en el conjunt de l'Estat? Aleshores, amb aquest mateix concepte
-esper la seva opinió- el Govern central no pot dictar les normes
per obligar les companyies operadores a globalitzar els costos
del transport?, i això no és anar contra el lliure mercat, les
companyies poden fer oscil•lar els seus preus però a nivell
d'Estat, no per territoris i molt més gravant els territoris
insulars. De totes maneres, ja li dic, escoltarem la defensa que
farà el seu grup i després negociarem uns moments i esper
arribar a una solució.

La segona qüestió es resol, en part, el tema, com el tenen
resolt a les Illes Canàries, com el tenen resolt a Ceuta i Melilla,
perquè no n'hem parlat, però Ceuta i Melilla també tenen uns
costos dels carburants que deuen ser semblants als de les Illes
Canàries. El règim fiscal diferenciat, primer, és un compromís
electoral del Partit Popular; vostès guanyaren les eleccions
perquè varen prometre un règim econòmic i fiscal diferenciat,
i no em facin el contrari perquè..., jo puc anar equivocat però
també vostès. El cert és que vostès varen fer una promesa que
va ser l'eix de la seva campanya electoral durant molt de mesos
i mobilitzaren una part important del món econòmic que es va
engrescar amb aquesta promesa electoral i els va donar el vot
amb el compromís que vostès defensarien el règim econòmic i
fiscal diferenciat. Segona qüestió. És un acte de sobirania del
Parlament de les Illes Balears; el Parlament de les Illes Balears
va aprovar una proposició de llei de règim fiscal diferenciat que
des de l'any 95, des de fa dos anys, està pendent d'inici de
tramitació en el Congrés dels Diputats, i vostès tenen majoria en
el Congrés i a la Mesa del Congrés de Diputats i depèn del
Partit Popular l'inici de la tramitació del règim econòmic i fiscal
diferenciat, i ens regira aquest plantejament que fan avui: si hi
ha un suport unànime votaran a favor del tercer punt. Ui, ui, ui!,
la cosa no comença a anar massa bé, començam a veure que en
lloc de posar la directa posen la marxa enrera; aquest és un
plantejament irrenunciable per vostès, estan massa
compromesos. Esperem el resultat de la votació i que consti que
voldria que aquesta iniciativa, per primera vegada, tengués el
suport per unanimitat i que el Grup Socialista s'hi sumàs.
Llavors sí que ja no hi hauria excusa, eh? Si d'aquí a un moment
el Grup Socialista es compromet a votar el punt tercer reclamant
la tramitació urgent del règim econòmic i fiscal diferenciat jo
esper que abans de l'estiu estarà aprovat en el Congrés dels
Diputats, llavors ja no hi haurà cap impediment. 

Per tant, amb la intenció de cercar una solució pel sector del
transport, pel sector agrícola i ramader, esperam arribar a una
solució perquè, a més a més, afecta els interessos generals dels
ciutadans de les Illes Balears.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Simplement intervenc per aclarir
això que acaba de dir el Sr. Sampol perquè just sembla que
fan unes interpretacions diabòliques de les meves paraules.
Jo no pretenc, quan parlam de règim fiscal..., jo sí pretendria
la unanimitat però no com per tornar enrera la postura ni del
Govern ni del Grup Popular, sinó per una cosa que supòs
que vostè coincidirà amb jo: és molt més fàcil, quan s'ha
d'aprovar a Madrid aquesta qüestió, si anam tots junts que
si anam separats. És evident que el text s'haurà de discutir,
s'haurà de negociar, hi haurà presentades esmenes o no; la
primera expressió que tendrem a Madrid serà: "si vostès no
van junts, com volen que nosaltres els ho acceptem?", això
pot ser una cosa que s'escolti, i vostès saben que sí tenim
majoria, però no majoria per poder imposar el text o la llei
que s'ha proposat i, a més, i torn a insistir, nosaltres hem
defensat aquesta postura, l'he defensada jo a Madrid en
altres èpoques, i crec que requereix el consens i que es voti
entre tots. Això és el que volia dir. Si m'he expressat
malament li deman disculpes.

Em parlava sobre la globalització de preus. Jo aquests
dies vaig estar al Ministeri d'Indústria i, a més de parlar dels
preus del gas-oil, els parlava dels preus de l'electricitat;
intentava que per agricultura, primordialment, però que hi
hagués tarifes que a Balears ens defensassin precisament en
raó del territori. El meu criteri és aquest, crec que hem de
mantenir aquesta història i per això li deia; possiblement no
serà així perquè necessitarem un suport més fort, però una
de les coses que serien interessantíssimes és que
precisament a Balears, per la nostra condició d'illes
tenguéssim aquestes tarifes especials.

I res més. Finalment, jo el que li vull agrair, precisament,
és que hagi servit aquest debat per acostar postures, si això
és possible que hi hagi una voluntat de donar-li una solució
i que sigui conjunta i entre tots. No podem, en un tema com
és aquest, presentar-nos amb fissures. Consider que és
importantíssim que avui el Parlament es pronunciï, si no per
unanimitat, amb unes majories molt clares o que no hi hagi
postures essencialment contràries a allò que s'aprovi. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor conseller. Per presentar l'esmena
del Grup Parlamentari Socialista, la número 993, té la
paraula la Sra. Carme Garcia.
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LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, discutim
una proposició no de llei del Grup Parlamentari Nacionalista
que està d'actualitat, com han dit aquells que han intervingut
davant jo, i està d'actualitat perquè ha estat en premsa durant
aquest temps i s'ha reivindicat tant a nivell nacional com a
nivell insular. 

Després de les intervencions que s'han produït sembla que
la diferència de preus pel que fa a combustible està prou
demostrada entre el que són els preus a la península i el que
aquest mateix combustible costa aquí i, per tant, s'hauria de
començar per plantejar-se sobre aquest tema per què aquests
preus són diferents i què correspon a costos d'insularitat, com
sempre, de forma populista, se'n parla, que s'imputen els costos
de transport, o quina part d'aquesta diferència dels preus
correspon a altres pràctiques com podrien ser les pràctiques
monopolistes per part de les empreses que subministren aquests
combustibles a les illes que, evidentment, són moltes menys
empreses de les que a qualsevol poble de la península arriben.

És evident que la diferència de preus del carburant afecta el
transport, que és el que ha provocat que en el carrer hi hagi les
mobilitzacions dels transportistes però que, com s'ha dit, també
afecta altres sectors productius o altres sectors dels serveis i,
fins i tot, en últim cas també els mateixos consumidors de
Balears, i aquesta repercussió econòmica és important. Per tant,
a llarg termini la solució d'aquest tema passa per què les
administracions competents busquin les solucions als obstacles
que fan que a les nostres illes no funcioni el que funciona a tot
arreu, que és la lliure competència, és a dir, que hi ha hagi
llibertat perquè altres empreses venguin aquí i ofereixin els
mateixos serveis a diferents preus, esperem que preus més
barats; és a dir, que tots els operadors que funcionen a la
península per venda de combustible puguin operar també a les
nostres illes.

A mig termini aquest és un d'aquells temes que, com he dit
al començament, afecten allò que sempre parlam de costos
d'insularitat i, per tant, s'ha de resoldre, a mig termini, dic, amb
el que anomenam la Llei de règim econòmic i fiscal diferenciat
que recull la proposició no de llei presentada pel Grup del PSM
i que no recull l'esmena a la totalitat que ha presentat el PP, tot
i que la defensa que s'ha fet des del Govern d'aquest tema i que
desapareix a l'esmena, com ja dic, que ha proposat el Partit
Popular. Per què el Grup Popular no en fa menció a la seva
esmena, d'aquest tema? Nosaltres, el Grup Socialista li ha
anunciam, ja que ens ho ha demanat, que li votarem a favor el
punt número 3 de la seva proposició no de llei, que és que es
tramiti, en tot el que diu, exactament en el que diu, que es
tramiti ..., "sol•licitar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
tramitació per via d'urgència de la proposició de llei de règim
econòmic i fiscal diferenciat per a les Illes Balears", i, per tant,
un tema tan delicat per part del PSOE tindrà unanimitat. La
tramitació ràpida d'aquesta llei que no entenem per què està
aturada al Congrés dels Diputats.

Per una altra banda, el que ha provocat una esmena parcial
del nostre grup al punt 2 de la proposició no de llei que ha
presentat el PSM, és substituir aquest punt 2 perquè el
nostre grup no està d'acord amb l'argumentació que es fa
dins el mateix grup. Ens sembla absurd instar el Govern
central a dictar normes per globalitzar costos en un mercat
que precisament s'ha liberalitzat i que les empreses per
aquest fet de liberalitzar-lo tenen tota la llibertat per
comptabilitzar els costos i per repercutir-los, tal com
vulguin o creguin convenient. És evident que a la península
encara que creguin que amb una determinada població els
costos són més alts, tal vegada no ho poden fer perquè la
competència o perquè fins i tot els desplaçaments entre un
lloc i un altre per anar a cercar els carburants són molt curts
i molt senzills, i aquí s'escudin en determinades qüestions
per tapar-ne d'altres, però no estam d'acord que es pugui
legislar globalitzar els costos, no hi estam d'acord, i a més
pensam que les pròpies empreses no ho admetrien.

Per altra banda, al punt 2 de l'esmena a la totalitat que
presenta el Partit Popular passa tres quarts del mateix, diu
que s'instin les companyies petroleres a adequar els preus
als seus costos, per part del PP em sembla una hipocresia,
no és possible instar les companyies petroleres i dir-lo com
han d'analitzar els costos i quins preus han de posar, però és
que a més és incompatible amb el seu ideari i el programa
amb què s'han presentat, i és incompatible amb les lleis de
mercat que vostès tan defensen.

Per tant i per acabar, el Grup Socialista votarà a favor
dels punts 1 i 3 de la proposició presentada, i hem presentat
una esmena al punt 2 de substitució per la qual el Govern
central assumeixi, prengui mesures per tal d'absorbir la
diferència dels preus dels carburants, tenint en compte que
som conscients que aquesta haurà de ser una solució
circumstancial, que les solucions definitives provenen
d'altres camins.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Andreu Riera.
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EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ens
trobam davant una proposició no de llei en què tots, d'una banda
i l'altra, estam completament d'acord amb el seu esperit, és a dir,
tots estam ben d'acord que s'hauria de rebaixar el preu dels
carburants. Tots, quan els matins anam a omplir el depòsit, jo
crec que ens hi posam la mà, i tots de cada dia n'estam ben
convinçuts. Estam d'acord que el preu dels carburants hauria de
ser el mateix a la resta de l'Estat i a les Illes Balears, però les
coses no han vengut així, no són iguals. Els preus de la benzina,
que el Sr. Sampol ens ha dit que també a la península és més
barata, no importa anar a la península per tenir la benzina més
barata, a Mallorca hi ha, em pens que són 43 estacions de
servei, que despatxen la benzina una pesseta més barata que la
resta que són 146, per tant no importa anar-nos-en. Per tant, el
de la benzina crec que no té cap discussió ni una, sinó que del
que ens queixam tots, és del preu del gas-oil, de tots, dels tres
preus del gas-oil.

Jo crec que allà on és més car, mirant les xifres que vostè
també ens ha dit, la diferència del gas-oil és manco a Madrid
que a Barcelona, curiosament, a Barcelona i a València és molt
més barat, a Madrid és on és més car, i això és el que nosaltres
ens hauríem de mirar, i per mor d'això, hem de veure com ho
hem de fer.

Crec, Sr. Sampol, que vostè s'ha equivocat quan ens ha dit
els doblers que costarien més els carburants o que costen més
durant un any en aquestes illes, perquè vostè ens parla que
hauríem de pagar, els mallorquins, 2.997 milions de pessetes; la
veritat és que jo he fet unes altres xifres, perquè si a la benzina
hi ha una pesseta o hi ha molts de llocs que no n'hi ha, perquè
hi ha moltes comunitats on és ben igual el preu, no és ver, a mi
m'han sortit al voltant de 600 o 700 milions de pessetes només,
suposant que siguin unes tres pessetes la diferència dels gas-oil,
perquè jo el del preu dels avions no ho sé, perquè no n'hi he
posat mai, no sé si és igual a Madrid que a Palma.

Quant a les mesures que hem de prendre per rebaixar aquests
preus, nosaltres creim que la seva proposició no de llei no és la
més adequada, creim que la solució a aquest problema és
aquesta esmena a la totalitat a la proposició no de llei que hem
presentat nosaltres. Nosaltres, aquí, el que demanam és que es
doni entrada a uns altres operadors nous que puguin descarregar
la benzina, el gas-oil, però aquí ens trobam que hi ha una
empresa que es diu Compañía logística de hidrocarburos que no
deixa descarregar més que a duies companyies, a BP i a
Campsa, Repsol i Petronor, que són aqueixes, a les altres no els
ho deixa dur, perquè jo sé que s'han fet gestions per dur, i no de
la península, sinó d'Itàlia, concretament, s'han fet gestions, es
podia dur el gas-oil onze pessetes més barat, però quan varen
ser aquí, quan varen parlar amb el CLH, va dir que sí, que el
podien dur perquè que ell cobraria onze pessetes per litre per
passar pel tub. És a dir, jo crec que per rebaixar aquests preus
és un problema de tub, i el que hauríem d'aconseguir és que
d'aquells 33 operadors que a tot l'Estat Espanyol operen, aquí
només en vénen tres, els altres no vénen, perquè aquí es va fer
aquesta companyia, CLH, que els accionistes són aquestes tres
companyies, i els altres no poden entrar.

La veritat és que crec que hauríem de cercar, i això és el que
proposam a la nostra proposició no de llei, que aquí es puguin
fer unes altres instal•lacions i que puguin venir tots els
operadors, i llavors ja ho veurem, però clar, jo crec que ningú
s'atrevirà aquí a fer una inversió d'un parell de mils de milions
de pessetes per poder descarregar tothom els seus carburants. Jo
tenc entès que aquí, a Balears, concretament a un lloc de
Mallorca, hi ha la canonada feta i un tanc de 5 milions de litres
que es podria dur, si nosaltres, si el Govern es podria posar
d'acord, o no sé qui s'hi ha de posar, perquè tal vegada tampoc
no és un tracte que ha de fer el Govern, hauran de ser tots els

altres operadors amb aquesta empresa que té aquest depòsit
de 5 milions de litres i el tub fet, el podrien dur més barat,
però tal vegada llavors ens trobaríem que com que és un
port que no és a Palma, ja hi seríem, ja sortirien altres
estaments o altres associacions a dir, ara embrutarem la mar
d'aquest altre port, ai això també és el que nosaltres ens
hauríem d'estudiar.

Nosaltres, ja s'ha dit aquí, perquè el conseller, que
pràcticament ja ha dit tot el de la proposició no de llei
nostra, i la seva, Sr. Sampol, jo crec que vostès haurien
d'acceptar la nostra proposició no de llei, és a dir, aquesta
esmena a la totalitat. Ja ens ha dit que probablement estaria
disposat a fer una transacció i només ens acceptarien coses,
si vostès no ens l'acceptem, estam disposats a votar que sí
al primer punt i al tercer, al segon, no. 

Als nostres tres punts, crec que només ens votarà el
tercer, i nosaltres li demanaríem que si ens vota el tercer,
ens els voti tots i llevi els seus, i d'aquesta manera, jo crec
que tots quedaríem molt més contents i la cosa quedaria
molt millor.

Per part del Partit Socialista, aquí s'ha dit una cosa molt
curiosa, és que quasi quasi estarien d'acord, o jo ho he entès
i si no ho he entès, m'agradaria que em corregissin, a través
d'aquesta esmena que han presentada, que el Govern balear
els subvencioni amb un parell de pessetes els litres, l'Estat
central, perquè dia 14 de desembre del 94, al Senat hi va
haver un senador, el Sr. Garcies Coll que va replicar el Sr.
Cardona, quan era senador, que demanava una subvenció
per als gas-oils, per als carburants per dur-los aquí, i va dir
que la petició que feia el Sr. Cardona de 200 milions de
pessetes que es plantejava, això no ho podia fer de cap
manera el Govern central i es remetia a un projecte que ha
presentat el Gobierno balear de estatuto fiscal propio de las
Islas Baleares, si alguna diferencia tuviera que reconocerse,
sería en otro presupuesto y por otra vía, és a dir que això que
demanam al Govern central, vostès l'any 94, un senador
que, per cert, és mallorquí, va trobar que no s'havia de fer,
i ara veig que vostès han canviat d'idea, jo això tampoc no
ho tenc molt clar, però, de totes manera lògicament la seva
esmena nosaltres no l'acceptaríem de cap manera.

Jo vull acabar demanant al Sr. Sampol que ens accepti
tota la nostra proposició no de llei, perquè crec que serà la
manera amb què tots podrem aconseguir aquesta rebaixa de
carburants i que al final tots nosaltres és el que volem.
Gràcies, Sr. President.
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(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, una
vegada més en aquest parlament es discuteix una iniciativa
parlamentària que deia ben clar el greuge comparatiu, la
discriminació que patim els mallorquins, menorquins i
eivissencs, respecte dels altres ciutadans de l'Estat espanyol. En
aquesta quarta legislatura ja hem vist com aquestes illes
pateixen d'una manera continuada aquesta discriminació i que
el Govern balear actua, com a mínim, d'una manera totalment
passiva, i fins i tot i en moltes ocasions, amb una claríssima
complicitat, i crec que és necessari posar exemples d'aquests
fets.

A principis de legislatura els ciutadans de les Illes varen fer
una reivindicació, una reivindicació legítima, es tractava de la
reforma de l'Estatut d'Autonomia que havia estat aprovat per
aquest parlament amb els vots fins i tot del Partit Popular, quan
va arribar a Madrid aquesta reforma, va ser rebutjada pel PP i
pel PSOE que, com he dit abans, aquí el PP li havia donat
suport. Fa escassament sis mesos, el Govern de l'estat pensa que
són massa cars de mantenir els aeroports i, per tant, preveu una
taxa aeroportuària i diu que aquests ingressos s'haurien d'aportar
a nivell de l'Estat de qualque manera a contribuir al
manteniment dels aeroports. Resulta que el 30% d'aquestes
taxes seran les que aportaran les Illes Balears. També als
pressuposts generals de l'Estat, recentment a finals d'any, resulta
que se'n temen que necessiten més doblers, es veu que quan
estaven a l'oposició no havien calculat bé les seves necessitats,
i el que havia estat un triomf de la preautonomia, una rebaixa
del 25% damunt els bitllets, resulta que es pretén rebaixar a
només 2.500 pessetes; la pressió de la societat civil en general
i dels partits nacionalistes en particular, ha fet que aquesta
reducció es pujàs a 10.000 pessetes. 

I ara es produeix un altre fet, resulta que el que és la
desregularització dels preus dels petrolífers que fa, des del
moment en què es produeix, que tot l'Estat espanyol tengui una
davallada important del que són els preus dels combustibles i
que també hi hagi una major lliure competència, aquí passa tot
el contrari, des del moment en què hi ha aquesta
desregularització, resulta que aquí pagam més cars els
carburants i que, a més, no hi ha competència. El que havia de
ser una mesura liberalitzadora, s'ha convertit en el que és un
monopoli de facto del que era l'antiga Campsa, ara Compañía
logística de hidrocarburos, que controla en exclusiva
l'emmagatzamament i la distribució de tots els productes
petrolífers.

A la proposició no de llei es diu que la diferència de preu
dels carburants és a Mallorca de 2 pessetes i a Menorca i a
Eivissa de 5,50. La informació que té Unió Mallorquina,
subministrada directament per les empreses del sector, diu
que arriba a bastant més, i que són de 6 a 8 pessetes la
diferència entre Mallorca, Menorca i Eivissa i la resta de
l'Estat. Aquesta situació, creim realment que és molt greu,
sobretot si tenim en compte el que afecta els transportistes
en generals, els camioners, l'agricultura que viuen d'una
manera molt directa en relació amb el preu dels seus
respectius carburants, ja tenen els preus prou ajustats com
perquè damunt tenguin la competència deslleial d'un preu de
carburant més car que a la resta de tota Espanya.

Creim, des d'Unió Mallorquina, que és important que es
tenguin en compte tots aquests fets i que es trobin solucions.
No estam d'acord amb la proposta que ha fet el Partit
Socialista quant que diu que no és el Govern de Madrid que
ha d'establir una norma globalitzadora dels preus dels
carburants, crec que realment, no ens agrada com a partit
nacionalista que sigui des de Madrid i el Govern de l'Estat
el que regularitzi cap situació a les nostres illes, però sí que
pensam que si a un moment determinat Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera contribueixen en el tema de carreteres
que es fan a la resta de l'Estat i que pagam nosaltres, si
contribuïm als dèficits que té Renfe i que es produeixen
precisament a la península i no aquí, i nosaltres hem de
col•laborar econòmicament, també és un sector estratègic,
el dels carburants i qualcú s'ha de fer càrrec d'aquesta
diferència de preu que hi ha entre la península i nosaltres.
No ens agrada que des de Madrid es digui el que s'ha de fer,
però si nosaltres hem d'aportar d'aquí cap allà, creim que
també seria just que fos a l'inrevés.

Compartim la necessitat d'aquest règim fiscal diferenciat
del que parlam una vegada i una altra, i una altra, els record,
senyors del Govern, que duen dos anys parlant d'un règim
fiscal diferenciat, i dubt molt, tal com van les coses i donat
que se'ls torna tot en contra, que puguin aconseguir aquest
règim diferenciat, que no és el que caldria, perquè des del
punt de vista d'Unió Mallorquina seria millor un acord
bilateral entre l'Estat i la Comunitat que ens permetés
avançar més ràpidament. 

Però sobretot ha quedat molt clar i molt patent amb
aquesta iniciativa, amb les propostes del Govern i amb les
intervencions del Sr. Conseller que el que no pot ser és la
situació de crisi que viu el Govern del Partit Popular en
aquestes illes, i que, de qualque manera, incideix -no rigui,
Sr. Cardona, perquè no fa riure massa. Miri, vostè s'ha
oblidat, quan ha intervengut ...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, jo li record que la qüestió incidental l'ha oberta
amb el grup parlamentari que ha fet la proposta, no amb vostè,
a més, per respecte a l'anterior portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, que així també havia fet petició i que s'ha cenyit
estrictament al que marca el Reglament, jo li he de cridar
l'atenció perquè fixi la posició entorn a la proposició no de llei
i que no intervengui en relació al que ha dit el conseller, que
contestava el Sr. Sampol.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Intentaré ajustar la meva intervenció al que és la proposició,
i ha d'entendre, Sr. President, que si surt un membre del Govern
i du noves iniciatives, fa mal no contestar. De totes maneres, dir
que la situació del nostre govern, en general, el fet que canviïn
tants de consellers, fa que tenguin poca memòria històrica, i
aquí no s'ha parlat d'un tema, però crec que se n'ha de fer una
menció molt especial, i és que difícilment el Govern d'aquesta
comunitat es podrà dirigir als sectors implicats i acompanyar-
los al tribunal en defensa d'una reducció dels costos quan ha
estat el mateix Govern balear, cosa de què tal vegada no se'n
recorden, a través d'un cànon que el denominaren ecològic, que
grava el que són les instal•lacions que incideixen sobre el medi
ambient, és a dir, totes aquelles com Repsol que té dipositades
ja les fiances, a les quals han contribuït totes les benzineres i un
recurs presentat; crec que s'ha de saber, quan surt aquí a
defensar determinades postures quina ha estat la realitat
anterior, des d'aquest govern no es pot afavorir en absolut la
disminució dels costos dels hidrocarburs, perquè de qualque
manera aquest govern del Partit Popular ha contribuït al seu
augment, i a més són incapaços en aquests moments davant
Madrid i davant el seu govern, de defensar res que siguin els
interessos de les Illes Balears. I prova ben clara han estat els
exemples que els he posat i que han tengut lloc els darrers
mesos: la taxa aeroportuària i les reduccions als bitllets de la
nostra illa cap a l'exterior. També els puc garantir des d'aquí que
serà un fracàs la seva defensa dels interessos dels nostres
hidrocarburs.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President. Senyores i senyors diputats, amb totes
aquestes esmenes a la proposició no de llei del Grup
Parlamentari Nacionalista, jo crec que hem tengut un debat
francament embullat i m'agradaria constatar que no es votin
coses contradictòries al final, per part d'aquest parlament.

Jo crec que hi ha unanimitat per part de tots en considerar
que les Illes Balears pateixen una situació indesitjable de
greuge econòmic respecte de la resta de l'Estat, derivada en
proporcions difícils d'establir sobre les quals hi ha versions
contradictòries, derivada d'un fet objectiu que és el cost
d'insularitat i derivada de pràctiques així mateix
indesitjables per part de les companyies que controlen la
distribució dels hidrocarburs. I a partir d'aquesta
constatació, que les Illes Balears viuen una situació de
greuge comparatiu, una situació clarament lesiva per a la
nostra economia en un aspecte que a més té la virtut o el
defecte de tenir projecció sobre el conjunt de l'activitat
econòmica, nosaltres volem manifestar des d'aquí el nostre
suport a la proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari Nacionalista, on al primer punt es rebutja
aquesta situació de greuge comparatiu, en el segon s'insta el
Govern central a regularitzar el sector de tal manera que
quedin compensats els costos d'insularitat i al tercer punt es
parla del règim fiscal especial, cosa a la qual pensam donar
el nostre suport, però sobre la qual voldríem fer una glosa,
una glosa no versificada, sinó una glosa, un comentari, que
a més el conjunt del debat que s'ha produït ulteriorment a la
presentació de la proposta, jo crec que ho fa més necessari
que mai.

Cal constatar que, així com el primer punt de la proposta
del PSM suscita així mateix unanimitat, en el segon ja no
passa el mateix, i des del Partit Popular es proposa una
recepta per al problema que és precisament accentuar la
liberalització del mercat, és a dir amb la creença que la
lliure competència en aquest mercat de subministrament, al
final acabaria per neutralitzar aquestes pràctiques
indesitjables. I, per tant, des del Partit Popular s'està en
contra del punt segon de la proposta del PSM on s'insta a
una regularització del mercat. Jo vull dir que des del nostre
punt de vista estam més d'acord amb la redacció del PSM,
perquè pensam que en un sector d'aquestes característiques,
en un sector estratègic i a més on la lliure competència, tal
com ve expressada en els manuals és pràcticament
impossible, no s'ha de descartar de cap manera la
intervenció dels poders públic per regularitzar entre d'altres
coses, per exemple, els preus dels subministraments o dels
productes que surten al mercat. I des del Partit Socialista
efectivament es fa la mateixa aposta per la liberalització del
mercat com a antídot universal contra tot tipus de mals, i
fins al punt de tirar-li en cara al Partit Popular el caràcter
intervencionista que destil•la el punt segon de la seva
proposta, on s'insta les companyies petroleres que ara
operen a les Illes perquè adeqüin els preus dels serveis als
seus costos, així com donar compliment a les obligacions
legals de prestar el servei (...), etc., i es ve a dir que no hem
d'instar les companyies a adequar els preus dels serveis als
seus costos perquè elles sabran quins preus han de posar i
quina adequació han de fer, perquè per això existeix el lliure
mercat. I, com que qualque solució han de
donar al tema, la solució en el cas de la proposta del Partit
Socialista, es remet al pressupost general de l'Estat que
farien de paganos de la correcció dels costos d'insularitat. 
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I, per si hi hagués poc embull muntat en aquest debat,
arribam ja al punt tercer on efectivament el PSM després
d'introduir un punt segon que aposta per la neutralització dels
costos d'insularitat, aposta al punt tercer, d'una manera en
principi no massa casable, com ha apuntat un membre del
Govern, amb el règim econòmic i fiscal especial, que
probablement tendria pretensions més ambicioses que la simple
correcció dels costos d'insularitat. M'ha semblat molt
significatiu, i jo crec que és una de les grans conclusions que es
poden treure d'aquest debat, el fet que el Partit Popular hagi
llevat el tema del règim fiscal especial de la seva esmena a la
totalitat, jo crec que és una cosa absolutament significativa que
el Partit Popular aquí, a les Illes Balears, es troba absolutament
perdut en el que és la defensa d'aquest règim econòmic i fiscal
especial que ha estat la seva bandera política abans i després de
les eleccions. Jo crec que l'embull dels carburants no sé si
l'arreglarem, però una cosa hem aclarida, i és que el règim
econòmic i fiscal especial és un vaixell que fa aigua per totes
bandes, perquè ni tan sols des del grup parlamentari que n'ha fet
la bandera històricament, d'una manera clara i des d'un principi,
s'ha admès la possibilitat que aquest parlament, avui mateix es
pronunciàs per la seva tramitació. Però de tota manera, com que
la contradicció era massa flagrant, així mateix s'ha deixat una
posta oberta i s'ha dit que si hi hagués unanimitat -que no hi
devien confiar que n'hi hagués-, llavors sí que votarien que sí,
i llavors ja perquè vengui Kafka i en prengui nota, el Partit
Socialista sí que se suma a aquesta unanimitat i diu que sí
votarà a favor de la proposta del PSM relativa al règim
econòmic i fiscal especial, en uns termes molt referits a la
terminologia literal de la proposta que és un sí que en realitat és
un no. Clar, és a dir, que es tramiti aviat, que s'estrelli d'una
vegada i ja en tornarem a parlar, del règim econòmic. Per tant,
és a dir, el PSM ho posa, el PP no ho posa i el PSOE es cola,
però tanmateix amb una finalitat totalment contrària a
l'aparença de dir que sí. Bé, absolutament embullat i
absolutament increïble.

Nosaltres, per tant, i per acabar, en principi estam per donar
suport a aquesta proposta que ha presentat el PSM, som
conscients que el règim econòmic i fiscal és un nàufrag, perquè
entre d'altres coses ha quedat desfasat, és a dir, tota una part
molt sensible que és el tema del finançament autonòmic és pura
arqueologia política en aquests moments, i fins i tot anuncii que
el nostre grup presentarà una proposta, jo no sé si algú hi farà
cas, intentant introduir elements de racionalitat en aquest debat
sobre règim econòmic i fiscal especial i neutralització dels
costos d'insularitat, perquè ens sap greu, i crec que és una
situació lamentable, que aquesta comunitat hi faci voltes de
manera, hi insistesc, kafkiana, així com fa voltes aquest
parlament al tema del règim econòmic i fiscal especial, i una
cosa que jo crec que sí que suscitaria la unanimitat de la
cambra, una cosa que sí que seria perfectament defensable
davant les institucions de l'Estat, i una cosa que sí que podríem
veure convertida en realitat en relativament curt temps a la
nostra comunitat autònoma, és precisament la correcció dels
costos d'insularitat que ens permet l'Estatut, que ens permet la
Constitució, fins i tot, idò, efectivament, que això no es faci
perquè estam fent voltes a una cosa que ni va endavant ni
enrera.

Per tant, insistesc que donarem suport a la proposta del PSM
en principi, sense cap tipus de seguretat que això sigui
finalment el que hagi de sortir a votació en aquest debat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que el debat està prou
madur, prou madur perquè caigui. Simplement, abans de
fixar posició respecte de les esmenes, únicament
puntualitzaré les xifres del possible sobre cost que ens
carreguen les empreses petrolieres, pel que fa al gasoil,
parlam del consum de l'any 1995, vostè multipliqui 340.000
tones, que són 340 milions de litres, a 4 pessetes, són 1.360
milions de pessetes; si és a 8 pessetes, el mateix conseller ha
dit que el preu oscil•la entre 4 i 8 pessetes, parlaríem de
2.720 milions anuals, només comptant el gasoil, en algunes
gasolines hem dit que hi ha preus que oscil•len fins 2,50
pessetes. Per tant, veim que sí que té una importància
important -valgui la redundància- per al conjunt de les Illes
Balears i per a uns sectors molt concrets, per tant, és un
tema d'interès. Per aquest interès i totes les possibles
contradiccions que hi ha entre les distintes proposicions, jo
crec que hauríem de cercar un acostament, evidentment,
d'esmena a la totalitat, res de res, acceptaríem algunes
esmenes com a d'addició, per tant, jo crec que s'imposa, si
el president ho considera oportú, un descans de cinc minuts
per veure si podem arribar a un acord.

Ja he dit que, a pesar que es plantegen qüestions
fonamentals, en aquest moment, més que ressaltar les
diferències ideològiques que hi ha entre els grups, que tots
les coneixem, es tracta d'intentar arribar a un acord. Per part
nostra, és molt important ressaltar: u, la situació de
discriminació que pateixen les Illes Balears; dos, instar la
tramitació urgent del règim econòmic i fiscal diferenciat,
perquè és el bessó que pot resoldre aquesta situació, i per
tant, l'altre punt, a pesar que ideològicament coincidim que
és important, el podrem retirar, sempre que es plantegin les
altres esmenes com d'addició. Com d'addició, acceptaríem
l'esmena del PSOE i alguns punts de la proposició no de llei
del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, s'aixeca, idò, la sessió per un temps de
deu minuts.

Recomença la sessió. Ocupin, per favor, els seus escons.
Guardin silenci, per favor, senyores i senyors diputats.

Senyor portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula per dir clarament com queda aquesta
proposta.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Es manté íntegrament la proposició
no de llei del Grup Nacionalista-PSM en els tres punts,
únicament amb una única variació, que és que del tercer punt es
lleven les tres primeres paraules, que diuen "atesa aquesta
circumstància". Per tant, queda íntegrament la proposició no de
llei, únicament el punt tres diu. "Sol•licitar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la tramitació per via d'urgència de la
proposició de llei de règim econòmic i fiscal diferenciat per a
les Illes Balears", si el grup del PSOE hi està d'acord, es
votaria...

Faria referència ara a l'esmena del PSOE, que l'acceptam,
acceptam que es passi a votació, amb una variació, que ja l'ha
esmentada la diputada que l'ha defensada, que diria: "instar el
Govern central a prendre les mesures per tal d'absorbir la
diferència entre el preu dels carburants a la península i a les
Illes Balears", Govern central o govern de l'Estat, així com sigui
més correcte, Govern de l'Estat, a pesar que sigui central. 

Acceptaríem també que es passàs a votació el punt tres de
l'esmena del Grup Popular, que diu: "instar totes les
administracions públiques", suprimint-ne "de les Illes", o sigui,
"instar totes les administracions públiques, Govern central,
Govern balear, consells insulars i ajuntaments i els sectors
afectats", etc. Per tant,e esper que quedi clar. Si ho vol passar a
votació, d'aquesta manera. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vejam si ens hem aclarit entre tots. A la proposició no de
llei s'hi mantenen els punts u, dos i tres, tal com estan redactats,
excepte la primera part del punt número tres, que diu: "atesa
aquesta circumstància". Per tant, a l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista s'afegeix "instar el Govern de l'Estat"
com un punt d'addició, seria un punt quart, i el punt tercer del
Grup Parlamentari Popular seria el punt número cinc, d'acord?

Votem primerament els punts números u i tres, els quals, a
causa de les intervencions hagudes, havien tengut el suport de
tots els portaveus. Votem els punts u i tres de la proposició no
de llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, feta
la correcció al punt número tres.

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

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Passam a votar el punt número dos de la proposició no de
llei, tal com ve redactada.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 46; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número dos.

Passam a  votar el punt número quatre, que és l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, on hem afegit
"instar el Govern de l'Estat".

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el que hauria estat punt número quatre.

Passam a votar el que serà punt número cinc, i ara punt
número quatre, si s'aprova, que és el punt número tres de
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat. Per tant, serà punt
número tres, serà punt número tres, ja que s'han aprovats els
punts números 1 i dos de la proposició no de llei del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, i aquesta, que serà el punt
número tres.

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de
Llei RGE núm. 5359/96, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, sobre l'establiment d'un cànon sobre arribades
turístiques.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és Debat de
presa en consideració de la Proposició de llei número 5359,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, sobre l'establiment
d'un cànon sobre arribades turístiques. Sr. Balanzat, té vostè
la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. La fiscalitat ecològica és un dels mecanismes de
condicionament de consums...
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EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, Sr. Diputat.

Jo demanaria... Senyors Diputats, per favor; Sr. Conseller...

Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Deia que la fiscalitat ecològica o
també la seva concreció, que són les anomenades ecotaxes, són
un dels mecanismes i una de les eines més innovadores i a la
vegada eficaces a l'hora de dissuadir tant consumidors com
indústries de continuar fent malbé el medi natural sense
mirament. Aquests darrers anys i actualment, institucions tan
serioses com poden ser Nacions Unides, el programa de medi
ambient de Nacions Unides, o l'Agència Europea de Medi
Ambient o grups de reconegut prestigi a nivell internacional,
com són Greenpeace o el Fons Mundial per la Natura,el World
Wide Found, o Amics de la Terra o Els Verds europeus,
proposen treballar en aquest sentit, treballar a nivell d'ecotaxes,
gravar activitats que poden ser lesives per al medi ambient.

Amb la proposta que avui debatem, nosaltres estam parlant
d'alguna manera de fiscalitat turística, perquè estam parlant
d'aplicar aquest terme d'ecotaxa al sector turístic. Bé, jo crec
que no fa falta recordar que tenim un model turístic, el de les
nostres illes, que és bàsicament de turisme massiu, és un model
turístic de masses insostenible, aproximadament l'any 95 ens
varen visitar uns vuit milions de turistes. Aquest turisme de
masses és qui consumeix els nostres recursos, l'aire, el paisatge,
els boscos, les platges, l'energia, l'aigua; és a dir, la nostra
primera indústria és la turística, però és, a la vegada, un dels
agents potencialment més destructors del medi ambient, si no
hi posam remei. Per tant, òbviament, tal com ja he dit en altres
ocasions en aquesta tribuna, i segurament al llarg d'aquesta
legislatura ho repetiré, hi hem de posar límits. A Els Verds
òbviament no ens agrada aquest model turístic que tenim a les
nostres illes, aquest model turístic massificat, aquest model
turístic que impacta negativament en el medi i que, per tant,
posa en perill la pròpia supervivència d'aquest turisme amb
vista al futur; Els Vers, vull repetir-ho, ho he dit altres vegades,
a vegades pot fer la impressió, quan es fan males interpretacions
de les intervencions que fem Els Verds, que Els Verds estam en
contra del turisme, i és absolutament fals, al contrari, Els Verds
estam absolutament a favor del turisme, estam a favor que
d'aquí a deu, vint o trenta anys el turisme pugui continuar venint
a les nostres illes i trobar-les, com a mínim, com estan ara i no
pitjor. Per tant, sempre les mesures que proposam Els Verds en
temes turístics van precisament encaminades que aquest model
turístic que desitjam sigui el més sostenible possible i el més
respectuós amb el medi ambient i amb els nostres recursos i
que, per tant, pugui ser una indústria duradora per als propers
anys, per a les properes generacions, per què no?

Com dic, Els Verds pensam que hem de posar límits a aquest
model de turisme massiu depredador perquè les nostres illes
no són de goma, no podem estirar els límits de les nostres
illes i fer-les més grosses, no podem, són com són, tenen les
dimensions que tenen i no hi podem fer res. Per tant, hem
d'anar molt alerta a posar-hi cada vegada més gent, cada
vegada més turistes, cada vegada més oferta turística,
nosaltres pensam que hi hem de posar límits.

En aquests moments, la ciutadania de les Illes és la que
paga totes les infraestructures que utilitza massivament el
turisme, evidentment que utilitzat no només el turisme, però
bàsicament el turisme, sobretot en temporada alta,
carreteres, depuradores, hem de pagar nosaltres, els
ciutadans, ampliacions d'aeroports, ampliacions de centrals
tèrmiques, per què? Perquè cada vegada vénen més turistes,
per tant, cada vegada hem de gastar més pessetes, més
duros, en aquest tipus d'infraestructures, moltes de les quals
antiecològiques, moltes de les quals no adequades i
impactants al medi. Nosaltres pensam que, en primer lloc,
moltes d'aquestes infraestructures, com la que dèiem abans
de carreteres, vostès saben que Els Verds estam en contra de
continuar fent il•límitadament més carreteres, no s'han de
fer, però per a les que s'hagin de fer, es pot demanar com a
mínim és que no les paguin únicament i exclusivament els
residents en aquestes illes, sinó que el mínim que podem
demanar és que les despeses d'aquestes infraestructures,
com a mínim, siguin repartides entre tots els beneficiaris,
i els beneficiaris, com he dit abans, no som només les
persones que residim en aquestes illes tot l'any, sinó les
persones que ens visiten, bàsicament a l'estiu; per tant, es
lògic que d'alguna manera totes aquestes infraestructures es
paguin entre tots.

Per tant, què proposam nosaltres, en definitiva?
Nosaltres proposam que tots els turistes que venguin a els
nostres illes en vol xàrter i en vaixell pagaran una taxa de
mil pessetes, mil pessetes per tota la seva estada,
aproximadament això és, fins l'any passat, tal vegada
enguany la mitjana d'estada ha baixat, però l'any passat o fa
dos anys aproximadament era de deu dies l'estada mitjana
d'un turista, vint duros per dia, res, és una taxa simbòlica i
és una taxa que no és classista, i explicaré per què no és
classista. Nosaltres ens fixam sobretot en la major part del
turisme que hi havia aquí, que és el turisme que ve, com dic,
en vols xàrter i en vaixells grossos i no, com hauran pogut
comprovar els portaveus que com a mínim s'han mirat
aquesta proposició, les persones que vénen en vols regulars,
per exemple, per què? En aquests moments les nostres illes
som encara de les destinacions més barates de la
mediterrània i quasi diria que del món, perquè per 30.000
pessetes o menys pot venir un turista aquí a passar deu dies
tot inclòs, per tant, nosaltres pensam que el fet d'incloure-
l'hi aquestes mil pessetes més no és una taxa, com dic,
classista. He dit abans que aproximadament, pot oscil•lar la
xifra, no ho discutirem, en xifres del 95, vàrem rebre vuit
milions de turistes a les nostres illes, per tant,
aproximadament, fent un compte molt senzill es podrien
arribar a recaptar aproximadament 8.000 milions de
pessetes. Bé, i a què pensam que s'haurien de destinar
aquestos recursos? Nosaltres pensam que, com he dit abans,
aquest turisme massiu és un dels principals agents de
consum i de degradació de territori, energia, aigua, etc., per
tant, aquestos fons que es recaptin haurien d'anar a finançar
programes de protecció ambiental, per exemple, gestió
d'espais naturals, desplegament d'energies netes, gestió
ecològica de l'aigua i dels residus, etc.
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Crec que és lògic, en definitiva, que els turistes que vénen
ajudin a "mantenir", a "reparar"  i a "millorar" el lloc on passen
les vacances, pensam que això és lògic, a més, ho dic
sincerament, crec que seria fàcil d'explicar i crec que podrien
entendre perfectament el fet de demanar aquesta contribució,
aquesta col•laboració per tal de mantenir en un estat ambiental
correcte aquell espai on ells van a passar aquelles vacances,
però, a més, pensam que aquesta ecotaxa de mil pessetes té
altres beneficis, per exemple, podríem destinar aquests 8.000
milions de pessetes en principi a aquesta gestió ambiental,
podríem alliberar recursos econòmics que ara estan destinant a
aquestes finalitats per a altres necessitats de la població local,
és a dir, si ara destinam un percentatge elevat o un percentatge
petit, el que sigui, a aquests tipus de qüestions ambientals, vol
dir que són pessetes que ens estalviarem i que les podrem
destinar a altres prioritats de la població local, possiblement
molt urgents i molt importants, com és cultura, educació, salut,
etc.

Hi ha una cosa que pot escandalitzar molta gent però que a
nosaltres ens encanta, és la següent, un dels beneficis, tal
vegada, l'esperam, que pot tenir aquesta taxa és que hi hagi un
sector de gent, algunes persones, dels turistes, que diguin:
"Home, m'hi posau mil pessetes més, això és molt clar, no vaig
a les Illes Balears, me'n vaig a un altre lloc", fantàstic!,
nosaltres n'estarem encantats, fantàstic! Aquestes persones que
per mil pessetes més decideixen no venir a ca nostra,
enhorabona!, enhorabona, i ho dic així de clar. Pot semblar una
afirmació per a algunes persones tal vegada escandalosa, jo crec
que no, jo crec que és precisament aquest sector de gent el que
no necessitam, és un sector de gent que no genera cap benefici
a l'economia local, no hi genera cap benefici, ni a bars, ni a
boutiques, ni a restaurants, ni a discoteques, molts vénen amb el
paquet fet, tot inclòs, i, per tant, és, com dic, un sector de
turistes que consumeixen aigua, energia, espais naturals i, en
canvi, no aporten res positiu, vull dir quant a nivell econòmic,
estic parlant en termes absolutament economicistes.
Efectivament, i pot semblar estrany sentir parlar una persona
ecologista amb aquests termes, però és així de clar.

Per tant, aquesta taxa de més, una altra virtut que tendria, és
que no és una taxa que repercuteixi sobre residents, ja en tenen
prou, de taxes, els residents, és una taxa que repercutiria
exclusivament sobre gent que ve de fora, i quin seria l'èxit
d'aquesta taxa? Cada vegada que es recaptin menys diners,
perquè això voldrà dir que cada vegada estam eliminant aquest
sector de turisme d'aquest volum que genera tan pocs recursos
econòmics, idò, els deixarem de tenir, perquè Els Verds pensam
que hi vénen massa turistes, així de clar, són massa turistes. Per
tant, pensam que hem de buscar sistemes per eradicar això. Per
tant, no és exactament que tengui una finalitat exclusivament
recaptatòria, aquesta proposició, nosaltres pensam que com
menys es recapti, és un bon senyal, a més tampoc no ha
d'espantar ningú aquest tipus de proposta, vull recordar que
aproximadament l'any 87, 88, un conseller del Partit Popular, de
turisme, Jaume Cladera, ja va proposar una iniciativa similar, si
no exacta, similar, però (...) frenada per l'oposició de tour
operators i de sectors turístics que varen dir que de eso, nada.

Aquesta proposta està emmarcada en un pla d'iniciatives
tendents a fer visibles els límits físics i ambientals de les
nostres illes i de substitució d'un model turístic massificat
per un altre més sostenible, per un altre model més
sostenible i de més qualitat, que asseguri la qualitat i el
nivell de vida de tots els nostres ciutadans. Alguna
d'aquestes iniciatives, que estudiarem més endavant, per
exemple, una és per "desanimar" la gent que ens visita a no
portar el seu propi vehicle, però en parlarem més endavant.

En definitiva., i ja no m'allarg més, Sr. President, m'han
quedat coses..., però les comentarem, avui estam estudiant
la presa en consideració d'aquesta iniciativa, que, com dic,
el que pretén és fer que quan un sector..., és a dir, que els
turistes que vénen contribueixin a "reparar" l'impacte
ambiental que ells mateixos provoquen, hi han de
col•laborar, i també a poc a poc per anar cap a un turisme de
qualitat, de veritat i, per tant, per tenir un turisme de
qualitat, a poc a poc hem de reduir aquest turisme que no
aporta res a nivell econòmic a les nostres illes. De moment,
res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Grups parlamentaris que vulguin consumir un torn a
favor d'aquesta proposició de llei? Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Bé, no sé si començar pel que hi ha de bo o pel que hi ha
de dolent en aquesta proposició de llei, que, en tot cas,
derivarà en una posició favorable. Sincerament, per
començar pel que hi ha de dolent, pens que una ecotaxa
d'aquestes característiques no tendrà un efecte dissuassori
sobre la demanda, ni tan sols sobre aquesta demanda de baix
consum monetari, tal com se cita en la pàgina quatre de la
proposició, cosa que sembla preocupar particularment el
grup proposant. Una ecotaxa de mil pessetes queda
absolutament absorbida dins el conjunt del que és el paquet
que paga el turista i, en definitiva, ni s'assabenta, el turista,
que paga això, i no té efecte dissuassori, no en té de cap
tipus, i aquesta és una de les característiques d'aquest
segment del mercat, a diferència, naturalment, d'altres tipus
de segment de mercat que són particularment sensibles a
l'alteració del preu, perquè aquesta alteració del preu té una
repercussió immediata sobre la demanda, és a dir, si al cafè
de Brasil s'afegeix un sobrecost d'un petitíssim percentatge,
té una rapidíssima i automàtica repercussió sobre la
demanda que tendrà aquesta producció, no passa això dins
el sector turístic. El nostre sector turístic fins i tot és
peculiar en la manera com l'afecten els costos d'insularitat,
l'afecten, òbviament, però no de la mateixa manera que
d'altres sectors productius, i fins i tot, el fet de ser un
arxipèlag afavoreix una imatge de marca del que són les
Illes Balears dins el mercat turístic mundial, perquè, en
definitiva, el mercat turístic està, com quasi tot, cada vegada
més globalitzat, que afavoreix la seva presència com a tal
segment d'oferta dins aquest mercat turístic global, el fet de
ser unes illes.
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Nosaltres també pensam que una ecotaxa d'aquestes
característiques no pot alterar tampoc les actituds consumistes
dels sectors afectats, tal com s'afirma a la pàgina 3, no tendrà
repercussions en les actituds dels sectors afectats una ecotaxa
d'aquestes característiques.

Ja fora de l'exposició de motius, i entrant dins l'articulat,
també tenim dubtes respecte de l'exempció que es fa dels
turistes que vénen via vol regular, el tema de residus, que ha
estat citat pel proposant realment no figura entre els objectius
finalistes d'aquesta taxa. Nosaltres pensam que el tema dels
residus és un dels clars temes que haurien de ser inclosos dins
l'articulat, però tot plegat, jo crec que la reflexió....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. Jo demanaria per favor als diputats que tenen els
telèfons oberts que facin cas del que ja vàrem quedar, i que els
mantenguin apagats. Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo crec que el fet important és el que assenyalava el Sr.
Balanzat dels costos externs que significa l'activitat turística per
al conjunt de la nostra comunitat i per a la població. A la
proposició de llei es parla fins i tot de doble fiscalitat que
pateixen els ciutadans en la mesura que han de fer front a la
correcció dels desequilibris mediambientals de gestió de
recursos, d'aigua, d'energia, de gestió de residus, de creació
d'infraestructures que ens suposa l'activitat turística; i que
efectivament, jo tenc molts de dubtes que el règim econòmic i
fiscal especial vengui de cap de les maneres a arreglar-nos
aquesta qüestió. És un dels 450 forats que té el vaixell del règim
econòmic i fiscal especial, perquè òbviament, si aquest sector
de la nostra activitat econòmica ens situa en uns nivells de
renda superiors a la mitjana europea, és una mica pretenciós per
la nostra part dir que efectivament nosaltres ens beneficiam
d'aquesta activitat, ho transformam en la generació de renda per
damunt de la mitjana europea, però els costos derivats, els
costos d'infraestructura, els costos sobreafegits de gestió de
recursos, etcètera, això, que hi hagi un moviment solidari pel
conjunt de l'Estat que vengui a reparar aquestes qüestions. No
és una cosa excessivament raonable, i per tant totes les mesures
del règim econòmic i fiscal especial que van en aquest sentit,
que són unes quantes, tenen bastant poques possibilitats de
veure la llum.

En canvi jo crec que sí val molt la pena que aquest
parlament es plantegi la possibilitat d'afrontar aquests
sobrecostos derivats de l'activitat turística, sobrecostos en
totes aquestes matèries de caràcter mediambiental,
d'infraestructures, etcètera, a partir d'un cànon, que en
definitiva no paguen els ciutadans de la nostra comunitat
autònoma, que no corre el perill d'afectar d'una manera
particularment lesiva, particularment negativa l'activitat
econòmica associada a aquest sector turístic, per aquestes
raons que he dit abans de la manca de flexibilitat de la
demanda a una taxa d'aquestes característiques. Jo crec que
sí val molt la pena que aquesta comunitat es plantegi
l'obtenció d'aquests recursos per aquesta via, que ens
permetria efectivament implementar aquestes polítiques
d'aigua, d'energia, que es plantegen a la Llei; que ens
permetria alliberar recursos propis per dur endavant
polítiques socials i polítiques de molts d'altres àmbits. En
definitiva, millorar la nostra qualitat de vida, sense un cost
sensible -insistesc- per a la nostra comunitat, jo crec que sí
que és una operació, sí que és una idea sobre la qual val
molt la pena que aquest parlament reflexioni. 

Per tant, jo reiter el nostre vot afirmatiu a aquesta
admissió a tràmit que avui se sotmet a debat, perquè jo crec
que estam davant una proposta important, molt interessant,
que treu aquest parlament -i em sap greu tornar-me referir
al REFE, que avui ha estat una mica la fantasmada estrella
que ha sobrevolat aquest parlament- de paranys i de
miratges que no ens duran enlloc, d'esperar que aquestes
infraestructures se'ns subvencionin via REFE, i permet en
definitiva una acció decidida, que jo crec que tendria
repercussions importants des del punt de vista de la
recaptació de recursos per part de la nostra comunitat, una
recaptació efectiva, molt d'acord amb el fet "jo tenc aquesta
activitat que és la que em dóna la major part de la riquesa,
i jo la grav per intentar treure recursos per compensar els
costos externs que això me genera", i a la vegada fa molt
més creïble adoptar mesures d'aquestes característiques,
després efectivament anar a demanar a l'Estat
compensacions dels costos d'insularitat, perquè
efectivament es veu un esforç real per part d'aquesta
comunitat per afrontar els seus propis problemes. Gràcies,

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM-
Nacionalistes, té la paraula el Sr. Antoni Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup donarà suport a la iniciativa, a la idea motriu
d'aquesta iniciativa, d'establir una ecotaxa, i per tant de la presa
en consideració d'aquesta proposició de llei. No entraré en el
debat del text en concret, ni molt menys; creim que ha de ser en
ponència i en comissió on confiam poder tenir aquest debat, i
fer-hi algunes aportacions que modestament creim que podrien
millorar el projecte.

Compartim el principi d'aquesta ecotaxa, de "qui contamina,
paga", i amb la idea que els sectors que produeixen els impactes
han d'interioritzar els costos ambientals. Els consumidors han
de ser conscients que els béns que malmeten no són gratuïts,
tant els materials com els immaterials. El consum genera un
cost ambiental i qualcú l'ha de pagar. És lògic que repercuteixi
sobre el sector que se'n beneficia, perquè si no ho feim així, el
que haurà de pagar és tota la societat, tengui la relació que
tengui amb el benefici que genera el turisme. En aquest sentit
les ecotaxes permeten visualitzar aquest fenomen, i en
conseqüència tenen fins i tot un caràcter pedagògic.

Ara bé, si baixam de la teoria a la pràctica, realment el que
succeeix és que els ciutadans d'aquest país hem de patir durant
tot l'any els desordres ambientals que un turisme excessiu ens
provoca, perquè en realitat els poders públics, ni amb la societat
ni sense societat, no arriben a pal•liar els efectes nocius
provocats sobre el medi ambient. Per una banda el benefici
privat no es dedica a contribuir a la restauració ambiental, car
no és la seva tasca, i a més ni tan sols ha tengut en compte
aquest cost a l'hora de comptabilitzar; la comptabilitat privada
no ho recull, mentre que l'administració que s'apropia en part
d'aquest benefici -bàsicament, per no dir exclusivament,
l'administració de l'Estat- no ens ho torna. No només no ens
torna aquest benefici, sinó que paradoxalment aquests beneficis
importants que genera el turisme incideixen sobre les
estadístiques, i s'arriba a la conclusió que som rics. I com que
som rics, no necessitam ajudes addicionals ni en matèria
d'infraestructures ni en qualsevol altra matèria. És un cercle
viciós que de qualque manera haurem de rompre.

Aquí veim una mancança greu en l'argumentació de
l'ecotaxa, perquè obvia la responsabilitat de l'Estat, que segur
que té, i que no cal dir que per al nostre grup no hauria de ser
l'Estat, òbviament, el que hauria de resoldre el problema, sinó
que els doblers ja no se n'haurien d'anar d'aquí. Aposta el nostre
grup defensa el concert econòmic o qualsevol altra fórmula per
la qual els ingressos que es generen aquí quedin a les Illes
Balears, i en tot cas ja pactarem amb l'Estat els serveis, pocs,
que ha de fer l'Estat. En tot cas, al Govern balear no li queda
més remei, i ha de reaccionar. És cert que cal prendre mesures
com aquesta per garantir el finançament d'actuacions
mediambientals, tot i que li avanç que no tenim clar que s'hagi
de rompre el principi d'unitat de caixa i que s'hagi d'imposar
l'afectació. En tot cas, seran recursos que serviran a aquest fi.

El que succeeix, com diu l'exposició de motius, és que
totes les inversions en infraestructures que té el Govern i
que puguen tenir d'altres administracions, s'han de destinar
a corregir les aberracions del model: mils de milions darrere
aigua, mils de milions en residus, en energia, en carreteres,
i aixi i tot incomoditats, etcètera. I ara encara hauríem
d'entrar en desclassificacions i d'altres compensacions a
propietaris si volem aturar el creixement urbanístic, protegir
el paisatge, i preservar i gestionar els espais naturals. Ara
bé, 8.000 milions de pessetes donen per fer moltes coses, i
donen per fer filigranes, per fer realment gestió i per fer
polítiques interessants, ambicioses per part del Govern. Ara
ens sembla que el PP ni té projecte, ni té ambició ni té el
coratge d'escometre-ho. L'Estat, si ha de menester 300
pessetes en seguretat, les agafa, les imposa i s'ha acabat; i
300 pessetes que pagam sobretot els que necessitam el
transport públic aeri ben igual que qualcú podria utilitzar el
del tren. Aquí necessitam les 1.000 pessetes, no s'imposen.

Per al nostre grup la clau continua estant òbviament en
la legislació sobre ordenació del territori i sobre l'ordenació
turística. Però donarem suport a totes aquestes mesures que
puguen modificar l'actual model turístic. Creim que el
redactat de la Llei fiscal l'hauríem de matisar, però no és el
motiu d'aquest debat; i creim que qualsevol actuació que
puga modificar l'actual model turístic ha de ser rebuda amb
bons ulls. El nostre és un model d'extracció minera, que
explota els recursos fins exhaurir-los, i que en haver-los
acabat desapareixerà i ens deixarà un territori erm. Amb
aquesta mesura, com a mínim, tendrem més recursos per
executar el Pla de restauració, que per cert hauria de tenir el
nom de Directrius d'ordenació del territori, i que el Govern
no arriba ni a redactar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Joan Marí. Té
vostè la paraula, i s'obre en aquest moment el torn en contra
d'aquesta proposta.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, des del Grup Parlamentari Socialista consideram
que la proposició de llei que avui vostè presenta en aquest
parlament per a la seva presa en consideració està en
coherència amb els valors i principis que ha de defensar
vostè com a integrant d'un grup verd, d'un grup que vol
defensar els valors ecològics de la nostra comunitat. Però,
Sr. Balanzat, a part dels sentiments ecològics, que nosaltres
compartim i defensam, entenem que hi ha altres qüestions
que convendria que valoràssim en tota la seva magnitud, i
ens referim a les conseqüències que pot tenir per al sector
turístic de les nostres illes la implantació d'un nou impost;
perquè com vostè sap, Sr. Balanzat, el Govern de l'Estat, del
Partit Popular, ja ha implantat recentment una nova taxa de
300 pessetes que cada persona que visita les nostres illes, i
mitjançant el Butlletí de l'Estat, ens obliga a pagar-les; i
l'única possibilitat que ens ha deixat ha estat picar de peus,
o bé manifestar el nostre el nostre rebuig davant els mitjans
de comunicació que ens han volgut escoltar.
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Així i tot hem de reconèixer que la seva proposta de cobrar
un cànon de 1.000 pessetes a cada turista que visita les nostres
illes té un fons i un objectiu ben diferent a l'impost que ha
implantat el Govern central, ja que en la seva proposta hi ha uns
objectius concrets per desenvolupar a les nostres illes, i per
contra, l'impost del Govern central no sabem per què serveix ni
a on van a parar les 300 pessetes. Diuen que per seguretat, però
tampoc no ho sabem massa segur. El que sí tenim segur és que
l'han de pagar totes les persones que visiten les nostres illes.

Però si des del Grup Parlamentari Socialista ja manifestàrem
el nostre rebuig a la taxa del Govern popular, tampoc no podem
estar d'acord amb aquesta proposició de llei, perquè no podem
oblidar que a la nostra comunitat vivim quasi exclusivament del
turisme, i la implantació de més costos afegits al nostre
producte tendria conseqüències molt negatives per al sector
turístic i tota la xarxa comercial, ja que, com és evident, això
encareix el producte i fa menys competitives les nostres illes
com a destí turístic respecte d'altres indrets nacionals i
internacionals que són competidors nostres i no tenen aquests
impostos ni altres que gravin i encareixin el seu producte.
Perquè segons el nostre entendre, per solucionar els problemes
que vostè planteja, no fa falta crear nou cànon que encareixi el
nostre producte. Tal vegada l'únic que fa falta és una millor
distribució dels impostos que ja paguen directament o indirecta
aquests turistes, perquè, per cas, Sr. Balanzat, no creu que els
turistes ja paguen la seva part corresponent als recursos hídrics
que consumeixen, com és aigua, depuració i reutilització
d'aquesta aigua? Per cas no creu que ja paguen la seva part
corresponent a la neteja viària, a la recollida de fems i a
l'eliminació de residus sòlids? Per cas aquests turistes no
paguen els seus impostos sobre els béns de consum i altres
servicis que consumeixen i utilitzen a la seva estància a les
nostres illes.

I per altra banda, Sr. Balanzat, els empresaris també paguen
la taxa de construcció dels immobles, l'impost sobre l'activitat
econòmica que generen els turistes. Tot això ho paguen tant els
turistes com els empresaris. Per tant, és evident que si aquests
recursos no són suficients és perquè les institucions públiques
estan fent una mala política d'inversions, o bé hi ha algun
desfasament en aquests imposts o cànons que haurem de
corregir, perquè aquests recursos sien suficients per dur a terme
les polítiques adients per compensar la inevitable destrucció
ecològica i mediambiental que provoca el turisme, i que
evidentment els que més ho sofreixen són les poblacions
residents.

Però dit això, i reconeixent aquest fet, també s'ha de dir
que gràcies al turisme els ciutadans de les nostres illes en la
seva majoria gaudeixen d'un bon nivell de vida i un benestar
social. Per tant, entenem que seríem molt poc responsables
si donàvem suport a la creació de més impostos que
encareixin el nostre producte, que ens facin menys
competitius respecte d'altres indrets, i penalitzin encara més
la insularitat i l'economia de les nostres illes.

Per tot això, Sr Balanzat, el Grup Parlamentari Socialista
avui per avui no podem donar suport a la presa en
consideració de la seva proposició de llei sobre l'establiment
d'un cànon sobre arribades turístiques, per molt bones que
siguin les seves intencions i la destinació d'aquests recursos.
De qualsevol manera nosaltres hi votarem en contra, com
dic, però si prospera aquesta proposició de llei ja entraríem
més en el fons del que vostès proposen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Voldria començar fent constar al
Sr. President que el que ha presentat aquesta proposició no
de llei és el Grup Mixt, perquè pareixia que alguns
portaveus es dirigien al PP volent discutir, i jo encara no
havia tengut ocasió d'intervenir, i sols dit que el PP per a
alguns pot ser que no tengui projecte, que no tengui altres
coses; el que sí vull dir que tenim és seny, i el Grup Popular
ho ha demostrat moltes vegades aquí, i també vull intentar
demostrar-ho amb la defensa del vot negatiu davant aquesta
proposició no de llei.

Vull començar dient que, Sr. Balanzat, la veritat és que
quan vaig la proposició de llei aquesta vaig tenir difícil
poder-me formar una idea i dir "bé, i com l'he de contestar?"
perquè la vaig trobar una mica entravessada, una mica
difícil, no l'acabava de comprendre. Però és que quasi quasi
després de l'explicació d'avui encara ho tenc més difícil,
perquè crec que vostè amb la seva intervenció m'ha
demostrat que quasi quasi es veu que li havien escrit, però
jo crec que ni vostè estava convençut amb el que defensava,
i a més al llarg de la seva intervenció -cosa que no faré, per
no allargar-me massa- crec que ha tengut moltes
contradiccions, perquè per una banda deia que no era
classista, però per l'altra deia que sí, que només havien de
pagar uns determinats; per una banda deia que volien
defensar el turisme, que Els Verds estaven molt a favor del
turisme, però per l'altra banda deia "i si se'n van, estam
encantats. Que se'n vagin. No ens perjudicaran". Jo crec que
sí, que ens perjudicaran quan se'n vagin. Que no afectarà els
residents? No, no els afectarà l'impost de les 1.000 pessetes,
però si no venguessen els turistes crec que sí, que l'afectaria,
i molt, i vostè ho sap. Crec que tots hem viscut èpoques
difícils abans del turisme, i que no cal recordar-les aquí.
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Però bé, entrarem ja en el fons d'aquesta proposició de llei.
Jo vull dir que vaig llegir atentament l'exposició de motius. La
primera conclusió que n'he tret és que la finalitat d'aquesta
proposició no de llei no era crear una taxa per recollir ingressos,
i a més crec que ho diu, sinó que la voluntat d'aquesta
proposició de llei, que també ho diu, va encaminada a reduir en
el possible el nombre de visitants que tenen les nostres illes.
Això queda clar, i està escrit. I per l'altra banda tampoc no
m'estranya, venint d'on ve, i aquí ja ho hem dit altres vegades,
que tampoc a vostès no els agrada que s'hagin de fer millores en
infraestructures, com en carreteres, aeroports, depuradores,
eliminació de residus, etcètera. Tampoc no els agrada, també ho
varen dir aquí. Jo record fins i tot en un debat que varen dir que
si vénen més turistes haurem de tenir més carreteres, haurem de
tenir més aeroports... Naturalment que sí; i gràcies a ells les
podem construir. 

A part d'aquestes referències que he fet, que com li dic, crec
que no la deu haver escrit vostè, aquesta proposició, perquè el
que l'ha escrit demostra un desconeixement absolut de la
realitat. Però vull tornar a tocar un altre tema que ningú n'ha
parlat, ni vostè quan ha fet l'exposició, però sí que està escrit:
Hi ha un paràgraf en què vostès parlen del pla d'enlletgiment
d'àrees turístiques. Supòs que es deuen referir al primer Pla
d'embelliment turístic que vàrem tenir en aquesta comunitat. Jo
no sé si és un error gramatical, o tal vegada ho havia fet amb
tota la voluntat. Miri, Sr. Balanzat, jo crec que la majoria dels
diputats d'aquesta cambra que eren aquí quan es va aprovar
aquest pla d'embelliment -i que per cert es va aprovar no només
amb els vots del PP, sinó que hi va haver una àmplia majoria
d'aquesta cambra- estam d'acord que el pla d'embelliment
turístic ha estat una de les millores millors i més rendibles que
s'han fet a aquesta comunitat, amb una inversio de molts de mils
de milions, però que crec que en uns moments difícils, en uns
moments de crisi turística, crec que d'alguna manera ens va
servir per salvar el clot que altres comunitats tengueren, però tal
vegada en un grau més gros que no vàrem tenir nosaltres. Però
també li vull dir una cosa: El Pla d'embelliment turístic que va
fer la Comunitat Autònoma no va en contra de res de l'ecologia,
perquè li vull recordar que fins i tot aquest que li parla va tenir
la satisfacció de poder-hi anar, amb un cert nombre de persones
de Balears, que encapçalava el president de la Comunitat
Autònoma, que fins i tot el Pla d'embelliment turístic de les Illes
Balears va ser objecte d'un premi internacional, Tourism for
tomorrow, que ens va donar la British Airways, però va ser
proposta d'un personatge tan important, que supòs que vostè deu
conèixer millor que jo, perquè està molt avesat amb això de
l'ecologia, com va ser una proposta de David Belami, que és un
científic de reconegut prestigi internacional, i que s'ha destacat
sempre en protecció del medi ambient; i que recentment l'illa de
Mallorca ha rebut un altre premi que també està avalat per
aquest personatge, que fa molts pocs dies que l'ha rebut, com el
premi que s'ha donat a l'Albufera.

Dit això, Sr. Balanzat, jo crec que l'únic que podríem dir
d'aquesta proposició no de llei, una cosa en què tal vegada
nosaltres coincidim totalment, és que vostè parla de la
preservació del nostre entorn i del medi natural.
Efectivament el Grup Popular també està per això. I a més,
no el Grup Popular només, jo crec que això no és patrimoni
de ningú, i tots els grups que estam en aquesta cambra, qui
més qui menys crec que està per això, i no importa que
facem més apologia d'un tema del qual crec que moltes
vegades n'hem parlat. I prova d'això, que estam tan
convençuts el Grup Popular i que ho defensam, és tant la
legislació que s'ha fet sobre aquesta matèria com les
quantitats que s'han vengut invertint al llarg de tots aquests
anys per les diferents administracions, bé sia el Govern
balear, bé sigui el Consell Insular o d'altres administracions.

Però jo li faria una pregunta, dit això: Sap vostè, Sr.
Balanzat, tots aquests mils de milions que s'han pogut
invertir per què ha estat? Per què han pogut fer carreteres,
per què han pogut fer jardins, per què han pogut ampliar
potabilitzadores, depuradores, etcètera? Sap per què ha
estat? Gràcies als ingressos dels turistes que pareix ser que
vostès volen reduir, pareix com si els molestassen.

Podríem estendre'ns molt quant a l'exposició de motius,
però jo crec que ja podríem entrar en el contengut sobretot
de l'articulat d'aquesta proposició de llei. I aquesta
proposició de llei, li vull dir d'entrada i supòs que ja ho deu
haver detectat, però li vull dir altra volta, no tendrà el nostre
suport per molts de motius. En primer lloc, nosaltres
pensam que vulnera el principi d'igualtat reconegut tant a
l'article 14 com en el 31.1 de la Constitució Espanyola, ja
que considera subjectes passius només els viatgers de vols
xàrter i als de vaixells comercials, però sense cap fonament
ni cap justificació que pugui dir a veure per què uns paguen
i uns altres no paguen.

Un altre punt amb què no estam d'acord és que contradiu
el principi de capacitat econòmica de l'article 31 de la (...),
perquè subjecta a aquest gravamen, aquest impost o aquesta
taxa, com li vulgui dir, a aquelles persones de menor
capacitat econòmica. Crec que queda ben demostrat, tant a
l'exposició de motius com a l'article 1, quines són les
persones que han de pagar. També vulnera el preincipi de
generalitat, ja que és un impost -i queda ben demostrat aquí-
que no volen vostès que s'apliqui a tots  els viatgers, sinó tan
sols a aquelles persones que viatgin en xàrter o en vaixells
comercials. Ara, el que vengui en avionetes, el que vengui
en iots, o el que vengui en vols regulars, directe de Londres,
directe de París, directe de qualsevol aeroport europeu, o
encara que sia d'Estats Units, com que no volen en xàrter, i
tenen més duros, aquests no pagaran.
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No compleix tampoc el principi de progressivitat, més aviat
al contrari, és un impost regressiu, perquè com he dit abans està
posat per gravar sempre els que menys recursos tenen; i també
vulnera, com no, l'article 9.c de la LOFCA sobre la lliure
circulació de persones en territori espanyol, atès que en l'article
tercer declara com a exempts d'imposts tots aquells ciutadans
que acreditin de certificat municipal corresponent, residència a
les Illes. Així, per tant, la resta de ciutadans de l'Estat espanyol,
per viatjar dins el propi estat haurien de pagar un impost; no sé
si els posarien fronteres, o com ho farien.

Per altra banda, tampoc no es tracta d'un impost de caràcter
directe, tal i com figura a l'article 1, ja que no grava sobre la
renda o el patrimoni d'aquests viatgers, sinó que tan sols grava
sobre el grau de despesa que tenguin aquelles persones que
puguin visitar les Illes Balears, o sigui, que si és una persona
que té una capacitat econòmica petita, que pot gastar poc,
aquest el gravarem, però si és una persona que té una capacitat
econòmica que pugui gastar més no, faltaria més!, aquest no,
però que moltes vegades això no es correspon, perquè jo crec
que part del que he dit abans podria tenir, i no em vull estendre,
l'aplicació d'aquest impost podria tenir unes conseqüències molt
greus per a l'economia de les Illes Balears. No el fet de pagar
1.000 pessetes decideix a aquells que menys té, moltes vegades
també decideix a aquell que té, i que molts que tenen una
despesa turística important també poden venir amb vaixell i
poden venir amb vol xàrter com no, no tots han de venir amb
l'avioneta privada. 

Per tant, Sr. Balanzat, el Grup Popular votarà en contra
d'aquesta proposta de llei, en primer lloc, com li he dit abans,
perquè no estam d'acord en la creació d'aquesta taxa i, en segon
lloc, perquè tal i com li he intentat explicar a través de tots
aquests principis que li hem dit nosaltres que crèiem que no es
complien, creim que si l'aprovàvem atemptaríem contra la
igualtat dels ciutadans i fins i tot perquè jo entenc que podria ser
clarament anticonstitucional aquesta llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aniré ràpid. Vull agrair als grups que
han donat suport, Esquerra Unida i PSM. Em centraré,
lògicament, en el Grup Socialista i en el Grup Popular,
ràpidament. En primer lloc, bàsicament, el que ha dit el
portaveu socialista és que aquesta taxa suposaria encarir el
producte i que això perjudicaria el mercat, perjudicaria la
indústria i que ens faria menys competitius que altres destins i
que això seria molt perjudicial, un argument, per cert,
pràcticament calcat del que ha fet el Partit Popular. Nosaltres
pensam que no; nosaltres pensam que a la vegada que, d'alguna
manera, deixaria de venir aquest sector de turista barat, a la
vegada s'ha de comentar allò que tantes vegades, per exemple
el Partit Popular (...) parla del turisme de qualitat; nosaltres
volem que cada vegada el turisme de qualitat sigui..., no volem
Onassis, volem un turisme mitjà. Ara no tenim turisme mitjà,
tenim un turisme, en general, molt baix. Per tant el que nosaltres
volem és, poc a poc, elevar aquest sostre, a poc a poc. Per tant,
repetesc, no crec que el fet que un sector o un percentatge de
turistes de baix poder adquisitiu deixi de venir jo crec que no
afectarà en absolut a l'economia de les illes perquè, en principi,
són persones que deixen molt poc a l'economia local, com he dit
abans, i això ho saben molt bé els botiguers, les persones que
estan a restaurants, cambrers, etc., i si no preguntin-los com els
ha anat darrerament.

Després el Partit Popular ha fet com a dos arguments. En
primer lloc em referiré a l'argument sobre que vulnera no sé
quants de principis i tal. Bé, jo molt espavilat no som,
cadascú és com és; per això em vaig assessorar amb un
especialista en dret tributari, catedràtic en dret tributari, que
es va mirar un parell de vegades aquest text, el va revisar, el
va repassar, precisament per anar alerta amb aquest tipus
d'acords, precisament per anar alerta. Jo només llegiré algun
article de l'Estatut d'Autonomia, per exemple l'article 57.1:
"La Comunitat Autònoma podrà establir i exigir els seus
propis tributs d'acord amb la Constitució i les lleis sense que
aquests puguin recaure sobre fets imposables gravats per
l'Estat". El 65.b, per exemple, que diu: "L'establiment,
modificació i supressió de les seves taxes, les contribucions
especials, impostos propis, etc., es farà...". És a dir, en
principi, segons l'Estatut d'Autonomia, nosaltres podem
gravar, podem posar un tribut que no estigui ja posat per
l'Estat. Ho podem fer, legalment. Per tant no em vengui amb
qüestions sobre que vulnera no sé quants de principis perquè
no estic d'acord; no estic d'acord perquè precisament he
procurat assessorar-me bé.

Després, allò que a mi més em preocupa és el tema -una
mica igual com deia el senyor...- aquí parlam de diferents
models turístics. Vostès creuen que com més turistes
venguin, si enguany en lloc de ser 8 milions de turistes si
són 10 encara millor. Nosaltres pensam que no, que encara
millor no, és un suïcidi, ens estam suïcidant, i després 12 i
després 14; això vol dir cada vegada més carreteres, més
centrals elèctriques, més autopistes, més depuradores, més
despesa, per tant. És un suïcidi, vivim a unes illes petites
que tenen uns límits físics, uns límits ambientals i no podem
créixer il•limitadament. Per això Els Verds -possiblement
altres partit no hi estan d'acord, és el nostre punt de vista- no
estam d'acord amb aquest creixement artificial il•limitat, no
hi estam d'acord, creim que s'han de posar límits i creim que
aquesta idea de les 1.000 pessetes pot ser una bona idea
perquè, com a mínim, aquells que vénen col•laborin a
mantenir i a reparar allò que fan malbé que és, entre altres
coses, el medi natural. Pensam que és just.
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Després els temes del Pla d'embelliment, d'enllegiment, etc.
Vull recordar-li que, quan es va decidir això, no hi havia
representants de Els Verds en aquesta cambra. Nosaltres
pensem que si per pla d'embelliment d'entén fer, simplement,
allà on hi havia una costa preciosa fer-hi un passeig marítim
amb palmeres com a Miami, nosaltres pensam que gastar mils
de milions de pessetes, hipotecar els ajuntaments per fer aquests
tipus d'actuacions, això no ens sembla, sincerament, que sigui
una prioritat i que sigui un benefici evident per al turisme.
Pensam que hi ha altres prioritats.

I bé, si m'ha quedat la meva intervenció... perquè amb tota
sinceritat els dic que al final he de donar la raó al Sr. Palau en
un aspecte: potser al final la meva intervenció, quan l'he
repassada, m'ha quedat més classista del compte. Sí, és veritat,
dóna la impressió que la nostra obsessió és que no vengui
ningú, que aquell que no tengui un duro i tal. Nosaltres vull que
entenguin quina és la nostra idea i ho feim amb la millor
intenció. Volem menys turistes, així de clar, menys turistes però
millors, així de clar, i com que pensam que per tenir turisme de
qualitat no fan falta camps de golf no volem camps de golf,
buscam altres alternatives. Aquesta és la nostra intenció; si ho
hem fet millor o pitjor no ho sé però aquesta és la nostra
contribució. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Marí? El Sr. Palau té la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. En primer lloc vull
dir al Sr. Balanzat que li he enumerat cinc principis pels quals
creia que podria vulnerar la Constitució i el convit que dins el
mateix llibre on ha llegit aquest article de l'Estatut d'Autonomia
que llegeixi l'article 14 i el 31.1 de la Constitució espanyola i
els altres que li he enunciat i després a veure que puc tenir un
poc de raó o no tenc un poc de raó.

Jo, Sr. Balanzat, crec que vostès Els Verds són un poc
romàntics, perquè vostès pensen que pel sol fet de posar una
taxa de 1.000 pessetes ja tendrem turistes de qualitat. No; el
turisme de qualitat, que tots estam per això i estic segur que tots
els grups d'aquesta cambra és el que volem, el turisme de
qualitat l'hem de motivar per uns altres condicionants, un altre
tipus d'oferta, i d'aquesta manera, si els donam una oferta
millor, una oferta que faci més assequible i més grata la seva
estada aquí, una oferta que vostè no hi està d'acord però jo sí
com és el camp de golf perquè, escolti, i si els du de tanta
qualitat i al final no vol que tengui el camps de golf i que no
tengui cap port esportiu, que no tengui res, amb què vol que
s'entretenguin aquests senyors de tants de duros que vol dur
vostè?, idò s'avorriran i se'n tornaran cap a ca seva abans
d'acabar la seva estada. Per tant jo crec que vostès són un poc
romàntics quan parlen d'una sèrie de coses que per una banda
volen un turisme de qualitat i es pensen que posant-los 1.000
pessetes de taxa ja vendran només els milionaris. No, jo crec
que més bé el contrari.

Pla d'embelliment, bé, vostè ho ha dit. No hi era, potser
no el coneix però ja li dic que crec que va ser una de les
iniciatives bones que va tenir aquesta comunitat i no cal que
ho digui jo sinó que crec que podem convenir això molts
dels que estam aquí i, bé, diu que en la seva intervenció
potser sí que és veritat que l'ha fet una mica classista; no, és
que no només és la intervenció, és que és tot el contingut i
l'exposició de motius, o sigui que avui podria haver tengut
un error, però es veu que el dia que la varen escriure també
en varen tenir un i gros. Gràcies, Sr. Balanzat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats, ocupin els seus escons per
favor.

Abans de procedir a la votació, com que ara hi som tots,
aquesta Presidència ha de tornar a advertir el que ja va dir
el passat període de sessions a les senyores i senyors
diputats: que per favor evitin, en la mesura del possible,
tenir els telèfons portàtils connectats dins la Cambra o si no
que se'ls posin, que avui en dia n'hi ha d'aquests tan
silenciosos, que vibren un poquet i que no fan cap tipus de
renou.

Dit açò, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que prenguin en consideració
la proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Rialles)

Deman al Grup Parlamentari Popular, per favor, que té
dues opcions: o prendre's seriosament la votació o si no
aquesta Presidència haurà de prendre mesures. Estam en
plena votació i crec que el que ha passat ara no és propi
d'una cambra legislativa.

Vots a favor, 9; en contra, 44; abstencions, 2. 

Moltes gràcies. S'aixeca la sessió.
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