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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Els prec que
ocupin els seus llocs. Començam aquesta sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2348/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dessaladora de Cala d'Hort.

El primer punt fa referència a preguntes, i la primera la
formula el diputat Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dessaladora de Cala d'Hort.
Sr. Diputat té vostè la paraula.

 EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller
de ;Medi Ambient, el Decret 4/86, de 23 de gener, estableix
que hauran de ser objecte de valoració d'impacte ambiental
les plantes dessaladores de més de mil metres cúbics per dia
de capacitat. En el cas de Cala d'Hort, s'ha sol•licitat la
construcció d'una dessaladora fins a 500.000 metres cúbics
per any. La pregunta és si creu correcte, Sr. Conseller,
sotmetre a exposició pública un expedient que, evidentment,
està incomplert. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, hi ha qualque dada que
falla, perquè les dades que tenc són que aqueixa planta té una
demanda i un consum de 600 metres per dia, per la qual cosa les
dades de referència, quant a (...)ció, són mil metres cúbics per
dia, aqueixa planta està definida per a 600 metres, per la qual
cosa no crec que sigui el supòsit. En qualsevol cas, si hi hagués
un error, es podria complementar, però allò que tenc jo en
aquest moment és merament una planta amb una producció de
600 metres cúbics per dia, per la qual cosa està exempta o
exonerada d'avaluació d'impacte ambiental.

EL SR. PRESIDENT:

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

 EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la sol•licitud, la
instància de sol•licitud que hi ha a l'expedient diu exactament
fins als 500.000 metres cúbics per any, una altra cosa és el que
digui el projecte tècnic que s'hi adjunti, però la sol•licitud és
aquesta, i a nosaltres el que ens preocupa, coneixent tots els
antecedents sobre aquest projecte del golf a Cala d'Hort, el qual
vostè, Sr. Conseller, hauria d'explicar, és aquest interès tan
especial que té el Partit Popular en aquesta operació
especulativa de transformar un sòl rústic i adquirit com a tal en
un camp de golf. vostè ho ha de saber bé perquè vostè, no sols
presidí les comissions d'avaluació a la Comissió de medi
ambient, va assistir expressament a la sessió on s'havia
d'aprovar l'avaluació d'impacte ambiental d'aquest camp de golf,
que, per cert, una vegada aprovat, se'n va absentar
immediatament, i pel que veig, em preocupa ara una vegada
més que en que aquest expedient hi hagi aquesta contradicció,
que per una banda se sol•liciten 500.000 metres cúbics per any,
però, per d'altra, és cert que el projecte tècnic parla de dos
mòduls de 300, però la contradicció hi és i la sospita cada
vegada es va agreujant més, i crec  que és una cosa que el Partit
Popular hauria d'explicar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sr. Diputat, per favor, no digui disbarats,
perquè realment no sé a què es refereix en particular. Aquí
tenim una planta amb una producció màxima de 216.000
tones per any, en definitiva. No record ni tenc present haver
assistit a aqueixa reunió, ni haver-ne sortit, ni res de res, el
que sí que veig és que vostè, des de fa exactament un mes,
cada setmana demana un tema relatiu a un golf que,
sincerament, compleix amb els tràmits adequats. Vostès i
Esquerra Unida. No digui més disbarats i, sobretot, per
favor, parlin carregats de raó.

En aquest sentit, he de dir que jo, Bartomeu Reus, com
a conseller de Medi Ambient, no he fet res més que sigui un
expedient, ni més ni manco, i no em consta un interès
particular per part de ningú del Partit Popular. Això és tot.

I.2) Pregunta RGE núm. 2350/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de camins
públics

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recuperació de camins públics. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta es formula
davant els anuncis fets pel conseller d'Obres Públiques ja el
desembre de 1996; s'naunciava a través dels mitjans de
comunicació una gran tasca de recuperació, un treball molt
intens, en paraules textuals, de camins públics dins els
espais naturals. Per tant, demanam en quines accions es
tradueix aquest treball intens per part de la conselleria per
tal de tirar endavant aquests camins públics dins espais
naturals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè
la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President. Sra. Diputada, d'acord amb competències en
matèria d'ordenació del territori, aquest govern, per exemple,
dins el Pla territorial del Pla, hi ha definit tot un marc relatiu a
camins públics i privats, i privats que tenguin referència a un
interès paisatgístic o cultural. El fet és saber i poder definir
realment quins són els públics, perquè aquí hi ha una confusió
tremenda, cada dia en sentim notícies per mitjans de
comunicació, i el que he de saber i pensar és que camins públics
són uns, i molt pocs, i els camins privats, possiblement, són una
majoria aclaparadora. Hem de recordar que, de camins públics,
n'hi ha de dos tipus, uns que tenguin (...) una servitud legal de
pas, uns altres que històricament fossin públics i uns altres que
avui en dia, d'acord amb la normativa administrativa, en
particular amb la Llei de costes, determinin un pas expedito a
transeünts.

 A Menorca, s'hi ha creat, em fa l'efecte, una conclusió molt
interessada respecte del pas a certes platges de la part sud de
Ciutadella, on el que és evident és que el pas està obert a la gent
que hi vagi a peu, ara, poder-hi entrar amb cotxes, a finques
privades, és una qüestió que excedeix realment del caràcter que
marca la Llei de costes quant a pas obligat. Això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una cosa que oblida, que la
voluntat política també pot fer públics alguns camins privats,
per a això existeixen mecanismes legals, aplicant-hi la llei i,
evidentment, en elaborar el que són els plans especials
d'ordenació d'aquests espais naturals, que s'hi digui quins són
públics i quins han de ser privats, i evidentment, tot un treball
d'expropiació, si és necessari, per fer possible aquest accés als
camins, perquè el que han estat les propostes de negociació amb
els particulars per fer públics els camins, per exemple a la costa,
a la platja, són propostes que no han vist que hagin donat cap
fruit. Per tant, existeixen mecanismes legals, com és
l'expropiació, n'és un de tants, que donaria possibilitat que
vertaderament els camins fossin públics, a l'hora que ajudat pel
que són els planejaments que el Govern de la Comunitat
Autònoma té potestat per tirar endavant. Per tant, demanàvem
si aquesta defensa a ultrança dels camins públics es traduïa en
accions per part del Govern de la Comunitat Autònoma, i
sembla, per la resposta que ha donat el conseller Reus avui, que
no han existit actuacions concretes, més que les de planificació
dins el que és el Pla territorial de la Serra de Tramuntana o dins
el que és la planificació. però respectant els drets existents
actualment.

Nosaltres demanam si el Govern té previst fer una passa més
i dir que la voluntat que alguns camins pels qual s'accedeix a les
platges siguin públics o no, perquè qui crea confusió a Menorca
és el propi conseller quan diu que està d'acord amb el peatge per
anar a les platges, i quan confonen els termes de dificultar
l'accés en cotxe a les platges dient que són motius ecològics, per
no fer malbé aquests espais naturals, però, mentrestant, no hi ha
hagut cap actuació perquè pagant puguin malmetre l'ecologia,
i encara existeixen aparcaments a bonibé zones dunars.

Per tant, creim que la confusió pròpiament la fa el
Govern.

És possible, ho deman una altra vegada, alguna actuació
que faci públics camins dins els espais naturals per arribar
a la mar?, es possible que el Govern hi faci alguna actuació?
Açò és el que demanam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sra. Diputada, ara comprenc per què a
Menorca, des de fa molts anys, s'hi diuen moltes coses i hi
ha moltíssima confusió en aquest tema.

Evidentment, si un camí s'ha d'expropiar és que no és
públic, és que és privat, vostè ho reconeix. Vostè digui com
hi hem de fer per aconseguir que camins privats passin a ser
públics. Jo record i dic que, de camins públics, n'hi ha molt
pocs. De camins públics, a efectes de caminants per anar a
la platja, n'hi ha molts; de camins públics per anar en cotxe
per anar fins a la platja, també n'hi haurà pocs ara i el dia de
demà. Aquest govern no entrarà en polítiques d'expropiació
de drets a efecte de desenvolupar vials per anar en vehicles
a zona de costa, és un tema claríssim. Per altra banda, si un
senyor particular té la voluntat de deixar passar els cotxes
per la seva finca fins un punt determinat, sempre que
ambiental,ment sigui correcte, tendrà tot el dret del món a
cobrar una quantitat de doblers, la que vulgui establir,
sempre que pugui complir amb els requeriments legals i
fiscals.

Per altra banda, si vostès creuen que el Govern balear té
competència en matèria de gestió urbanística simple, a la
millor podríem entrar d'una forma directa a articular
qualque mesura, que mai no serà expropiar i mai no serà
intentar fer-se parcel•les d'espais privats a efectes d'un
servei públic. El servei públic ha d'estar emparat en altres
premisses, i jo vull dir que aquest desig que hi ha a Menorca
d'intentar donar una "zonificació" de platges a una
proximitat en vehicles és, possiblement, un problema que ha
nascut del seu partit allà a menorca, que hi ha creat una
nebulosa, la qual, per exemple, aquí, a Mallorca, no
existeix. La gent que va a Formentor, a es Trenc o altres
bandes, per aparcar el cotxe, paguen uns doblers i arriben
allà, i és un tema privatiu per complet. Això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 2355/97, de l'Hble. Sr.  Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a data per a la construcció del nou Conservatori

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data
per a la construcció del nou conservatori. Sr. Diputat té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, i com vostè ens recomanava avui al
matí, la pregunta està redactada, amb els propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Quina llàstima que la resposta
no estigui redactada. Jo m'he esmerçat un poquet més que
aquest diputat que fa la pregunta.

Tenim un concurs d'idees fet, adjudicat, com vostè sap. En
aquest moment, el projecte es va presentar a Madrid. Estam
intentat adequar-lo a una sèrie de fases, en funció de les
necessitats més urgents del Conservatori. Els arquitectes estan
en aquesta feina d'adequació de la primera fase, i tot d'una que
estigui el projecte acabat en aquesta primera fase, sortirà a
subhasta i es començaran les obres. El meu desig, no depèn
només de mi, però el meu desig, i crec que el podrem complir,
és que enguany es puguin ja veure actuacions concretes en
aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat... 

I.4) Pregunta RGE núm. 2340/97, de l'Hble. Sr.  Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reposició asfàltica a la carretera PM-731 (Eivissa)

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reposició asfàltica a la carretera PM-731, a Eivissa. Aquesta
pregunta va formulada a la Conselleria de Foment, feta
l'oportuna correcció pel propi diputat. Té vostè la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Anava a rectificar aquest error que hi
havia a la pregunta, per tant, ja l'ha rectificat el Sr. President i...

Sr. Conseller, aquesta pregunta venia donada per les males
condicions que què es troben els trams de la carretera 731,
que va d'Eivissa a Sant Antoni, i que no varen ser objecte
d'ampliació en el seu moment. Són molts els ciutadans que
estan preocupats per aquesta situació i per la tardança del
Govern a iniciar les obres previstes en aquesta via, a més a
més, si hi tenim en compte que pràcticament som a l'estiu i
que això pot ocasionar molts problemes als usuaris
d'aquesta via, però hem de dir que, des de la presentació
d'aquesta pregunta fins avui, s'ha produït un fet que, si bé no
soluciona el problema d'una forma immediata, sí que sabem
almanco els terminis de l'obra en qüestió, ja que en el
BOCAIB del passat dia 19 venia publicat l'anunci de la
licitació i contractació de les obres, el qual vaig rebre el
passat dijous 24, per tant, després de la presentació
d'aquesta pregunta, i si bé, com dic, ja sabem quan es durà
a terme aquesta obra, ens preocupa, i ho hem de denunciar,
la poca previsió del Govern a l'hora de realitzar-la,
provocant greus perjudicis i perillositat en unes dades en
què hi ha molt de trànsit, com són juny, juliol i agost.

Per tant, en tenir la informació que demanam en aquesta
pregunta, jo, per la meva part, retir la pregunta, si el
conseller vol contestar al que li acab de dir... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Queda retirada la pregunta. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2343/97, de l'Hble. Sr.  Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a societats mercantils que reben
subvencions d'esports

Passam a la pregunta número cinc, que formula el
diputat Sr. Antoni diéguez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a societats mercantils que reben
subvencions d'esports. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. El Govern balear se ha
destacado en los últimos tiempos por el apoyo a empresarios
con iniciativa, visionarios de la modernidad que, donde
otros veían un campo de algarrobos, ellos veían un inmenso
cementerio privado, que donde otros veían un simple bloque
de apartamentos, ellos veían la sede de la Conselleria de
Agricultura, empresarios que, donde otros sólo veían las
aguas de la bahía, ellos veían la III Regata Illes Balears,
como es el caso de la Entidad Catavent S.L., que es una
entidad mercantil subvencionada por la Dirección General
de Deportes. Por ello, queremos saben si existe alguna otra
sociedad mercantil subvecnionada por la Dirección General
de Deportes.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Desconeixia que el Sr. Diéguez, a més d'escriptor o amb
vocació de literat, fos, a més, mentider, perquè no hi ha cap
subvenció ni una atorgada pel Govern balear a cap societat
mercantil. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Creía haber oído en la última
respuesta que se dio sobre a quien se iba a subvencionar con
motivo de la III Regata Illes Balears que era a  la empresa
Catavent S.L., y así lo debe decir el Diario de Sesiones.
Mentiremos los dos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Desconeixia, encara més. A més de
mentider, ignorant. Ignorant, perquè no és el mateix donar una
subvenció, que és capítol IV, on no existeix cap, que fer una
comanda de gestió, de capítol VI, per a un programa d'inversió
en promoció esportiva, on sí que n'hi ha, efectivament, més
d'una. Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2351/97, de l'Hble. Sra.  Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a substitució de la Llei d'ordenació de recursos
naturals per la Llei del sòl rústic

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a substitució de la Llei d'ordenació de recursos naturals
per la Llei del sòl rústic.

Silenci, per favor.

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, fa algun temps...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...fa algun temps, quan demanàvem des dels grups de
l'oposició al Sr. Conseller Reus per què la Llei de sòl rústic
no es tirava endavant, quan ja duia quantitat
d'incompliments en qüestió de terminis, se'ns va assenyalar
que se substituïa la Llei de sòl rústic per una llei d'ordenació
de recursos naturals, molt més àmplia i que tenia una
qüestió que podia semblar interessant, que era el fet que
seria una normativa que tendria un caràcter diferent per a
cada una de les Illes, d'acord amb les seves pròpies
característiques. De fet, aquesta era i va ser l'explicació del
perquè no es treia endavant d'una manera ràpida la Llei de
sòl rústic.

En aquest moment, aquí el tema de sòl rústic supòs que
ha estat molt més d'actualitat i de moda..., hi tenim la Llei
de sòl rústic, no hi tenim la Llei d'ordenació de recursos
naturals i, en tot cas, demanàvem quins eren els criteris pels
qual s'havia oposat definitivament, per una llei de sòl rústic,
amb un caràcter unitari, com a mínim a dues de les tres illes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, hi havia una
previsió, hi havia un esborrany fins i tot, de redactar una llei
que contemplàs territori, aigua i energia, i en aquest sentit
hi havia ja un esquema fet. No obstant això, ha passat que
el Govern central està preparant una reforma de la Llei
d'aigües i una reforma de la Llei d'ordenació del sistema
elèctric. En aquest sentit (...) bàsiques, nosaltres no podem
definir un marc de desenvolupament sense conèixer
realment la regulació futura. Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada. Té vostè la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Puc entendre aquesta explicació, i em
sembla correcte que es vulgui esperar el marc de canvis de les
polítiques de recursos, però a l'hora crec que sí que hi ha un
factor que valdria la pena, com a mínim, que induís a la
reflexió, és el fet de plantejar una llei amb un caràcter unitari a
tot el territori interinsular o bé, alguna manera, intentar, a través
d'aquesta llei,, una visualització de les diferències, sobretot en
qüestions de Llei de sòl rústic, que es plantegen a les diferents
illes, sobretot quan ja hi ha dins aquest parlament uns criteris
aprovats pel plenari del consells insular que plantegen una visió
molt diferent del que és el sòl rústic a Menorca, quan Menorca,
Reserva de la biosfera, i és, per tant, una opció voluntària d'un
determinat desenvolupament, i a l'hora també quan des del propi
Govern, la setmana passada, per exemple, dins el marc d'aqusta
trobada internacional d'illes que es va realitzar a Ciutadella, s'hi
plantejava la necessitat de respectar les característiques
específiques de cada una d'elles.

Per tant, creim que ha estat un desencert que, al marge de les
explicacions que ha donat pel que fa referència als recursos i,
per tant, creim que és correcte deixar de banda aquestes normes,
però sí crèiem que havien d'haver tingut una consideració
diferent per a l'opció de cada illa respecte de la seva gestió de
sòl rústic, que no ho trobàvem en aquesta llei, que és de mínims
però uniformadora. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. President. Sra. Diputada, em sorprèn aquest comentari de
vostè, perquè jo sé que estarà tècnicament preparada en temes
urbanístics, i si vostè recorda un poquet la Llei de sòl rústic, s'hi
determina un camp d'actuació molt important per als
instruments d'ordenació del territori.

Sé que vostè ha participat de forma activa amb uns criteris
en l'elaboració d'un PTPG a l'illa de Menorca. En aquest sentit,
l'urbanisme particular de les illes es farà via un instrument
d'ordenació del territori, que en aquest cas serà un Pla territorial
parcial, i això és tot, i hi haurà diferències a cada illa,
evidentment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2356/97, de l'Hble. Sr.  Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construccions escolars d'educació infantil, primària
i secundària

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construccions escolars d'educació infantil, primària i secundària.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Breument, perquè no s'enfadi el Sr. Conseller si
no dic res, s'acosten les transferències, cada vegada falta
menys per a dia 1 de gener de 1998, i, evidentment, tot allò
que ja està fent el ministeri preocupa aquesta comunitat,
supòs que l'ha preocupada sempre, però ara més que mai.
Per tant, aquesta i la pregunta número 11, que vendrà
després, tracte de conèixer en quines condicions ens movem
en aquest any final per poder tenir unes competències, crec,
com es mereix aquesta comunitat. Per tant, li preguntam
allò que hi ha escrit a la pregunta, que no ho torn a llegir per
economia processal.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyores diputats. No
són dades que nosaltres puguem tenir, sinó que les hem de
recaptar del ministeri. Li diré que les previsions de
construccions escolars que es pensen iniciar abans de dia 1
de gener del 98, o que ja estan iniciades en aquest moment,
són les següents, si en vol prendre nota: A primària, col•legi
públic Costa i Llobera, a Pollença; col•legi públic Bahia
Grande, a Llucmajor; col•legi púbic Santa Ponça, en
conveni amb l'Ajuntament de Calvià, i col•legi públic de
Bendinat, també en conveni amb l'Ajuntament de Calvià. A
secundària, institut d'ensenyament secundari de Santanyí, en
conveni amb l'ajuntament; l'institut del port de Pollença;
l'institut de Capdepera, ja pràcticament finalitzat, en
conveni amb l'ajuntament; el de Son Servera; el de Son
Ferrer, a Calvià, i a Eivissa s'iniciaran tres instituts, un
directament a càrrec del MEC i dos addicionals, en conveni
amb el consell insular i amb la pròpia comunitat autònoma
i amb els distints ajuntaments, i un institut a Llucmajor,
concretament a s'arenal, en conveni amb la Comunitat
Autònoma i amb l'Ajuntaments, encara que aquest en no
està encara definitivament decidit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies. Estic molt agraït d'aquesta informació.
Supòs, com ens ha dit a la pregunta que fèiem anteriorment,
que tot això està en vies d'elaboració, i tal com deia fa
escassos dies el director provincial del ministeri, els crèdit
autoritzat en aquest moment, tenint en compte que vostè ha
citat una sèrie de centres que ja són en fase de construcció,
que fa molt de temps que s'adjudicaren, com és el de Son
Ferrer, com és el de Capdepera, com també el de Son
Servera, a nosaltres no ens surten els números de les
assignacions pressupostàries que cità el director provincial
a totes aquestes obres que es volen posar en marxa, de les
quals es diu que es volen posar en marxa, de les quals es diu
que s'adjudicaran enguany amb els crèdits, tant siguin
desconcentrats com centralitzats, que en els pressuposts
generals de l'Estat figuren. Per tant, se suposa que això serà
objecte d'una ampliació pressupostària per part del Ministeri
d'Educació, i a nosaltres ens agradaria que, com li hem
demanat avui al matí, en la mesura que tengui aquesta
informació concretada, ens la vulgui donar.
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I fent referència que vostè no és a qui ho hem de demanar,
jo he de dir en aquesta cambra que de moment aquest parlament
ha hagut de presentar una queixa davant la Delegació de Govern
perquè no contesta les sol•licituds de documentació que aquest
diputat ha fet. Per tant, recorr a la seva amabilitat, en general,
perquè ens faciliti aquesta informació, que jo sé que vostè la té.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar la
qüestió, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
No li estranyi, Sr. Crespí, hi ha en aquest moment..., no li
estranyi aquesta previsió que hi ha, no l'hi estranyi perquè hi ha,
ara sí, una vertadera sintonia entre dues administracions
educatives, la que l'ha de transferir, Madrid, i la que l'ha de
rebre, aquesta competència. Ja ens hagués agradat que aquesta
sintonia hagués existit en els anys anteriors. No hi ha existit, ara
procuram que existeixi.

Li he parlat de tots i cada un dels centres que li he anomenat,
de la possibilitat de fer convenis amb la Comunitat Autònoma,
amb els consells insulars, en el cas d'Eivissa, i amb els
ajuntaments. Això és el que permet que no hi hagi
modificacions pressupostàries enguany, sinó avanços de
finançament, que seran retornats pel ministeri en els anys
successius. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2334/97, de l'Hble. Sr.  Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per facilitar la declaració de l'IRPF

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per facilitar la declaració de l'IRPF. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. La setmana passada ens va
sorprendre una campanya als mitjans de comunicació on
s'anunciava que enguany el Govern balear i l'Agència
Tributària farien confidencialment i gratuïtament la vostra
declaració de renda, es referia, naturalment, als ciutadans de
les Illes Balears. Això ens va fer sorgir immediatament la
pregunta, quina és l'aportació del Govern balear a la
campanya per facilitar aquesta declaració sobre la renda de
les persones físiques. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. L'aportació del Govern és la
següent:

En desenvolupament de la legislació vigent, la
Comunitat Autònoma de els Illes Balears ha desenvolupat
una iniciativa pionera i inèdita fins ara a tot l'Estat espanyol
tendent a reduir la denominada pressió fiscal indirecta dels
ciutadans de les Illes Balears a l'àmbit de l'IRPF;
concretament, s'han subscrit una sèrie de convenis, un
conveni de col•laboració amb l'Agència Tributària, que
suposa, en definitiva, una utilització de programes
informàtics, concretament de l'Agència, per complimentar
aquestes declaracions, la possibilitat de rebre, per part del
Govern, aquestes declaracions d'IRPF, actuant com si d'una
administració de l'Agència es tractàs, la connexió amb la
base de dades de l'Agència Tributària i la formació del
persona que va participar en aquesta campanya.

A més, hem signat convenis de col•laboració amb
distints agents econòmics i socials, i la veritat és que també
s'ha donat, en tot aquest procés, cobertura  a tot el que és
feina a discapacitats.

En definitiva, existeix una autorització per part de
l'Agència Tributària perquè el Govern pugui rebre totes les
declaracions i preparar-les per a la seva posterior remissió
a l'Agència Tributària.

La conseqüència final és que ajudam el ciutadà a fer una
declaració de compliment molt més fàcil i també les
declaracions negatives s'accelren de manera molt evident.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo he de confessar que, quan vaig
veure aquesta campanya, em va sorprendre, ara, amb la
resposta, estic molt més sorprès encara, perquè jo, quan vaig
veure això, vaig demanar ¿què hi fa el Govern, en aquesta
història?, serà un error, i evidentment no és un error, i tot d'una
això em va dur a una reflexió sobre la qüestió de la
competència, és a dir, el Govern balear no té, avui per avui, cap
competència en matèria de gestió de l'Impost sobre la renda de
les persones físiques, ¿què hi fa, dins aquest bullit?, ¿què hi fa,
dins aquesta història?

Quan nosaltres aprovam aquí, en aquest parlament, un
pressupost, autoritzam el Govern de la Comunitat Autònoma
perquè efectuï una sèrie de despeses en una sèrie de matèries,
en una sèrie de programes d'actuació que estan regulats
competencialment per les lleis, i el govern de la Comunitat
Autònoma ha de destinar aquests doblers a aquestes coses, ha
de destinar els doblers a les coses en les quals és competent, i
sobre la renda de les persones físiques no en té, de competència,
no hi té cap competència. ¿Què significa? ¿Que el Govern ajuda
l'Agència Tributària perquè l'Agència Tributària no té capacitat
per exercir aquí la seva competència o és l'Agència Tributària
qui fa un desistiment de les seves responsabilitats per facilitar
algun tipus de desplegament propagandístic del Govern? No
s'entèn.

Jo m'imagin quina cara posaria el Govern si, per exemple, un
consell insular qualsevol, davant una insatisfacció del Govern
davant els ciutadans, posem per cas el retard en el pagament per
expropiacions, muntàs un chiringuito i hi convidàs els ciutadans,
és a dir, com que el Govern tarda molt en pagar les
expropiacions, vostès venguin aquí que nosaltres els ajudarem,
els posarem recursos, farem gestions amb les entitats financeres
per veure si el Govern les avança. A veure quina cara posaria el
Govern, probablement quedaria perplex, tan perplex com
nosaltres ens quedam ara quan veim el Govern ficar-se dins un
bullit que no té res a veure amb les seves competències.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, gràcies a Déu que
vostès no governen a gaires indrets perquè, sinó, els ciutadans,
la veritat és que se n'adonarien. És competència de qualsevol
govern que se senti responsable defensar els interessos dels
ciutadans, i per defensar els interessos dels ciutadans d'aquestes
illes, si col•labora amb altres entitats, entitats financeres,
Agència Tributària, i això repercuteix en benefici dels
ciutadans, ben arribat sigui. I això no només en els temes
econòmics, en tots els temes ens implicam, fins i tot quan no hi
tenim una competència, com és, per exemple, en temes de
justícia, acabam d'ajudar a la informatització dels jutjats, perquè
entenem que no hem de mirar si és o no competència si redunda
en benefici dels ciutadans.

Però només una qüestió, el Govern sí que té competència
en aquests temes, en el que significa la defensa dels
interessos dels ciutadans, el govern sí que té competències
a l'hora de signar un conveni amb sis entitats financeres, el
Govern sí que té competències quan dóna entrada a la
Universitat de les Illes Balears perquè participi (...)
pràctiques en aquesta campanya, el Govern sí que té
competències per demanar el suport a Telefònica i GESA i
implicar-hi tots els agents socials, i Sr. Quetglas, allà on
s'impliquen tots els agents socials i econòmics, no s'hi ha
d'implicar el Govern, que representa els ciutadans de totes
les Illes? Jo crec que la resposta és bastant evident. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 2341/97, de l'Hble. Sr.  Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvi de cartell a la carretera PM-731 (Eivissa)

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a canvi de cartell a la carretera PM-731 (Eivissa). La
pregunta va formulada a la Conselleria de Foment.

 EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, així és. Ja no és la
primera vegada que formulam aqueixa pregunta en aquest
parlament. Ara fa un any que la hi vaig formular. Més o
manco,  en els mateixos termes, això mateix. Hi vaig
entendre que em deia en la seva contesta que mirarien
aquest tema i intentarien solucionar-lo, però com que no ho
han fet, és pel que avui tornam a repetir-l'hi, atès que el
consideram d'una certa importància.

La pregunta que li fem és si pensa la Conselleria de
Foment canviar el cartell que hi ha a la carretera PM-731,
que anuncia la ronda de ses Païsses, que dóna accés a la part
sud de la badia de Sant Antoni de Portmany. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, té vostè la
paraula. 
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President, per haver aclarit que la Conselleria
d'Obres Públiques i d'Ordenació del Territori i Litoral no
existeix. Sr. Joan Marí i Serra, el comprenc, però bé, anirem
(...).

Miri, la senyalització que es va fer a l'illa d'Eivissa està
acabada. Es va fer d'acord amb els principis o a la resta de les
Illes Balears. Si hi ha..., no sé, exactament, avui al matí, m'ha
preocupat quan he llegit la seva pregunta perquè no sabia si era
que hi havia una equivocació o si volia més informació, no ho
sé, no sé exactament el que vol vostè. Lògicament, si ens ho
diu, si ens diu el que vol, nosaltres ho analitzarem, hi ha
coses..., alguna vegada és interessant rebre informació a la
conselleria des dels ajuntaments o de qualsevol persona per fer
unes actuacions determinades. Jo he estat a Sant Antoni, no em
varen demanar aquesta senyalització que vostè avui diu.

Per tant, he de dir que a Sant Antoni, com qualsevol
municipi de les illes, la senyalització a Eivissa està acabada, i
vostès diran el que creguin, per veure si les suggerències valen
la pena o no valen la pena, si valen la pena, ho farem. De totes
maneres, m'agradaria saber el que demana vostè exactament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Al Sr. Conseller li vull dir que ens
podem equivocar tots, concretament, a la pregunta que li havia
fet abans i a l'anunci en el BOCAIB, a l'anunci posa "la
carretera 713" i, evidentment, vostès es refereixen a la 731. Ho
dic pel tema d'equivocar-nos. Tots ens podem equivocar i, en tot
cas, els qui han canviat el nom de la conselleria, han estat
vostès. Evidentment, en aquest cas, ens havíem equivocat
nosaltres.

Em diu que li ha preocupat aquest matí el tema de la
pregunta. Evidentment, si li ha preocupat avui al matí, no li va
preocupar fa un any quan li formulàvem la mateixa. Jo vull
recordar al Sr. Conseller que nosaltres..., d'una altra manera li
diré, no sé el que li han demanat les autoritats de l'ajuntament
de Sant Antoni o les persones que tenen allà representació. Jo
el que sí li dic és que aquesta senyalització no està completa,
està molt mal senyalitzada i no compleix les funcions que
hauria de complir, perquè com que no està ben senyalitzada, les
persones que no coneixen aquella zona, idò, no utilitzen aquesta
via. Com a conseqüència d'això, fa que, sobretot durant els
mesos d'estiu, l'entrada de Sant Antoni es colAlapsa i hi ha
embossos de cotxes. És per això que nosaltres el que li
demanam, Sr. Conseller, és que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I SERRA:

... canviïn, si pot ser, -vostè ja va dir que es necessitava
molt de temps per canviar un cartell, però ja fa un any, ja
ens hem curat en salut-, que canviïn la indicació d'aquest
cartell, perquè les persones que vulguin utilitzar-lo o que
vulguin anar a la part sud de la badia, el puguin utilitzar i no
tenguin que entrar dins la població i crear aquests embossos
de trànsit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, si amb un cartell evitam els
embossos que hi ha a Sant Antoni, puc assegurar que demà
al matí estarà posat, al•leluia. Vostè, fa un any, no em va
demanar res d'això, a mi, no, en aquestes dates?, o no sabem
comptar?

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Conseller està en ús de la paraula i
contesti.

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

(...) contestar. A mi no m'ho va demanar i, curiosament,
així com membres del seu grup, que estan a l'oposició a
municipis, saben demanar, "allà passa això", i s'arregla,
enlloc de fer preguntes beneites com fa vostè, si vostè em
diu que és necessari canviar aquest cartell i és necessari, ho
comprovam, idò, nosaltres el canviarem perquè sempre ho
hem fet així. Avui mateix, membres del seu grup no han
tengut cap inconvenient en dir-me "jo et vaig dir això, ho he
corregit, perfecte". Jo sé que hi ha problemes a les
carreteres, el que sí sé és no s'arreglen perquè vostè fa
preguntes equivocades. Per ventura, la senyalització que vol
vostè és una que la conselleria no està disposta a fer, perquè,
per ventura, obeeix a uns criteris que no són els nostres.
Torn repetir que si això ha de servir per agilitzar el trànsit
dins Sant Antoni, no es preocupi que demà mateix jo aniré
a posar-lo. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Jo faria, amb tota la bona voluntat del
món, un requeriment, tant als diputats com als membres del
Govern, que expressin lliurement les seves opinions per
dures que a vegades siguin, però que evitem fer
qualificatius, tant d'una banda com de l'altra, que suposin
valoracions de caire despectiu.
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I.10) Pregunta RGE núm. 2352/97, de l'Hble. Sra.  Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa d'ecoauditories turístiques.

Passam a la següent pregunta que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa d'ecoauditories turístiques. Sra. Diputada, té vostè
la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És un programa llargament anunciat,
un programa interessant a nivell de poder valorar els nivells de
qualitat, sobretot també de viabilitat ecològica de les nostres
zones turístiques i establiments turístics, per tant, donat que ha
estat àmpliament debatut a través dels mitjans de comunicació,
voldríem saber quan té previst el Govern l'aprovació del decret
que doni contengut a aquest programa d'ecoauditories
turístiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Medi Ambient, té
vostè la paraula.

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

Sr. President, Sra. Diputada. En aquests moments, aquest
decret, aquest esborrany, ja obra en poder del sector turístic a
efectes d'al•legacions com a part interessada. Si d'aquí a 15 dies
podem tenir la fase d'informació pública limitada a agents
interessats ja coberta, ho podrem dur a Consell de Govern i fer
aprovació definitiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Jo només li pregaria, com a part
interessada, si em volgués facilitar aquest esborrany, encara que
només sigui per curiositat i, en tot cas, poder fer les aportacions
o valoracions que podéssim. D'entrada, repetesc, com a persona
interessada en el tema, ens agradaria que ens pogués adreçar
aquest esborrany de decret. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Amb molt de gust el remetrem, gràcies. 

I.11) Pregunta RGE núm. 2357/97, de l'Hble. Sr.  Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a relació de necessitats de construccions escolars
d'educació infantil, primària i secundària.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de necessitats de construccions escolars d'educació
infantil primària i secundària. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Aquesta és una conseqüència de l'anterior. Jo
estic satisfet de la resposta anterior. A la contrarèplica, el
Sr. Conseller ha dit que ara, com que el Govern és dels
mateixos aquí que allà, hi ha més facilitats. Hi ha més
facilitats aquí?, per què mai no es va aconseguir que el
Govern s'implicàs en finançament anticipat?, perquè no hi
havia competències, i ho comprenia, perquè no hi havia
competències ho comprenia. Ara hi ha una altra sensibilitat,
enhorabona i felicitat, punt. Per tant, si ens ha dit el que es
construirà, vostè deu saber, deu tenir una idea del que falta.
Per tant, li deman (...) que em faci la resta, què quedarà per
fer a partir de dia 1 de gener del 1998? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Crespí. Jo no li contestaré el que, segurament, voldria que
li contestàs un membre del seu grup, que diu que el Govern
no ha d'entrar allà on no té competències. En aquest cas, jo
li podré dir que no tenc competències i no tenc motiu per
preocupar-me per l'educació en aquesta comunitat
autònoma. Però, efectivament, com molt bé deia la
consellera de Presidència, aquest és un govern responsable,
no només amb les seves competències sinó també amb
aquelles que pertoquen al bé comú i a l'interès general dels
seus ciutadans i, en aquest cas, l'educació.

Efectivament, hi ha una subcomissió constituïda entre el
Ministeri i la Comunitat Autònoma intentant entreveure
quines són les necessitats de construcció per acabar de
completar un mapa escolar, ja dissenyat, que creim que no
és el perfecte, un mapa escolar que s'ha de derivar de
l'aplicació total i absoluta d'una llei orgànica tan
complicada, que vostè coneix perfectament, com és la
LOGSE. En aquests moments, encara no tenim plenament
culminades quines són aquestes necessitats. En el futur,
esper poder oferir-li, facilitar-li aquesta informació. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

I.12) Pregunta RGE núm. 2335/97, de l'Hble. Sr.  Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per accelerar les devolucions per
declaracions negatives de l'IRPF.

Passam a la darrera pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya per accelerar les devolucions per declaracions
negatives del IRPF.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una altra pregunta, sorgida
de la mateixa campanya, encara que la Sra. Consellera
contestant l'anterior s'ha referit a les dues. Aquesta campanya
feia referència, per un costat, a fer confidencialment i
gratuïtament la declaració de la renda i, l'altra, una altra qüestió
que em sembla que té uns caires específics, és agilitzar la
devolució, -aquí diu agilitar, no sé molt bé el motiu-, agilitzar
la devolució a aquelles persones que s'adrecin al Govern balear
o a un estrany conjunt, no se sap molt bé a qui, perquè no se sap
quina persona és, sinó un conjunt, l'Agència Tributària del
Govern balear per fer la seva declaració de la renda. Bé, ja no
insistirem sobre el tema de les competències. Les
consideracions són les mateixes, prenem nota d'aquesta
concepció expansiva de les competències que té el Govern
balear i, algun dia, li retraurem, perquè quan s'utilitzi com
argument defensiu ja podrem dir que aquesta concepció, segons
la qual el Govern balear té competències en tot allò que afecta
als ciutadans de les Illes Balears, em podrem parlar a ulteriors
ocasions d'aquesta qüestió. Ara, únicament demanam quina és
l'aportació del Govern balear en aquesta campanya per agilitzar
les devolucions de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, qüestió més delicada que l'anterior. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè, abans de ser diputat, -jo crec
que tots els diputats estaran d'acord-, estaria molt bé que hagués
passat per un ajuntament. Un ajuntament, els que estam a un
ajuntament ho sabem, fa moltes coses que no són de la seva
competència, moltes, cada dia en fan més que no són de la seva
competència (...). Per tant, qualsevol que està a un lloc de
responsabilitat sap que ha de defensar els interessos dels
ciutadans i no es pot plantejar, quan es tracta d'una cosa
positiva, si entra dins la seva competència o no.

Dit això, pas a contestar la seva pregunta. Efectivament,
nosaltres hem dit que ajudaríem a complimentar amb
aquesta campanya la declaració de l'IRPF i que, a més,
acceleraríem el procés de devolució de les declaracions amb
resultat a tornar. Per què?, perquè hi ha tot un procés, -com
vostès saben-, es confecciona la declaració, si el resultat és
a tornar, se sol presentar a l'entitat financera, després,
l'entitat financera o correus la recull d'aquesta entitat
financera i la du a l'Agència Tributària. L'Agència
Tributària la prepara per la seva gravació, el següent pas és
aquesta gravació de la declaració i, per tant, la incorporació
a la base de dades de l'Agència Tributària. Després, es passa
el primer control per detectar els errors aritmètics o no. Més
tard, es realitzen els altres controls que l'Agència Tributària
consideri oportuns, després, es procedeix a la devolució.

Amb aquest sistema pioner que ha implantat el Govern,
amb tota la col•laboració que hem explicat abans, passam
d'un termini que durava tres mesos a un termini que durarà
de quatre a quinze dies. Jo crec que això valia la pena i tots
els ciutadans d'aquestes  illes ens donaran la raó. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que al Govern se li acaba
el discurs (...). Evidentment, li sobren doblers i es dedica a
gastar-los en qüestions que no són competència seva. Però,
això és un altre debat. Jo particip que els ajuntaments han de
fer moltes coses que no són de la seva competència,
especialment aquelles coses que no fa el Govern i que els
ajuntaments es veuen obligats a fer. Amb això, estic d'acord
amb la Sra. Consellera.

Ara bé, aquí hi ha una qüestió que em sembla que és més
delicada. Aquí vostès, que són incompetents, -perdó, Sr.
President, ho dic baix el punt de vista jurídic, no ho dic baix
el punt de vista de la realitat, l'opinió de la qual em guardaré
per evitar desqualificacions que el Sr. President ens ha dit
que evitéssim-, el Govern és incompetent, jurídicament
incompetent, què passa si com resultat de tot aquest procés
el Govern emana un acte administratiu qualsevol que, -vostè
ho sap bé, Sra. Estaràs, quan està dictat per un òrgan
manifestament incompetent és nul de ple dret-, què passa en
aquest cas, quan estam parlant d'una qüestió tan sensible
com els impostos, com l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, com devolucions?, què passa quan es
produeix un greuge comparatiu en relació a aquelles
persones que enlloc de triar venir a confessar-se davant el
Govern balear per fer la seva declaració de la renda trien un
assessor fiscal qualsevol, que és una professió, fins ara,
absolutament honrada o decideix fer-la pel seu compte?, vol
dir que aquests que trien aquesta segona via veuran retardat
el seu procés de devolució per mor que no han triat venir al
Govern balear a fer la seva declaració?, és això el que
insinua? Si és així, i a més això està dictat per...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

(...) serà senzillament nul de ple dret. Això pot dur
problemes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, per tancar la qüestió, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Comença a creure que el Sr. Quetglas
vol problemes, perquè qualsevol iniciativa, -i aquesta és una
iniciativa magnífica i així ho ha reconegut la resta de l'Estat
espanyol-, arribes a la conclusió que ja pots fer feina i
iniciatives, tanmateix pareix que l'oposició més que creativa és
destructiva. A vostè no li va bé res, vostè només mira (...), quan
feim una cosa ben feta, només perquè està ben feta, ha de cercar
l'error, en fi, quina oposició que tenim en aquest Parlament, (...).
Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 4486/97, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
política del Govern balear en matèria de parcs naturals.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, seguiment de la
Interpel•lació número 4486, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a política del
Govern balear en matèria de parcs naturals. Sr. Grosske, té
vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Abans d'entrar directament en matèria, crec que és necessari
introduir un parell d'elements relatius a l'expectativa que, en el
seu moment, va generar la creació d'una conselleria específica
de medi ambient i la...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

... la decepció que a ambients cada vegada més grans
s'ha generat en funció de la gestió duita a terme per part
d'aquesta conselleria. La veritat és que no s'ha notat un
canvi sensible en un tema tan fonamental com és la
tramitació de les directrius d'ordenació territorial, autèntica
pedra sobre la qual bota tota l'ordenació i el
desenvolupament de la Llei d'ordenació territorial. Avui
vespre tendrem un debat patètic sobre els criteris del pla
energètic. Dic patètic perquè les grans decisions o estan
preses o estan ja a punt de prendre-se, i aquest parlament
farà una espècie d'acte de ciència ficció com si realment
estàs en condicions de començar a marcar criteris i a
planificar la nostra política energètica. Serà un exercici
realment interessant. La Comissió Balear de Medi Ambient,
que efectivament duia dos anys i mig sense reunir-se, es va
reunir ahir, però no tenim cap garanties que hi hagi una
variació d'aquest ritme trepidant a la reunió de la Comissió
Balear de Medi Ambient. Hi ha hagut desmantellaments
d'unitats i de serveis, com la Unitat de vida silvestre, hi ha
expectatives d'augment de determinades places en catàleg
que després no s'han vist reflectides en el pressupost, ni
s'han vist finalment dotades, hi ha una política, -des del
nostre punt de vista-, deficient en matèria de parcs naturals,
que és l'objecte d'aquesta interpel•lació.

En matèria de gestió, crec que una diputada del Grup
Parlamentari Socialista ha plantejat avui el que significava
el pas de Sefobasa al futur Ibanat, juntament amb elements
interessants com pugui ser la capacitat d'endeutament de
l'institut. Jo crec que, efectivament, podria permetre una
política agressiva d'inversions, per part de l'institut, en una
matèria com és el medi ambient, deixant el finançament
d'aquestes inversions a llarg termini, que es puguin
solucionar. També hi ha clarament l'anunci d'una
privatització de la gestió de multitud de serveis,
privatització de coses tan sensibles com pugui ser la política
contra incendis, de control de determinades espècies, de
protecció de la flora, i en matèria de parcs, probablement,
s'anuncia, es parla de la possibilitat de fer desaparèixer
definitivament la figura dels directors dels parcs i eliminar
la presència de funcionaris de la conselleria en els diferents
parcs per exercir una autoritat administrativa, que només
aquest personal funcionari pot exercir, i que si no s'exerceix,
-des del nostre punt de vista-, pot anar en detriment de la
eficàcia en la protecció d'aquests espais naturals.
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Clar, aquests anuncis de privatització contrasten amb una
pregunta i una resposta, sobretot, que ens va donar el Govern al
mes de setembre de l'any passat, quan Esquerra Unida va
demanar, precisament per aquest criteri de privatització, i la
resposta molt escarida del Govern va ser "no es parla (...) parcs
naturals de les Illes Balears en empresa privada, sinó bé tot al
contrari". Idò, si és tot al contrari no entenem aquest canvi dins
la plantilla de Sefobasa i Ibanat que, inevitablement, passa per
plantejar, mitjançant contractes de serveis, multitud
d'actuacions administratives que ara es presten directament per
l'administració, ni entenem un munt d'informacions de premsa
i de fora premsa que han aparegut als darrers dies. En qualsevol
cas, jo crec que aquesta interpel•lació pot ser una bona ocasió
perquè, des de la conselleria i des del titular de la conselleria,
s'aclari realment quina és la política que es vol dur a terme,
quines activitats administratives es volen dur a partir d'ara, a
partir d'una contracta de serveis, i quines garanties es volen
posar perquè aquesta manera de gestió no vagi en detriment de
la qualitat dels serveis prestats.

(...) l'anàlisi de la xarxa de parcs naturals a la nostra
comunitat, el primer que hem de recordar és que no hi ha un sol
parc natural en aquesta comunitat autònoma que no tengui
darrera una història de lluita social, de reivindicació social per
la seva protecció. No hi ha un sol parc natural a aquesta
comunitat que hagi estat declarat tal parc natural per iniciativa
del propi executiu autonòmic, no n'hi ha un sol cas. Hi ha una
reticència evident a complir les expectatives generades per la
Llei 4/89, hi ha una reticència evident, fins i tot, a complir la
LEN. Aquesta reticència a ampliar la xarxa té el seu
paral•lelisme, des del nostre punt de vista, en una deficient
gestió dels parcs naturals existents i, naturalment, ambdues
coses, és a dir, resistències a intentar, de la millor manera
possible, protegir aquests espais més emblemàtics del nostre
territori, -tampoc no en tenim tants, ni són tan grans
comparativament perquè estam parlant d'un territori molt petit
com són les illes Balears-, aquesta deficient gestió dels parcs
naturals (...), efectivament, casa molt poc amb la literatura
sostenible que, com a tal literatura sí que és sostenible però com
a política de desenvolupament no ho és, reiteradament surt dels
llavis i de les plomes del Govern balear en multitud d'ocasions.

Respecte al tema de la xarxa, naturalment, tota aquesta
reticència a desenvolupar aquesta política de declaració de parcs
s'ha de posar en relació amb un altre tema que és la reticència
a desenvolupar, d'una manera correcta, la globalitat de la Llei
d'espais naturals. Va ser a l'octubre de l'any 1996 quan, arrel
d'una interpel•lació del Grup Parlamentari Socialista, aquesta
qüestió va quedar palesa, plans territorials que no arriben a
aquest parlament, -han arribat recentment els criteris pel pla
territorial de la Serra de Tramuntana-, no desenvolupament dels
plans d'ordenació, plans especials dels ANEI, no delimitació de
les zones dels ANEI amb un alt grau de protecció d'acord amb
el que preveu la llei i, efectivament, dins aquest context, no
declaració de parcs naturals de paratges que així estan indicats
per part de la disposició transitòria tercera de la Llei d'espais
naturals. Després de la reforma del 1993, que va llevar les
Salines d'Eivissa i Formentera, hi havia un total de set espais
que havien de ser, d'acord amb la LEN, declarats parc o reserva
natural: Mondragó, es Trenc, Salobrar de Campos, s'Albufereta,
sa Dragonera, àrees representatives de la Serra de Tramuntana,
s'Albufera del Grau i els illots de Migjorn i Ponent d'Eivissa.
D'aquests set, -estam parlant d'una llei de fa sis anys-, en
aquests moments, només tres estan declarats parcs naturals.
Realment, el que són els altres espais, és evident que serien
necessàries actuacions d'aquestes característiques. Jo no hi vull
entrar per manca de temps, però tant es Trenc, com
s'Albufereta, com altres espais d'aquestes característiques crec
que estan absolutament necessitats d'una actuació
administrativa decidida que els protegeixi, perquè tenen un
munt de problemes que no troben, amb l'actual nivell de
protecció, una solució correcta.

Per tant, també m'agradaria que en el marc d'aquesta
interpel•lació, el Govern de la Comunitat Autònoma ens
explicàs quina és la seva política respecte al compliment de
la LEN, de la Llei d'espais naturals, quant a la declaració de
nous parcs naturals a la nostra comunitat.

Respecte a la gestió de l'actual xarxa, jo vull, amb quatre
pinzellades, esmentar el següent, parc natural de s'Albufera
de Mallorca, efectivament, probablement és la millor dotada
des del punt de vista de personal, és la millor dotada, diríem
que està en uns nivells acceptables, però està sotmesa a un
munt de problemes molt importants que, a més, estan
ocupant titulars de premsa darrerament: la mort massiva
d'una espècie d'arbres (...), salinització de les aigües,
abocament dins aquestes aigües o contaminació d'aquestes
aigües per part de pesticides, fosfats i nitrats derivats de l'ús
agrícola, insuficient control de l'impacte atmosfèric
provinent des Murterar, mal funcionament de la depuradora
de sa Pobla i Muro amb les conseqüències que això té sobre
l'aigua contaminada que arriba als torrents de s'Albufera,
construccions a la perifèria, alteració de (...), una
massificació extraordinària de l'ús del parc que no té cap
estudi que posi un límit en aquesta utilització i aquesta
pressió sobre el parc, mala gestió de les dunes i de la part de
la platja del parc natural, i, en definitiva, -això ho he pogut
constatar personalment en una recent visita-, el conjunt del
parc dóna una lamentable impressió d'abandó.

Par natural de sa Dragonera declarat l'any 1995 per
decret (...), en aquestes altures encara no hi ha el director
del parc natural de sa Dragonera. Està en marxa, però
tampoc no està aprovat el pla d'ús i gestió i, en definitiva,
crema la necessitat d'elegir o anomenar aquest director i
dotar de personal i d'una adequada gestió al parc natural de
sa Dragonera.

Parc natural de Mondragó amb un personal
escandalosament insuficient i un munt de problemes que no
tenc temps per enumerar-los, però, en tot cas, es poden fer
esment en la propera intervenció, per efectivament manca
de planificació respecte a possibilitat d'incendis, manca de
planificació respecte a l'aprofitament cinegètic de la zona,
es va parlar a l'anterior interpel•lació de la contaminació de
les aigües de les cales, massificació de les platges i, fins i
tot, al darrer número d'una revista del GOB, de primavera
del 1997, es parla d'edificacions il•legals dins el mateix
àmbit del parc, és a dir, residències il•legals sota el
camuflage d'edificacions associades a explotació agrícola.
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El parc natural de s'Albufera des Grau també amb una
dotació de personal absolutament insuficient i tota una sèrie de
problemes que tampoc no tenc temps d'entrar-hi en aquest
moment.

Ses Salines d'Eivissa i Formentera no són un parc natural,
són una reserva natural, però el plannig del Govern sobre
aquesta zona és claríssim, llevar-li la protecció que ara té i fer
una protecció més minvada des del punt de vista territorial,
mentre en aquests moments no hi ha personal que tengui cura
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, no hi ha gestió en aquesta
àrea natural, importantíssima, de la nostra comunitat autònoma,
i es van acumulant uns problemes als quals no s'hi posa solució.

Molt resumidament, per tant, nosaltres advertim
històricament una reticència important per part del Govern de
la Comunitat Autònoma a completar la xarxa de parcs naturals
prevista, com a mínim, a la Llei d'espais naturals, ja no parlem
de la Serra de Na Burguesa, que va ser objecte ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Grosske, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, ara mateix. 

... va ser objecte de debat i d'acord parlamentari en el sentit
de la declaració de parc natural per part d'aquest parlament en
aquesta legislatura, l'any 1995, una gestió insuficient, mancada
de dotació i unes programes de privatització de la gestió
d'aquests serveis que la veritat és que ens preocupen i sobre els
quals també ens agradaria que el Govern, a través d'aquesta
interpel•lació, aclarís realment quines són les seves intencions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Govern, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Medi Ambient, Sr.
Reus.

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

Sr. President. Senyores, senyors diputats. Sr. Diputat, la
seva intervenció ha estat un poc difusa, en el sentit que més
que de parcs hi ha hagut un cert debat sindicalista,
possiblement, respecte del persona públic o privat en gestió
d'espais forestals, jo comprenc que vostè parli així, perquè
hi ha un sindicat pròxim a vostès que fa dia a dia reiteració
d'aquests fets, però voldria explicar que neix una empresa
pública amb la voluntat de ser un instrument financer, que
pugui possibilitar acudir a dèficit per fer polítiques
inversores molt decidides, ara, en particular, als quatre parcs
que tenim es farà una inversió en un any i mig que puja a
880 milions de pessetes, via endeutament d'aquesta empresa
pública, la qual cosa significa executar en un any i mig o
dos el que està previst fer en cinc o sis.

El personal, el personal d'aquesta empresa jo pens que a
ningú no li ha d'importar que sigui personal d'aquesta
empresa o subcontractat amb altres, li vull participar una
idea, que és pensar que l'empresa privada pot ser més
eficient en la seva gestió, vull pensar que no és cap
problema que treballadors temporals de l'empresa, amb un
nivell important, 320 persones, passin a ser contractades, tal
vegada, si és que tenen vàlua per empreses privades, i de tal
forma intentar estalviar doblers públics i gestionar millor
aquestes qüestions, la feina la farà sempre l'empresa pública
a través de mitjans directes, 80 persones especialitzades i a
través de contractacions amb les millores empreses forestals
o ambientals. I el bàsic és comptar amb un instrument que
pugui aportar recursos en aquesta qüestió. En aquest sentit,
una vegada que evitam problemes de caràcter mercantil,
podem anar a liquidacions anuals de balanços deficitaris,
podem articular mesures que puguin permetre comptar amb
un instrument operatiu.

Parlant ara del debat de dia 18, dels parcs naturals, jo
voldria dir i recordar el que vaig comentar ja a una
compareixença mes d'octubre passat, on vàrem dir que el
Govern balear posa de manifest que la política més real
seria utilitzar un marc de referència que és la LEN. La LEN
és una llei bàsica respecte que ha configurat unes Illes
Balears que marcaran el seu desenvolupament futur
respectant i considerant sempre unes franges de protecció
que són el 40% del territori, 200.000 hectàrees. A partir
d'aquí tenim una llei magnífica que està dictada en base a
una competència que és ordenació del territori, no en base
a una competència ambiental. El Govern balear, el
Parlament balear, en matèria ambiental té mera competència
de desenvolupament legislatiu i execució, així com normes
addicional, fa falta articular mesures entorn d'una normativa
bàsica estatal, quina llei és la important?, és la Llei 4/89,
dictada pel PSOE a un moment determinat, llei que la
ministra de Medi Ambient ja ha anunciat que properament
es revisarà perquè considera el fracàs que ha produït aquesta
llei al conjunt nacional.
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És una llei que ha significat la formulació a tota Espanya, a
tot arreu, de diversos parcs, molts d'ells, molts de parcs que han
nascut amb molta ambició, però avui en dia ens trobam que
l'experiència indica que un parc natural, per desgràcia, no és res
més que un centre d'acollida de visitants, va néixer un parc amb
la voluntat de fer efectiva una defensa ambiental, no obstant
això, qualificar un espai físic com a parc significa atreure
visitants d'una forma constant. D'aquests 800 milions que he dit
abans, n'hi ha quasi quasi 700 que van dedicats per complet al
que és la cobertura de demandes de visitants al parc en
particular. El que són inversions relatives a qüestions merament
ambientalistes, són sempre escasses, crear un parc natural
significa crear una pressió social sobre un espai fràgil i, per altra
banda, significa una cosa que a mi em repugna en particular i
que pens que també al meu partit, a vostès, evidentment els
agrada, és crear una ingerència en la gestió de les finques
privades, i recordem que a les Illes Balears el 99% del territori
és en mans privades, merament l'1% del territori, avui en dia, és
en mans públiques.

He de dir amb molta convicció que si avui hi ha a Balears un
factor de biodiversitat a defensar, el tenim a aquest moment,
gràcies a Déu, no per la labor bona o dolenta del conjunt
d'administracions, la tenim perquè hi ha hagut uns particulars
que han fet un esforç en solitari i han mantingut a ultrança unes
finques conservadores que ara, en aquest moment, poden
significar que Balears pugui ser puntera en aquest camp, perquè
ho som, i ho hem de dir així de fort, cada (...) internacional que
hi ha, les Illes Balears queden com un element de referència en
manteniment de biodiversitat.

La política ambiciosa d'aquest govern seria intentar aplicar
la LEN, que com dèiem abans ha significat un marc de
referència, una premissa ambiental, poder penjar de la LEN una
nova qualificació, que sigui una figura pròpia del Govern
balear, una figura pròpia del Parlament balear, una figura que
s'hauria d'apartat de les quatre que hi ha creades per un sentit,
les quatre creades condicionen la propietat privada, es creen un
drets de tempteig i retracte, es crea una menció a utilitat pública
respecte d'expropiació forçosa, es crea una fórmula de gestió
pública en base a un òrgan de gestió, jo voldria pensar que és
possible, a les Balears i a tota Espanya, tenir cura i controlar el
millor possible els espais naturals en mans de particulars,
arribant a conveniar moltes actuacions. En aquest moment hi ha
fet un mapa, elaborat per tècnics independents i de la
conselleria, on queden referits uns nivells de punts molt
important que són els sensibles, àrees on hi ha un biòtop de
flora i fauna important a defensar, això, per a mi, han de ser uns
punts que els particulars els pugui gestionar d'acord amb
l'administració, via convenis, on no hi hagi el perquè, que
aquesta qualificació de reserva en particular signifiqui la
necessitat d'obrir les portes als visitants, els problemes de
Mondragó, els problemes de s'Albufera des Grau vénen donats
per aquesta confusió entre parc natural i espai públic d'oci; el
que volem és crear àrees de reserva on merament hi hagi la
possibilitat de presència de tècnics de la conselleria, de
científics, del particular propietari i dels seus amics, i no
particulars.

També volem cobrir, evidentment, una demanda social
bàsica avui en dia, que és l'ús de la natura, ús de natura en
molts de sentits: senderisme, acampada o merament el
factor lúdic d'un cap de setmana d'una família. El que estam
fent és, dins àrees amples, crear una xarxa important de
punts definits com àrees recreatives que puguin, en certa
forma, ser un filtre que pugui aconduir a una població que
demanda uns serveis ambientalistes, sense crear una pressió
constant a un territori. Ens restaran després, un pic que hem
aïllat àrees de reserva i àrees recreatives, uns espais molt
amplis que són espais on hem de saber diferenciar entre el
que és medi ambient i paisatge o masses forestals. No tot el
que és verd significa ambientalment un factor favorable de
desenvolupament, això ho hem de saber. Dins àrees
forestals o de paisatge hem de seguir amb polítiques
comunes, horitzontals, que el Govern balear té avui en dia
molt definides, polítiques de prevenció d'incendis, defensa
d'incendis, polítiques de correcció d'escorrenties
superficials, polítiques de control i guarderia forestal,
polítiques de conscienciació ciutadana que puguin ajudar
uns particulars a fer defensa d'uns valors de paisatge o
forestals, no mediambientals, que són distints, això ho hem
de saber.

Ja vaig explicar a la darrera intervenció que volíem crear
a les Balears unes grans zones que serien una gran àrea o
parc balear que fos Tramuntana i conjunt, una gran àrea o
parc que fos muntanyes d'Artà, una zona sud de Mallorca,
Campos-Santanyí-Cabrera, una àrea que fos, tal vegada, la
part nord d'Eivissa, els Amunts i la part sud que pogués
agafar Sant Josep, Eivissa, Ses Salines, Eivissa-Formentera,
la part nord que va des de Ciutadella fins quasi quasi a Maó,
a Menorca, i la part sud de Ciutadella. Definit com què?,
com una figura amb un nom, el que vostè vulgui, que sigui
una forma jurídica nova que reguli el Parlament balear, via
directrius o via llei particular, norma que impliqui un
reconeixement a ultrança de la gestió privada dels espais
naturals, fórmula que pugui reconèixer que els particulars
puguin obrar en la transmissió dels béns amb llibertat i que
tenguin un suport públic del conjunt d'administracions
públiques per defensar d'ara al dia de demà.

Vostès, crec que sempre creuen que per fer una gestió
correcta d'un espai natural, han de veure gent uniformada.
Jo estic convençut que no, estic convençut que el millor
manteniment ambiental el fa el senyor que a casa seva té
cura de les coses amb una certa informació, amb un cert
ordre i amb un suport públic quant que els recursos
econòmics, i suport tècnic.

Ses Salines d'Eivissa, en particular, com vostè parla, li
diré el següent, en aquest moment, vagi a veure-les i digui'm
quins problemes reals hi ha, es diu molt de Ses Salines
d'Eivissa, però molt poca gent d'aquí, exceptuant-ne els
eivissencs, hi han estat mai, hi hem d'anar a veure-les
plegats tots, per realment saber de què parlam.
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En resum, jo, com a Govern balear, vull estar a costa d'una
modificació normativa que el Govern balear prepara per poder
crear una figura pròpia que ja està redactada, està perfilada en
un document, que pugui significar fer política defensiva a
ultrança de valors ambientals a un 40% del territori,
especialitzant el territori per àrees, una àrea, diguem, de reserva
natural, una àrea on els biòtops sigui el que primi, una àrea
d'acollida de visitants que realment puguin vehicular una
demanda i la pugui, en certa forma, fer neutral, (...) de l'entorn,
i també unes grans àrees forestals o de paisatge que precisen
atenció pública per al seu manteniment. I això ha de passar, al
meu parer, per un canvi d'actitud d'un govern PSOE que va
redactar, carregat de bona voluntat, una llei que avui en dia ha
demostrat el seu fracàs, i passar a una nova opció, a creure que
les persones, de forma independent, poden actuar tan bé o
millor que l'administració.

Em sap molt de greu que, per a vostè, la imatge de la
conselleria no sigui positiva, no esperava que vostè la ves massa
millor, el seu talant és aquest en particular, però cregui'm que
feim el que podem, hem començat amb moltes deficiències,
amb manca de personal, i el que he de dir és que l'àrea personal
de la conselleria, el que fa referència a medi natural, tothom ha
crescut cap a dalt, avui en dia, tothom que tenia un nivell, ha
pujat cap a dalt, fent un reconeixement específic de les facultats
tècniques de cadascú, sense posar etiquetes a una persona d'un
partit o de l'altre, hem intentat fer el millor possible sense mirar
el color polític, i vull contar que en (...) de demà tendrem una
estructura de feina on l'empresa pública Ibanat es faci càrrec del
90% de les tasques de gestió relatives a conservació, acollida de
visitants, millores i reformes, i la conselleria dugui directament
el servei de biodiversitat, que ha d'estar en mans funcionarials,
perquè aquesta és una política molt global, molt ordenada, molt
oberta a tots els espais, i tendrem gent especialitzada en cada
camp, i el públic serà el públic, però el privat cobrarà un sentit
a les Balears que realment pot significar que puguem tenir,
d'aquí 50 o 60 anys el bo que ara tenim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Grups que vulguin intervenir per fixar-ne
la posició? Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Com s'ha vist, si la interpel•lació d'Esquerra Unida se
circumscrivia als parcs naturals, hagués pogut ser bastant més
curta, perquè just n'hi ha quatre a les Illes Balears, i amb aquest
govern no n'hi haurà pus, com a mínim d'aquesta figura.

En primer lloc, creat l'any 88, el de s'Albufera, anterior
a la Llei d'espais naturals, que, sens dubte i dins les seves
mancances, i sobretot si no tenim en compte l'agressió
mediambiental que caracteritza el seu entorn, és
probablement el parc natural que funciona realment en
aquest país. D'entrada és l'únic que té personal propi, tot i
que darrerament sembla sense director per aquesta idea de
fer dependre tots els parcs d'una sola autoritat. Els altres
estan molt pitjor, sense recursos propis, Mondragó, es Grau
i sa Dragonera, una situació agreujada, a més deu tenir
personal, precisament per la precarietat de la relació del
personal que té la política de personal de la conselleria. Per
altra banda recordar que la titularitat dominical no
condiciona la titularitat de la competència, com molt bé es
veu quan els titulars són privats.

Però si fins ara criticàvem que les places de la
conselleria no es consolidaven i que no augmentaven, avui
matí ja se'ns ha demanat que ens congratulem que
disminueix aquest personal, que el servei passarà d'uns 400
treballadors, evidentment amb moltes altres feines i tasques
que no els parcs naturals, a 80 o 90. Nosaltres no podem
participar d'aquesta enhorabona a què ens convidava el Sr.
Conseller i no podem compartir l'entusiasme per la gestió
indirecta o per la gestió a través d'empresa pública d'aquest
concret servei.

Veim un perill gens menyspreable, per tant, amb
l'esdevenir d'aquests parcs, que esdevenguin allò que els
anglosaxons anomenen, tan gràfics ells, paper parcs, els
parcs de paper, parcs que estan preservats, però que no estan
efectivament gestionats. S'ha recordat l'obligació de la Llei
d'espais naturals, també és un recordatori ja tradicional
d'ençà de l'aprovació de la llei, sobre les zones
representatives de la serra de Tramuntana, un concret
compromís amb la figura del parc natural pel que fa a la
serra de Na Burguesa, aprovat al ple de maig del 94, aviat
farà dos anys, del qual el PP ja se'n desmarca, cap a aquesta
nova figura que encara no coneixem, s'Albufereta de
Pollença i llocs de Migjorn i Ponent d'Eivissa, es Trenc, no
parlarem avui, una altra vegada de ses Salines d'Eivissa, i el
procés, jo gairebé diria que esperpèntic que es fa a les
darreres manifestacions del Partit Popular al respecte, les
denúncies de (...) sobre la manca de gestió, ni tampoc no és
el moment, probablement de parlar de Cabrera, en el qual
tant per l'àrea natural de ses Salines com pel parcs nacional,
mal dit nacional, de Cabrera, demanam òbviament la gestió
per part de les institucions autonòmiques en comptes de
l'Estat central.
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Ja hem vist també que no era necessari interrogar ni
interpel•lar el Govern sobre les intencions d'ampliar el nombre
de parcs naturals, perquè el Sr. Reus ja ens havia deixat ben
clar, en nombroses ocasions, que té una certa aversió a aquesta
figura, de fet, fins i tot, la mateixa Llei 4/89, el que farà el
Govern, ens diu, és crear una figura de protecció sui generis, de
la qual no en sabem gairebé res, més enllà que permetrà la
llibertat d'ús absoluta al propietari, que no tendrà cap mena de
requisit en les transmissions, concretament el dret de tempteig
i retracte, que a nosaltres ens sembla una institució força justa
i interessant, útil, i a més al projecte de llei del sòl rústic, fins i
tot es preveuen, o sembla que es preveuen indemnitzacions per
a aquelles especials proteccions. Nosaltres sí que estaríem
d'acord amb mesures de foment, per a determinats propietaris
de terrenys d'aquestes característiques, però no amb
indemnitzacions per a l'especial protecció.

Entenem que qui avisa no és traïdor i que el Sr. Reus en una
interpel•lació similar, del mes d'octubre de l'any passat, ja ens
va advertir referint-se als espais naturals, que el tractament dels
espais naturals al final no ha de ser massa diferent del dels parcs
naturals. Avui insistia que el marc de referència és la Llei
d'espais naturals, això pot voler dir dues coses, que totes els
espais naturals tendran un tractament semblant als espais
protegits o, el que és bastant més natural i sobretot venent de
qui ve, és que tots els espais protegits tenguin senzillament el
tractament d'espais naturals. Això seria un gran pas enrera,
entenem, perquè el que són els espais naturals, aquest 40% del
territori de què tant braveja el Partit Popular i que nosaltres
trobàrem que va ser un gran avanç dins la Llei d'espais naturals,
és senzillament un sòl rústic protegir, en el qual bàsicament
s'estableix una parcel•la mínima per habitatge, un poc ampliada
o, en alguns casos, més ampliada, i una certa preservació,
normalment del procés urbanístic, amb excepcions, res més, res
més. Hi ha gent que té moltíssima més protecció del seu
territori, senzillament no hi deixa fer habitatges unifamiliars,
aleshores quan parlam del que és protecció i preservació, hem
d'anar alerta a veure de quina figura parlam.

A més, aquests mateixos espais, fins i tot algun nivell de
protecció, no està prou garantit, les mateixes Aneis, l'article 11,
els espais especialment protegits dins les Aneis no estan
grafiats, tampoc no sabem per a altres usos que no siguin
interessos socials, que no siguin habitatge, els usos condicionats
de què parla el nou projecte de llei, per tant, les activitats
agràries, no sabem quin tractament tenen dins aquestes Aneis.
Per tant, entenem que és un altre debat, molts de planejaments
municipals han creat espais naturals, si entenem per espais
naturals aquesta espècie de protecció.

Nosaltres, quan parlam d'espais protegits, i crec que tota la
llei i en general, parlam d'una cosa molt més concreta, no just
és preservar del procés urbanístic, sinó gestionar-lo en positiu.
Un plus, per tant, de gestió, i de gestió pública, entenem, no de
gestió privada, no es pot deixar tota la gestió dels espais
especialment protegits en mans privades, perquè això no seria
gestionar un parc natural o un espai especialment protegit.
Nosaltres creim que ignorar aquesta diferència és ignorar
precisament l'espai protegit i les seves virtualitats.

Estam d'acord amb el conseller, una vegada més, que no
podem confondre les àrees recreatives amb les àrees
especialment protegides, les àrees especialment protegides si bé
és cert que poden tenir un ús educatiu, un ús científic d'estudi,
fins i tot el que ha de tenir bàsicament una funció de preservació
de la biodiversitat, dels seus valors naturals, etc. 

El que voldríem és, com més aviat millor, per no centrar-nos
només en aquestes quatre figures i les dificultats que
existeixen i que més o menys s'han recordar per part de
l'interpel•lant, és poder centrar el nostre debat sobre aquesta
nova figura que ens esmenta el Govern però que no
l'arribam a veure concretar, per sortir de dubte, perquè ara
ens ha de permetre que estiguem una mica esverats, la Sra.
Estaràs, a una pregunta nostra de la setmana passada sobre
aquests parcs naturals ens deia que no eren convenient les
figures de la Llei 4/89, dins la línia del conseller, sinó que
s'havia de fer una figura arrelada a les nostres necessitats
específiques, i això, francament, des del PSM, que ens
agrada evidentment el to, venint d'aquí on ve, bàsicament
ens fa tremolar, perquè no sabem què vol dir el PP sobre les
nostres necessitats específiques en espais especialment
protegits. Valorem-ho, voldríem escoltar-ho quan vegem
aquesta llei, no fos cosa que confonguin un parc natural amb
un parc temàtic, amb granges dins de la metròpolis o fins i
tot amb un Parc Aventura on deixem cocodrils a les zones
humides perquè els visitants hi facin de Tarzán.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sense cap
dubte, el patrimoni natural de les nostres illes va rebre una
importantíssima protecció amb la Llei d'espais naturals, a
pesar que amb posterioritat a l'aprovació, l'any 1988,
aquesta sofrís rebaixes que no tots volíem i a les quals no
tots donàrem suport. Aquesta llei, segurament es pot
considerar com la més important que ha aprovat aquest
parlament, pel que suposa quant a alliberar tota una sèrie de
valors naturals i culturals de possibles degradacions i pel
que suposa, a més, a unes illes on l'activitat principal i
bàsica és la turística. És indubtable que el fet d'aprovar la
llei i d'aplicar-la, per regular construccions, per aturar o
prohibir segons quin tipus d'edificacions, ja es tracta d'una
passa endavant molt important, però l'esmentat efecte de la
Llei, aquest efecte de només impedir segons quins tipus de
construccions o edificacions, a pesar de ser un efecte
valuosíssim no és l'únic ni pot ser l'únic que se'n pot derivar
d'aquesta llei. La llei preveu, a més, la necessitat de
desenvolupar tota una sèrie d'instruments per tal de poder
dur a terme una gestió i conservació adient dels recursos
naturals i culturals d'aquests diversos espais, instruments
que van des de la redacció de plans per tal d'ordenar aquests
espais protegits, tal com es preveu a l'article 9 de la llei en
qüestió, fins a promoure, d'acord amb la disposició
addicional tercera, la declaració de nous espais protegits
d'acord amb el que preveu la Llei 4/1989, de conservació
d'espais naturals i de la flora i fauna silvestre.
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Declaracions que la mateixa llei fixa i concreta a certes àrees
que identifica perfectament. Tenint en compte que aquesta llei
es va aprovar l'any 1991 i que som al 1997, per tant han passat
ja més de sis anys des de l'aprovació de la Llei, tenint en
compte que, a més, només s'han aprovat dos plans especials o
plans d'ordenació del medi natural i que no s'han realitzat totes
les declaracions previstes a la disposició addicional tercera de
la llei, restant encara àrees molt importants sense un instrument
que possibiliti una bona gestió i conservació d'aquestes àrees,
àrees com la serra de Tramuntana, es Trenc-Salobrar de
Campos, etc., hem de concloure que el balanç no és massa
positiu, que hem perdut molt de temps en una matèria que crec
que és prioritària.

I la veritat és que no és cap excusa allò que qualque vegada
hem sentit, que som una de les comunitats amb més territori
protegit, ja que només faltaria que no fos així, tots sabem que
aquesta protecció si és fonamental en general, encara ho és més
a unes illes on el paisatge, els valors naturals són bàsics per al
futur de la nostra principal activitat econòmica. Per tant, no és
excusa perquè no basta només aplicar llei de protecció per
impedir construccions, encara que és molt important, sinó que
és necessari anar més enllà i realitzar una vertadera protecció-
preservació facilitant els instruments que permetin la gestió i
conservació dels espais protegits.

Però el balanç, a més, no és massa positiu perquè, a més,
dels instruments creats, de les declaracions efectivament
realitzades de parc natural de la Comunitat Autònoma, aquestes
declaracions han comptat fins ara amb pocs recursos econòmics,
han estat mancats d'organització suficient, i ha estat molt llarg
el camí per posar-los en marxa o en funcionament. 

Per les notícies que tenim, plens de la Comissió Balear de
Medi Ambient, compareixences dels responsables de la
conselleria, sembla que l'actual conseller vol donar un impuls
a aquest tema, tant des del punt de vista de noves declaracions,
com de dotar a aquestes d'organització i recursos econòmics. És
un fet que, per l'experiència que tenim d'enrera, aquesta qüestió
necessita de canvis d'actitu, de totes formes cal dir que fins ara
només tenim declaracions, idees, paraules, i la veritat és que
frissam ja un poc de veure propostes concretes i detallades
sobre aquests temes.

Cal dir que de les paraules i de les idees ens preocupen molts
de temes, tal i com pareix que preocupen els dos grups que m'ha
precedit, per exemple, el paper que jugarà el nou institut
successor de Sefobasa, possibles privatitzacions de certs
serveis, com quedarà la figura dels directors-conservadors dels
parcs, tenint en compte que el projecte de llei de modificació de
la Llei 4/1989, els manté com a responsables de l'administració
i coordinació de les activitats als parcs nacionals, i que nosaltres
en principi pensam que és una figura a mantenir i a reforçar,
altres temes ens preocupen com quan es parla de fer participar
els propietaris privats en convenis amb la conservació dels
parcs, quins convenis es faran, quins sistemes s'usaran,
indemnitzacions, mesures de foment, etc., quins seran aquests
acords?; quin serà el funcionament de les àrees d'aprofitament
lúdic, àrees denominades recreatives, com s'establirà aquesta
nova figura pròpia que fa ja un caramull de vegades que en
sentim parlar al conseller, però que, com se suposa, fins que no
la vegem concretada i detallada, difícil serà que puguem tenir
una opinió clara i definitiva al respecte, per tant hi ha tota una
sèrie de temes que la veritat és que ens espanten i que creim que
com més aviat millor s'haurien de concretar i detallar molt més.

He de dir que, en principi, nosaltres, igual que el grup
interpel•lant creim que en relació a aquests temes s'hagués
pogut fer molt més, que és necessari canviar d'actitud i que,
per tant, estam d'acord amb moltes de les argumentacions
que ha expressat aquí, i el que farem serà esperar la moció
que segurament es derivarà d'aquesta interpel•lació, moció
amb la qual, segurament, podrem coincidir en molts de
punts. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr.  Grosske, jo no faré, com han fet altres
portaveus, no parlaré, per tant, ni de cocodrils, ni de Tarzán,
ni tampoc de Xita, perquè crec que ens hem de
circumscriure al tema de l'ordre del dia, que no és altre que
el debat dels parcs naturals.

En relació a aquest tema li diré que, més que res, li
donarem resposta des del Grup Parlamentari Popular per
cortesia parlamentària, perquè crec que res de nou s'ha
aportat avui al debat que vàrem tenir arrel de la intervenció
del Grup Socialista, el mes d'octubre passat, al qual han fet
esment pràcticament tots els portaveus. Crec que tenim un
punt de partida assumit per tots, tots el tenim clar, que és la
Llei d'espais naturals. Arrel d'aquí el seu desenvolupament,
sigui bé a través dels plans especials, de la Llei estatal del
sòl, o bé a través dels plans d'ordenació del medi natural, a
través de la Llei d'ordenació del territori. Sobretot, dins
aquesta llei d'espais naturals, com vostè sap, tenim les
denominades popularment ANEI, bé d'altra protecció o bé
de protecció comuna, però, al cap i al a fi, protecció
important. D'aquesta llei d'espais naturals, com punt de
partida, -he anat llegint les intervencions detalladament-,
d'aquell passat 22 d'octubre, en fan una valoració positiva,
uns d'una forma més extensiva i altres de forma més (...) o
més curta.
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Quant a la circumscripció, a l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei
d'espais naturals, veim que es marca damunt un territori, les
Balears, que té 500.000 hectàrees, de les quals 9.000 hectàrees
queden per reserva del parc natural, és a dir, un 1'60% i que la
LEN té aplicació específica damunt 202.000 hectàrees, és a dir,
pràcticament, (...) els números, damunt el 40% del territori.
Dins aquest 40% de territori protegit, un 4'5% faria referència
als parcs naturals o reserves.

Tot açò, ja li dic, -insistesc-, va sortir ben detallat en aquest
debat del mes d'octubre de l'any passat. Jo crec que el conseller
va donar una resposta bastant extensa i varen quedar molts pocs
dubtes. Només alguns dubtes s'han plantejat arrel de la
interpretació que cadascun dels grups polítics ha fet de la Llei
estatal 4/89, referent a parcs naturals. Precisament, el punt de
partida aquí, a les Illes Balears, no necessàriament ha de ser
aquesta llei, sinó que és una llei que ve d'antic, llei que, per cert,
he sentit una valoració del propi conseller d'aquesta llei, però,
no he sentit que cap grup de l'oposició fes cap valoració. (...)
pròxima intervenció, Sr. Grosske, saber quina valoració fa en
concret vostè d'aquesta llei estatal, de la Llei 4/89, m'agradaria
saber si per vostè és una llei molt positiva, si és una llei
positiva, si és una llei normal o, tan sols, és una llei que pot anar
i que (...) perquè va en contra del que havia expressat
anteriorment el Partit Popular i, per tant és convenient alabar
aquesta llei. No supos ni una cosa ni l'altra, només m'agradaria
saber la seva opinió, crec que serà interessant.

Quant a l'instrument principal, les directrius d'ordenació del
territori que ja preveuen, sobretot, un àmbit molt determinat de
protecció de la biodiversitat dins els terrenys protegits i, un
altre, de poder gaudir d'aquestes (...). És a dir, són dues
obertures principals de cara als interessos dels ciutadans
d'aquestes illes. Una és la protecció pràcticament integral i,
l'altra, també molt important, per què no?, que els ciutadans
puguin estar en contacte amb la natura i puguin aprendre i
descobrir totes les coses que ens pot mostrar. Aquestes
directrius d'ordenació territorial, -a través d'aquesta figura que
ja va insinuar el conseller el mes d'octubre i avui ha entrat un
poc més en l'explicació, ha dit que, sens dubte, les properes
setmanes en sentirem parlar-, crec que ajuden molt a resoldre
els problemes específics que tenim aquí, que també compartim
amb altres territoris de l'Estat, són problemes que té el propi
medi natural de per si, el perill d'incendis, l'erosió, la
desertització. També hi ha un problema que jo crec que a les
Balears està molt més accentuat que a les altres comunitats
autònoma, que és el "problema, o l'avantatge, -perquè a vegades
sembla que ha estat un avantatge per la protecció que hem
tengut-, que el 98, el 99% de tot aquest territori estès en mans
privades. És a dir, sociològicament (...) un component molt
específic, no existeixen, pràcticament, aquelles figures que
vostè sap que a la resta de l'Estat són molt comunes, de montes
vecinales, montes comunales,etc., sinó que, a vegades, té una
vessant sociològica molt marcada que fa que l'aplicació de la
Llei 4/89, estatal, tengui, -des del nostre punt de vista-, bastant
poc interès.

Necessitam una aplicació molt més determinada, molt més
concreta en el nostre territori. No li donaré més voltes. Crec
que està tot dit sobre aquest tema, només ens faltarà esperar
un poc, que el Govern acabi de definir aquestes actuacions,
avui ja he vist que a la premsa comencen a sortir bastant
definides. També tenir en compte que la famosa Llei 4/89
no aplica, en cap cas, més restriccions que la Llei d'espais
naturals. Només hi ha aquesta figura (...), a la Llei d'espais
naturals no hi és però crec que plenament justificada per
aquesta característica de les Illes Balears quant al factor
sociològic de la propietat privada.

En resum, i per acabar, Sr. President, vull dir que el que
ens interessa no és saber si hem d'emprar una figura o una
altra, sinó que el que ens interessa és que la propietat
protegida estigui ben protegida, que no hi hagi atemptats
d'aquest tipus contra aquesta propietat i que els ciutadans en
puguin gaudir amb col•laboració tant de l'administració,
com amb els seus propietaris. Per tant, esperam, volem que
hi hagi una definició concreta, la millor possible, des de les
illes Balears, a les àrees de Tramuntana, Na Burguesa, les
zones sud de Mallorca, Campos, ses Salines, Cabrera, la
vessant de Menorca, la costa nord, Ciutadella sud i, pel que
fa a Eivissa, el nord-est, Sant Josep, Sant Antoni i,
especialment, (...). Res més, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari interpel•lant, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. (...) a la nostra
intervenció no hem aportat res de nou respecte a un debat
que va tenir lloc l'any passat en aquest parlament. No era la
nostra pretensió ser originals. Allò lamentable és que sigui
el Govern qui no aporti novetats, sent realitat política
d'aquesta comunitat, (...) de protecció del nostre territori en
aquesta comunitat. Això és la manca d'originalitat, realment
lamentable.

També m'ha fet un emplaçament que és valorar la Llei
4/89, evidentment no faré una valoració detallada d'aquesta
llei. Però sí que li diré que si nosaltres tenguéssim la
responsabilitat de govern d'aquesta comunitat, el que faríem
és aprofitar aquest marc legal per treure tot el suc possible
quant a una eficaç protecció del nostre territori. Això és una
cosa que està anys llum de l'actitud i de la perspectiva des
de la qual enfoca el tema el Govern de la Comunitat
Autònoma.
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Jo, de fet, li vull agrair al Sr. Reus, en primer lloc,
sincerament, una cosa que és la seva aclaparadora sinceritat. És
a dir, des de la meva primera intervenció, se li ha retrat que no
desenvolupava allò establert per la LEN, que no gestionava
correctament els parcs naturals existents. Vostè, efectivament,
no ha intentat dir "no, no, tranquil, ho desenvoluparem passat
demà", "tranquil, ara hi ficarem 200 milions o 300...", no, no,
vostè no s'ha defensat i vostè ha reconegut clarament que ni
crea parcs naturals ni els gestiona correctament perquè aquesta
és una figura amb la qual vostè no hi creu, que li resulta
antipàtica políticament. És una idea ben interessant, és a dir, el
Govern no té política de parcs naturals perquè no creu en els
parcs naturals, correcta. És aclaridora, com a mínim, és a dir,
aquesta figura, -em pensava que havia duit la Llei, però no l'he
duita-, explica què és un parc natural, a vostè, o al Govern no li
resulta una figura realment digna de ser considerada i de ser
desenvolupada.

M'ha dit que he fet una intervenció sindicalitzada, jo crec
que no. Nosaltres, el pas de Sefobasa a Ibanat no és un pas que
ens preocupi. Fins i tot, jo li he reconegut, crec, elements...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

... li he reconegut elements positius, en aquesta qüestió.
Però, efectivament, nosaltres, com els sindicats, feim una
defensa de la cosa pública, com una manera molt correcta de
gestionar les qüestions i de dur endavant l'actuació
administrativa. En aquest sentit, intentaré recollir en aquest
Diari de Sessions un paràgraf d'un document, efectivament, d'un
sindicat, amb el qual nosaltres ens sentim plenament
identificats, diu: "la gestió dels espais naturals protegits, la
planificació, els plans d'actuació i la vigilància medi ambiental
són tasques que corresponen a l'administració representada pels
treballadors i les treballadores públics que garanteixen la
professionalitat, la imparcialitat i la publicitat de les seves
actuacions. La protecció del medi ambient no pot convertir-se
en un negoci, les lleis del mercat no són aplicables a aspectes de
la conservació que no tenen un sentit comercial." Efectivament,
nosaltres estam absolutament d'acord i pensam que l'actuació
directa de l'administració, al marge d'aquells aspectes puntuals
que vostè encara no m'ha aclarit, pugui encomanar-se a
contractes de serveis, etc., és necessari en una matèria tan
delicada com la gestió dels parcs naturals.

Sobre el tema de la creació de nous parcs i de la LEN, etc.,
vostè ha explicat que consideren fracassada la 4/89, que la Sra.
Tocino supos que la intentarà canviar. Diu que un parc natural
és un centre d'acollida de visitants, que això és una pressió
social sobre espais sensibles i, -aquí crec que ha toca la mare de
l'assumpte-, diu que és una ingerència en la gestió de les finques
privades. (...) no ha estat molt explícita la seva intervenció, la
seva preocupació és aquesta realitat sociològica per la qual,
aquí, les finques privades són privades, i tenen un propietari, i
al propietari no li hem d'anar a tocar excessivament els nassos,
sobretot si suposam que aquest propietari ens vota.

Vostè parla d'una figura, que és una figura etèria, -jo crec
que ja seria hora d'explicar-la acuradament en aquest
parlament-, una figura pròpia, arrelada a la nostra societat.
Ha parlat de convenir amb els particulars la gestió de les
seves finques, ha (...), en definitiva, una espècie de parc
light, no un parc temàtic, un parc light,una figura nova, una
figura preocupant, evidentment, perquè jo crec que
simplement és un parc sense les garanties de protecció que
ofereix un parc. La veritat és que em fa l'efecte que vostè el
que volen és arreglar la vida als propietaris afectats per la
LEN. Vostès volen establir mecanismes de compensació, és
a dir, aquí, efectivament, no podeu construir com els
veïnats, etc., per tant, jo establiré amb vosaltres mecanismes
(...) perquè, com a mínim, tengue algun tipus de
compensació. Això crec que és l'horitzó de la política del
Govern i no l'efectiva protecció. En aquest sentit, vostès són
molt lliures de tenir aquesta política o una altra, tenen dret
a fer-ho. M'agrada, com a mínim, que ho expliquin des
d'aquesta tribuna, però crec que vostès no tenen dret a dues
coses, ho dic sincerament, una és incomplir una llei d'aquest
parlament, no pot ser. Si vostès pensen que la Llei d'espais
naturals, la LEN, que es refereix clarament a la 4/89 per
protegir una sèrie d'espais, no és vàlida perquè es refereix a
una llei tampoc no vàlida, la modifiquin o presentin una
proposta i la modifiquin. El Sr. Alorda es preocupa però és
que és així. Tenguin el coratge de venir aquí a dir que volen
modificar la LEN, però deixem ja els dobles llenguatges i
aquesta situació absolutament...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Acab d'aquí a 30 segons, Sr. President. Aquest doble
llenguatge crec que és inadmissible. Segona qüestió, si
vostès no creuen amb els parcs naturals, (...), -lament tornar
posar nerviós al Sr. Alorda-, el decret de creació dels parcs
naturals i facin una altra cosa. Però si vostès tenen parcs
naturals, els han de gestionar correctament. Això significa
manteniment, significa conservació, significa activitat
d'investigació, de recerca, significa dotació de recursos
humans, significa garantia d'un ús públic correcte d'aquests
espais naturals. No poden tenir espais naturals o parcs
naturals mal gestionats a una comunitat com aquesta. Això
no pot ser, els llevin i facin el parc light de s'Albufera, el
parc light de Mondragó, el parc light de la Dragonera, facin
el que vulguin, però siguin conseqüents. Jo crec que aquesta
situació que viu aquesta comunitat és, en aquest sentit, un
vertader escandol. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquesta
darrera intervenció seva, Sr. Grosske, em recorda perfectament
a la intervenció d'un membre del seu partit, membre de la
conselleria, un guardaforestal, que diu exactament el mateix.
Vostè té una visió molt definida que coincideix, per ventura, en
persones que fan feina a la conselleria a un nivell molt
determinat.

Jo veig que vostès i altres grups s'aferren a pensar que per
mantenir una espècie de flora o de fauna fa falta comprar la
finca on hi ha aquesta espècie, fa falta posar un funcionari i, a
partir d'aquí, tirar endavant. Jo pens que és tot al contrari. Jo
vull pensar que, realment, la millor gestió està en mans
privades. Això ens separa i ens separarà sempre.

Respecte als parcs actuals, n'hi ha quatre, he de dir i recordar
que he comentat que invertirem 800 i busques milions de
pessetes, 840 milions de pessetes, per en un any i mig el que
està previst fer en cinc o en sis. La qual cosa significa polítiques
reals.

Vostè també té un dogma de fe, que és aferrar-se a les lleis.
Les lleis són un retrat d'un moment, són efectives respecte a una
situació que va motivar aquestes lleis. Pasen els anys i, per
ventura, les coses han canviat i aquell marc jurídic no és tan
operatiu, deixa de banda unes demandes actuals. És una pena
que ningu pugui reconeixer que els parcs naturals a Espanya, el
que són també els parques nacionales, actualment tenen un
problema que és l'afluència de visitants. Per què hem de posar
noms determinats que impliquen moltes coses, quan realment
el que fan és crear una presió sobre aquells espais fragils, que
creen problemes en el manteniment ambiental (...)?, per què no
rompre els esquemes i parlar d'una cosa és el medi ambient, una
cosa és el paisatge i una cosa és (...) social del medi natural.
Anem a fer una figura completa, àmplia que pugui recollir
aquests tres factors: paisatge, masses forestals, per una banda,
defensa d'un biotop a ultrança, reserves, més una possibilitat de
reconduir una demanda social, àrees recreatives. Quan
s'investiga en experiències dels grans parcs mundials, en
particular els americans, ens adonam que el model és aquest,
actualment. Són qualificacions molt àmplies sobre uns grans
espais, on hi ha una especialització d'aquest espai, molts
definitis cap a la conservació, en gran part, manteniment
forestal amb una part, fins i tot, més àmplica, i uns respais on
els visitants poden fer acampada o poden fer una estància curta,
ni més ni mensy.

Jo, Sr. Grosske, no vull modificar la LEN. El que vull saber
és que una llei que a l'any 89 va neixer amb una vocació de
ser un instrument de preservació, que ara, passats quasi vuit
anys, s'ha demostrat ineficient i inoperant, sigui objecte de
modificació. Una premisa que era que per mantenir el medi
ambient s'haguessin de fer compres o expropiacions de
finques, es deixi de banda i que també es pensi que en
planificació pública i control públic es pot fer, per als
particulars, propietaris, una bona gestió d'uns elements de
flora i fauna. Només això, ens separen moltes qüestions,
evidentment. Vostès parteixen d'una premisa d'interdicció.
Nosaltres, en aquest tema, som lliberals. No volem crear
una renda específica, aprofitar dins ANEI, en absolut. El
que sí pensam és que actualment a Balears, si hi ha uns
espais preservats, estan preservats, gràcies a Déu, pel
manteniment dels particulars.

Dit això, hem repetit avui moltes coses que es varen dir,
és una pena que els debats parlamentaris, en poc temps, es
reprodueixin. Jo sé que vostès no creuen en això. El
Parlament balear podrà legislar ràpidament una figura que
deixarà de banda premises anteriors i que jo pens, si actua
amb bona voluntat, que podrà significar de cara al futur
poder mantenir, preservar, tres conceptes: el medi ambient,
que és un, el paisatge que és l'altre i la demanda social per
cobrir pels ciutadans. Això és tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.- Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 734/97, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a creació d'una ecotaxa sobre els vehicles de
turisme arribats en trànsit a les Illes.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, debat de presa en
consideració de la proposició de llei número 743/97,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació
d'una ecotaxa sobre els vehicles de turisme arribats en
trànsit de les Illes. Sr. Balanzat, del Grup Mixt, té vostè la
paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Els Verds hem presentat aquesta proposició de llei sobre la
creació d'una ecotaxa sobre vehicles arribats a les Illes per dos
motius. En primer lloc, per reduir l'impacte que aquests vehicles
tenen sobre el clima i per la presió sobre el territori d'aquests
vehicles, així com per evitar que els seus costos (...) recaiguin
sobre la població resident. Com és sabut, un dels principals
sectors que, amb les seves emissions de diòxid de carboni,
contribueixen al canvi climàtic, és el del transport. Les nostres
illes acullen cada any més de 150 mil volts propulsats per
quenoser i la proporció de cotxes per habitant és de 800 per
cada mil habitants, 800 per cada mil habitats, de les més
elevades del planeta. Però aquesta realitat encara es veu
incrementada estacionalment, en temporada alta, a l'estiu, per
l'arribada d'uns 150 mil vehicles més que vénen a les nostres
illes durant l'estiu. Aquest parc automobilístic, de vehicles,
contribueix a fomentar la construcció de noves infraestructures
de transport antiecològiques i econòmicament molt costoses. La
construcció de cada cop més autopistes, autovies i carreteres per
acollir el tràfic en mesos punta, -infraestructures que, per cert,
restaran infrautilitzades bona part de l'any-, provoquen una
creixent metropolització del territori i degradació paisatgística,
malbaratant el nostre capital natural. A més, la població
resident, que amb els seus impostos financia la construcció
d'aquestes infraestructures, acaba sovint subvencionant un
segment del turisme que no paga els costos de les
infraestructures i dels recursos que utilitza. En aquest sentit, el
presentar al Govern central, com es fa sovint, com enemig per
no contribuir al finançament de les nostres carreteres, ha servit
com a cortina de fum per amagar que el turisme de baix poder
adquisitiu ens produeix més costos que beneficis i que, de cap
manera, contribueix a finançar les infraestructures que utilitza.

El conegut principi que qui contamina, paga, -teòricament
acceptat a la Comunitat Europea des dels anys 70-, no s'aplica
en aquest cas. Però és més, aquest principi s'ha revelat
insuficient perquè no es pot acceptar que pel fet de pagar es
tengui llicència per contaminar. En aquest contexte, sorgeixen
les ecotaxes. L'objectiu de les quals no és simplement un afany
recaptatori, sinó que estan enfocades a incorporar als preus els
costos ecològics a fi de disuadir i, per tant, reduir les activitats
negatives pel medi ambient. S'ha de recordar que és la pròpia
Unió Europea qui, en el marc del seu cinquè programa
ambiental, considera la fiscalitat ecològica com un dels
instruments més prometadors en la confecció d'una política
ambiental sensata. Aquesta recomanació ha estat seguida per
diferents estats, regions i ciutats que han començat a
implamentar un gran nombre d'ecotaxes per reduir aquelles
activitats econòmicament i ecològicament danyines. D'altra
banda, a més de la política de la Unió Europea, tant
l'ordenament legal estatal, l'article 45 de la Constitució, com
l'Estatut d'Autonomia, l'article 11.5, preveu la possibilitant
d'implantar normes addicionals de protecció ambiental.

És en aquest marc legal, i amb aquesta filosofia ecològica,
que Els Verds presentam avui la proposició de llei que estableix
una ecotaxa sobre el transport de vehicles en trànsit pels ports
de les Illes, a fi de reduir, -com deia abans-, el seu impacte
climàtic i la presió sobre el territori que causa, així com per
evitar la socialització dels costos turístics que suposa el
finançament de les infraestructures de transport exclusivament
per part de la població resident. Resten exclosos d'aquesta
proposta, com no podia ser d'altra manera, els vehicles de
transport de mercaderies i els vehicles propietat de residents a
les Illes. Seria injust fer recaure també sobre els residents o els
camions que porten mercaderies aquesta ecotaxa.

Els Verds no volem afavorir amb aquesta proposició de
llei, com es podria pensar, al lloguer de vehicles, perquè,
clar, pensin que si aquesta taxa s'aplicàs, teòricament, si
deixa d'entrar una gran quantitat de cotxes, els grans
beneficiats probablement serien les empreses de lloguer de
cotxes. Nosaltres no ens hem oblidat d'açò però hem volgut,
precisament perquè és important, preparar una iniciativa
específica que tractarà sobre els cotxes de lloguer, una
iniciativa que preten gravar als cotxes de lloguer, que seran
objecte d'una iniciativa posterior. Seria il•lògic intentar
reduir, per una banda, l'entrada de vehicles i, per altre
costat, que aquesta minva de vehicles que entren quedàs
compensada per un major augment de cotxes de lloguer, no
tendria sentit.

Amb coherència amb la finalitat ambiental d'aquesta
proposta, l'ecotaxa discrimina positivament als vehicles
dotats de catalitzadors trifàcic, així, la quota per aquests és
de 3.000 pessetes enfront de les 6.000 pessetes pels vehicles
més contaminants, els que no duen catalitzadors, és obvi.
Per aquest motiu, també es preveuen mecanismes per
assegurar un destí finalista dels ingressos, els quals s'hauran
de dedicar integrament a actuacions d' ecologització del
sector del transport i de foment dels mitjans col•lectius
sostenibles. Finalment, aquesta proposta preveu la
insularització de la gestió en favor dels consells insulars
respecte de la nostra realitat pluriinsular. És evident que
aquesta proposició de llei, per si mateixa, no solucionarà
l'enorme impacte ambiental i territorial del nostre model de
transport insostenible, però per avançar cap a la
sostenibilitat no són suficients les declaracions de bones
intencions a les quals darrerament el nostre govern ens té
tan acostumats, un futur sostenible demà, exigeix prendre
mesures avui, i les ecotaxes són un dels instruments de
política ambiental més prometedors en permetre modificar
el comportament del consumidor i obrir el camí cap a una
reforma ecològica de l'economia de mercat.

En resum, és aquesta una iniciativa que permet, que
intenta evitar el col•lapse de vehicles, el col•lapse
circulatori que permet evitar noves infraestructures
impactants i cares, en definitiva, és una mesura en favor del
medi ambient i de la qualitat de vida dels nostres ciutadans
i ciutadanes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn
d'intervencions per a aquells grups que es mostrin a favor de
la proposició de llei presentada. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula el Sr. Eberhard Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Dins l'exposició de motius d'aquesta proposició de llei es fa una
evocació reiterada a l'aportació del transport privat al canvi
climàtic. Jo crec que essent correcta la perspectiva estan una
mica extralimitats els termes d'aquesta exposició de motius, en
el sentit que efectivament, qualsevol correcció a la baixa sobre
l'entrada de vehicles de turisme a la nostra comunitat, la
correcció a la baixa sobre aquesta entrada tendria uns efectes
molt limitats sobre aquest canvi climàtic, fins i tot en termes
relatius a la mateixa contribució de les Illes Balears en aquest
canvi climàtic, en el sentit que la nostra gran contribució a
aquest fenomen ve bàsicament del consum de productes
energètics associats bàsicament al transport aeri i en menor
mesura a la producció d'energia elèctrica.

Efectivament parlam d'un parc estacional que és només una
part, no petita, però evidentment no majoritària, d'un parc fix,
extraordinàriament sobredimensionat a la nostra comunitat
autònoma, com hem tengut ocasió de comentar en diverses
ocasions, per fix, d'aproximadament 0'8 vehicles per habitant,
que ens situa en una posició realment capdavantera en un sentit
negatiu dins aquest tipus de variable. És una proposició, en
qualsevol cas, que cal posar en relació amb una altra, crec jo,
que es va presentar també per part d'Els Verds a aquest
parlament, que va ser la proposició de llei que regulava una
ecotaxa per a l'entrada de turistes a la nostra comunitat
autònoma, proposició que, com aquesta, Esquerra Unida votà
favorablement, com votarem també aquesta, perquè,
efectivament, valoram el caràcter positiu i l'element positiu que
conté una ecotaxa, malgrat que tampoc no sigui una figura sobre
la qual ens hàgim d'adormir, és a dir bé està el criteri de qui
contamina, paga, però no ens ha de dur això, i jo estic segur que
no és dins el pensament del grup proposant, no ens ha de dur al
convenciment que això és un problema només de pagar, per tant
bé està l'ecotaxa si aconsegueix recursos públics per
precisament introduir reformes estructurals, però lògicament no
és només exclusivament un problema de minvar o de corregir
parcialment el comportament dels consumidors, en base a
gravar econòmicament aquests tipus de comportaments, es
tracta fonamentalment d'assentar les bases de canvis més
estructurals i de polítiques més de fons que corregeixin aquest
tipus de problemes.

Hi ha aspectes, dins la proposició, que en tot cas ens
agradaria que s'aclarissin una mica més, és a dir, aquesta
insularització de la gestió pensam que no queda prou garantida
a partir de l'article 10.2 tal com està redactat, ens agradaria en
aquest sentit que s'explicàs una mica més bé com s'enfoca
aquesta qüestió, i tampoc no veim excessivament clara la
delimitació de l'objecte on pot pesar aquesta imposició, en el
sentit dels vehicles de més de cinc places que sembla que deixa
fora altres tipus de vehicles que estan associats molt clarament
a un ús turístic i que estan clarament, pens jo, dins la filosofia
que impregna aquesta proposició de llei, és a dir gravar l'entrada
de vehicles privats a la nostra comunitat autònoma per tal de
dur endavant les activitats que aquí els turistes puguin
desenvolupar.

En qualsevol cas, i sobre un càlcul que no sé si hi coincidirà
el grup proposant, això podria ser una ecotaxa de la qual es
podrien derivar uns 900 milions de pessetes per a la nostra
comunitat autònoma, a les quals la llei els dóna la finalitat,
no només una finalitat correcta, sinó precisament la finalitat
correcta, que és potenciació del transport públic a la nostra
comunitat autònoma, una de les grans assignatures pendents
de la nostra comunitat, un dels grans elements oblidats de la
política del Govern de la nostra comunitat i que,
efectivament, en la mesura que aconseguíssim potenciar-ho
realment, en la mesura que aconseguíssim convertir el
transport públic en una alternativa viable, en una alternativa
còmoda, en una alternativa barata al transport privat,
efectivament jo crec que introduiríem un gran element de
racionalització en l'ordenació de la nostra infraestructura de
transport i també, naturalment, en la correcció d'aquesta
aportació negativa que fa la nostra comunitat autònoma en
el canvi climàtic derivada de l'ús abusiu del transport privat
a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Dins el torn d'intervencions a favor
d'aquesta proposició de llei, té la paraula el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. No donaré les gràcies al Sr. Grosske, perquè no ha
deixat la tribuna en condicions. De totes maneres,
començaré la intervenció anunciant el nostre vot favorable,
naturalment consumesc un torn a favor, bàsicament perquè
donam suport a la idea que impulsa aquesta iniciativa, el
tema de la fiscalitat ecològica, del principi que s'ha anunciat
que qui contamina, paga, o que qui contamina, com a mínim
paga, ja que no tot es pot pagar, no tot es pot comprar, sinó
que hi ha moments en què senzillament qui contamina, ha
de tancar, però en aquests casos, no importa que deixin de
venir cotxes, però, com a mínim, que el que entrin paguin
un sobrecost.

Ens sembla bé aquesta idea de l'ecotaxa per dissuadir
d'actuacions ecològicament incorrectes, creim que és molt
visual, pedagògica i, en conseqüència creim que és una
figura que, recomanada per molts de fòrums internacionals,
es parla dins l'exposició de motius de l'Agència Europea de
Medi Ambient, també Nacions Unides, i era una idea de la
qual es va discutir en aquest parlament i dins el Govern
balear mateix en altres moments històrics.
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Creim que és bo que es pal•liïn i s'han de redreçar els
sobrecostos provocats pel turisme, els motius coincideixen
substancialment amb l'altre cànon que fa poc va presentar el
mateix grup, sobre les arribades turístiques, i, per tant, tampoc
no insistirem per no repetir-nos, respecte dels motius pels quals
donàrem suport a aquella iniciativa.

Tampoc no entrarem en el debat de la proposta concreta, de
si els cotxes han de tenir el mateix tractament que els autocars,
perquè creim que aquest detall, igualment que alguns de
l'exposició de motius, són més propis de ponència o de
comissió, nosaltres en aquest moment el que volem donar és un
suport entusiasta, si cal, a la idea que hi ha darrera aquesta
proposta.

Els consumidors han d'assumir que els costos
mediambientals són costos, són costos reals i efectius i que, per
tant, algú els ha de pagar, és lògic que els facem pagar a qui
més se'n beneficia, perquè, si no, els ha de suportar el conjunt
de la societat que ha de desviar diners que hauria de dedicar a
equipaments, per pagar infraestructures. El turisme de masses
és per definició un depredador importantíssim de recursos,
parlam de 9 milions de turistes i evidentment aquests
consumeixen, i és natural i és bo que ho facin, però
consumeixen moltíssima d'aigua, territori, energia, etc., generen
fems, impliquen unes grans pressions sobre el territori, sobre els
usos del sòl, sobre el paisatge i, per tant, per al redreçament del
model ha de prendre mesures (...) potents, bàsicament entenem
que han de ser de caràcter d'ordenació del territori, de caràcter
d'ordenació turística, però benvingudes siguin les mesures
fiscals que puguin coadjuvar al redreçament del model.

S'ha d'aturar el creixement, una mesura negativa, però també
s'han de pal•liar els efectes que ara ja s'han produït, i això pot
suposar costos importants de caràcter econòmic i que, per tant,
necessitam recaptar. Hem d'obligar per una banda la
comptabilitat privada a introduir, a internalitzar els costos
mediambientals, hem d'exigir i amb molta pressió damunt
l'Estat per un compromís econòmic sobre aquestes malifetes
mediambientals que suposa el turisme, però la nostra
responsabilitat específica en aquesta cambra és obligar el
Govern que actuï amb contundència des de la consciència que
és imprescindible actuar i actuar ja.

Som conscients també que el nostre govern té poques
capacitats financeres, autogestionam uns recursos ridículs, però
també som conscients que no li dóna cap mena de prioritat,
perquè si la hi donàs, cercaria aquests recursos addicionals, tant
podria ser d'altres prioritats d'infraestructures com podria ser el
mateix cas de les carreteres, com, sobretot cercar fórmules
noves de recaptació. Es va dejectat alegrement una proposta del
cànon de les arribades turístiques que podia implicar de l'ordre
de 9.000 milions de pessetes, i ara aquesta nova figura, que
evidentment correrà la mateixa sort, que podria anar entre 500
i 1.000 milions de pessetes.

Tot i que nosaltres, ja li vaig anunciar en l'anterior iniciativa,
veim amb reticència la ruptura de la unitat de caixa que
significa l'afecció de recursos, de totes maneres és evident
que sigui com sigui, aquests recursos s'han de reconduir cap
a redreçar el model.

Els cotxes són un element, a més a més, que agreuja
específicament el problema, està tractat suficientment en la
defensa de la iniciativa, i creim que és bo que sigui sobre
aquest element, sobre el cotxe privat sobre el qual s'apliqui
aquesta ecotaxa. Insistim que el model turístic és
d'explotació minera i que el Govern necessita recursos i
sobretot moltíssima de voluntat que en aquest moment no
té, com a mínim per presentar-nos un pla de restauració que
sigui creïble.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervenció de grups que es mostrin
en contra de la proposició de llei? Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Marí i
Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Una
vegada més ens trobam davant una proposició de llei,
presentada pel Grup Mixt, per a la creació d'una nova taxa,
denominada ecotaxa que pretén gravar amb un nou impost
els vehicles, suposadament turístics que venguin a les
nostres illes, per tal d'evitar, segons consta a l'exposició de
motius que des d'aquestes contribueixen a contaminar el
medi natural i, al mateix temps, recaptem uns fons per
reposar els desastres mediambientals que s'han produït i
que, inevitablement, es continuaran produint.

El Grup Parlamentari Socialista som un grup sensible a
tots els problemes que afecten el medi ambient, i som
conscients que haurem d'extremar les mesures per tal que en
el futur sigui possible continuar avançant tecnològicament
i que aquest avanç faci possible a les persones continuar
gaudint d'aquests avanços sense que això signifiqui
hipotecar, ecològicament parlant, les generacions futures.
Nosaltres pensam que, avui per avui, hi ha moltes qüestions
que seria important i desitjable impulsar per tal que el nostre
planeta no continuï deteriorant-se ecològicament i
mediambientalment i davant això  hi tenen una gran
responsabilitat tots els govern, tan autonòmics com centrals,
perquè de res no serveixen les Conferències de Río, d'altres
que hi ha hagut abans i d'altres que hi haurà en el futur, si
després això no té un compliment per part de tots els estats
que firmen i fan complir les normes aprovades. 
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Per tant, Sr. Balanzat, fins aquí estam d'acord i compartim
amb vostè que en el futur i d'una forma conjunta entre tots els
estats, s'haurà d'arribar a acords i cercar fórmules per tal de no
continuar deteriorant el medi ambient, ja que no podem
continuar en un afany de millorar el benestar individual,
destrossant el que hem rebut dels nostres avantpassats i, com he
dit abans, hipotequem el futur de les pròximes generacions. Jo
pens que vostè, amb aquesta proposta de crear una ecotaxa el
que pretén és això, i que amb aquests fons a recaptar es puguin
millorar algunes de les qüestions de què aquí han parlat. Però,
com és evident, solament ho solucionaríem a nivell de les
nostres illes, la qual cosa únicament serviria, si miram el
problema d'una forma global, perquè tinguéssim les
consciències una mica més tranquil•les, però poca cosa més, i,
per altra banda, com a conseqüència de tot això, gravaríem els
turistes que ens visiten amb un nou impost i encariríem el nostre
producte i, per tant, seríem menys competitius davant els
nostres competidors.

Però és que, a més, en la seva proposta hi ha coses que no
entenem molt bé, com, per exemple, l'ecotaxa es cobrarà a
només els vehicles de 5 o més places, què vol dir amb això?, hi
ha un altre portaveu que ja li ha preguntat, els Ferrari,
Mercedes, Jaguar i altres vehicles de dues places que venguin
a les nostres illes, no han de pagar?, no contaminen aquests? I,
per altra banda, les persones que vénen per motius de feina, com
a treballadors temporals, i volen dur el seu vehicle, què feim?,
els posam dins el mateix sac i també els cobram aquesta
ecotaxa? Tampoc no havíem vist, però vostè ho ha dit, ens
preguntàvem què passava amb els cotxes de lloguer, perquè tots
sabem que n'hi ha milers i ningú no els demana si tenen el
carburador trifàsic, si contaminen o si no. Vostè ja ha anunciat,
i per tant no hi entraré, una nova iniciativa a aquest respecte.

Ja per acabar, Sr. Balanzat, jo no sé si en el futur haurem de
crear alguna ecotaxa als vehicles que entren a la nostra
comunitat i als cotxes de lloguer, tal vegada sí, tal vegada sí que
ho haurem de fer, però des del Grup Parlamentari Socialista
creim que ara no és el moment i tal vegada seria pitjor el remei
que la malaltia, perquè, com hem dit abans creim que els
problemes mediambientals no s'arreglen amb una ecotaxa, sinó
més bé amb polítiques globals i conjuntes entre tots els estats.

Quant a l'altra vertent que tal vegada vostè cercava, la
millora de la qualitat turística, creim que, en primer lloc hem de
millorar la nostra oferta hotelera, dur a terme polítiques
d'esponjament de l'oferta obsoleta i millorar algunes
infraestructures i prestacions turístiques actuals, i tal vegada
després podrem parlar de cobrar ecotaxes als nostres visitants.
Per tant, Sr. Balanzat, des de la nostra responsabilitat, el Grup
Parlamentari Socialista, no podrem donar suport a aquesta
proposició de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Dins el torn d'intervencions de
grups parlamentaris que es mostrin en contra, té la paraula el Sr.
Carles Felip Cañellas, del Grup Popular.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, em permetrà que comenci dient-li que vostè és un
monomaníac, en el bon sentit de la paraula, no té res a veure
amb els primats ni amb la bellesa, són temes distints, però
és que vostè té dins el cap una sola idea i la planteja un dia
sí i l'altre també. No fa molt vàrem tractar, i aquí s'ha dit per
part de qualque orador que m'ha precedit, vàrem parlar del
problema del transport públic, un parell de mesos o
setmanes més tard, parlàrem de l'ecotaxa que pretenia el
pagament de 1.000 pessetes per turista, i ara avui ens du una
altra variant, que és una taxa per cotxe turístic. A primera
vista, sembla que són tres temes distints, transport públic,
nombre de viatgers, i ara els cotxes, però en el fons resulta
que són el mateix, darrera de cadascun d'ells guaita la
mateixa monomania, i aquesta monomania té un nom, i
basta mirar l'exposició de motius dels tres temes. Aquesta
exposició de motius no parla més que de la Cimera de Río,
el canvi climàtic, els gasos d'hivernacle, el sistema de
transport insostenible, la prioritat del cotxe privat, la batalla
de la carretera contra el cotxe, l'agressió al medi ambient. 

Avui, ho diu vostè ben clarament que la idea que preval
és, "la idea és ajudar a minimitzar la degradació ecològica
i la pressió en favor de més i més grans carreteres a costa
del paisatge i el medi rural". Llavors parlam de medi
ambient, Sr. Balanzat, deixin-nos els turistes tranquils, si un
dia vol parlar de medi ambient, de CO2 i de tal, parlem
d'aquest tema, però no el mescli amb els pobres turistes que
n'hi ha de pobres i n'hi ha que no, però no són la causa
directa d'aquest problema, aquest problema el tenim aquí i
l'hem de resoldre.

El passat dia 4 de març, quan es discutia la creació de la
taxa de les 1.000 pessetes per turista, el Sr. Palau que
parlava en nom del nostre grup, li va clarament quina era la
postura del Grup del PP, jo supòs que se'n recorda, però, per
si de cas, li llegiré: "La primera conclusió que n'he tret, és
que la finalitat d'aquesta proposició no de llei no és crear
una taxa per recollir ingressos, aquesta proposició de llei va
encaminada a reduir en el possible el nombre de visitants
que tenen les nostres illes", per tant mesclam una cosa del
medi ambient amb una cosa de política de turisme, relativa
a nombre de turistes que ens visiten i d'aquest tema també
se'n podria parlar, però no fa falta mesclar-ho. I per si tenia
qualque dubte, el Sr. Palau va afegir, com a interpretació de
voluntat i ideologia del nostre grup: "per què s'han pogut fer
carreteres, per què s'han pogut fer jardins, per què s'han
pogut ampliar potabilitzadores, depuradores, etc.?, sap per
què ha estat?, gràcies als ingressos dels turistes que pareix
ser que vostès volen reduir, pareix com si els molestassin".
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Igual ens passa avui, tenim una taxa, a l'anterior tenim una
taxa que grava el nombre de turistes, reduïm el nombre de
turistes i milloram l'ecologia, i avui canviam la persona per un
cotxe. Posam una taxa damunt el cotxe, reduïm el cotxe, el
nombre de visitants i milloram l'entorn. Perfecte. Idò miri, em
recorda un general que governava Espanya fa molts d'anys,
vostè tal vegada no el conegué, que cansat que els espanyol se
n'anassin a dormir tard i arribassin tard a la feina, a les vuit del
matí, va decidir tancar els bars a la una de la matinada, no és
efecte-causa, causa-efecte,. no, no, perquè pot tancar els bars a
la una i no anar-te'n a jeure, i el matí següent continuar tenint
son, que és el que vostè no veu.

Com és lògic, avui ens fa un plantejament d'una ecotaxa
igual que el plantejament de l'ecotaxa anterior que era per
visitant. Lògicament el Grup del PP continuarà opinant el
mateix. Mateix plantejament, mateixa conclusió, mateixa
decisió. Monomania? Jo crec que sí, i li repetiré les paraules
que li va dir el Sr. Palau: "El Grup Popular votarà en contra
d'aquesta proposta de llei en primer lloc perquè no estam
d'acord amb la creació d'aquesta taxa, i en segon lloc creim que
si l'aprovàssim atemptaríem contra la igualtat dels ciutadans i
fins i tot, perquè jo entenc que podria -no ho afirma- ser
clarament anticonstitucional". I a aquest respecte, se m'han
facilitat una sèrie de dades segons les quals hem de tenir en
compte el Tractat de Roma, la Constitució Espanyola, la
LOFCA i la Llei reguladora d'hisendes territorials.

En primer lloc, sembla ser que els articles 14 i 31 de la
Constitució, i li torna a repetir que sembla, jo no ho afirm, però
pareix ser que és així, estableixen una prohibició de
discriminació entre els espanyols, i al mateix temps obliguen
que no hi hagi uns privilegis en matèria fiscal. Aquí, segons el
seu article 3 de la proposició queden exempts de tributació els
residents de Balears, així com tots aquelles vehicles que
procedeixin d'una altra illa, per cert que aquí vostè s'equivoca,
una altra illa podria ser Canàries o Anglaterra, ho hem comentat
abans, lògicament si refà la llei, toqui aquest tema. Per una altra
banda, sembla ser que vulnera el principi de la lliure circulació
de persones en territori espanyol, recollida a l'article 9c) de la
LOFCA, perquè imposa una trava que els espanyols dins
Espanya tenguin unes traves a un moment determinat i, per si
faltàs poc, sembla ser que vulnera els principis de la lliure
circulació dins le Comunitat Europa, proclamats al títol III del
Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea, sense
que el tractat d'adhesió d'Espanya hagi establert un règim fiscal
especial per a les Balears per poder introduir aquest tipus de
taxa.

Per tant, creim encertat el que li va dir el Sr. Palau dia 4 de
març, i pràcticament ho repetim. Li votàrem en contra llavor, i
li votarem en contra ara, i, si m'ho permet, després d'anunciar-li
el sentit del vot, un preg a títol personal: Sr. Balanzat, canviï de
moto, no ens vulgui vendre sempre la mateixa moto canviant el
color, aquesta moto, a nosaltres, no ens va bé, i ja veurà, que
parlam d'ideologies, jo no he entrar a discutir a cap moment ni
l'article 1 ni l'article darrer d'aquesta llei.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Balanzat, té vostè la
paraula en torn de contrarèplica.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Agrair a Esquerra Unida i al Grup
Nacionalista el seu suport i em centraré òbviament als dos
grups que han anunciat el seu vot negatiu. En primer lloc, el
Grup Socialista que ha fet exactament el mateix discurs
pràcticament que va fer l'altra vegada. Ha fet una primera
part de dir que el Grup Socialista és sensible al medi
ambient, que volen que no es degradi el planeta, que pensen
en el futur, ha repetit molt "en el futur". Bé, el problema, Sr.
Marí Serra, és que si no posam mesures, si no posam remei
ja, en el futur no tendrem res a protegir, perquè ens ho
haurem carregat tot, hem d'anar posant remei a poc a poc a
les coses que estan malament. És cert que simplement
posant una ecotaxa no solucionarem els problemes
ambientals de les nostres illes, és evident, és evident que no
els solucionarem, però la veritat és que em sorprèn molt
veure un discurs típic, típic del Partit Popular, típicament
conservador, d'oposar-se a les ecotaxes que record que estan
recomanades, les ecotaxes, la fiscalitat ecològica,
recomanada per tots els alts organismes internacionals,
recomanada, això sembla que el Sr. Marí Serra no ho té
molt clar, però parlar que això encareix el producte, ens fa
menys competitius, això és el discurs típic, sembla que era
aquí el conseller de Turisme del Partit Popular, escolti, és
bastant antiquat aquest discurs, bastant conservador i em sap
greu que aquest discurs l'hagi de fer un representat del Grup
Socialista

Efectivament, i així, de pas, començ a contestar algunes
coses, ara a les que ha fet referència el Sr. Cañellas, que la
pretensió és, òbviament, que hi venguin menys cotxes,
òbviament, igual que l'altra vegada vàrem parlar d'una
ecotaxa turística, òbviament, l'objectiu no era tant recaptar
fons, recaptar diners, era que aquesta pressió que hi ha sobre
le territori, en aquell cas parlàvem de turistes, en aquest cas
parlam de vehicles. Òbviament el que pretenem és que hi
venguin menys cotxes, efectivament, per evitar el col•lapse
que hi ha, òbviament.

Per tant, el fet que hi venguin menys cotxes no és un
gran caos per a la nostra economia, i menys per a
l'economia turística, n'estic convençut.

Efectivament, hi ha un tema en el qual no he caigut. Em
parla Sr. Marí i Serra, dels cotxes de cinc o més places, és
clar, i em parla de jaguars, ferraris, és clar, jo, com que no
estic acostumat a pensar en aquest tipus de cotxes tan cars,
que només tenen dues places..., sincerament, no se m'havia
acudit pensar que hi ha cotxe de luxe que tenen només dues
places, els quals se'ns esmunyirien, efectivament. Si tengués
l'oportunitat que anàs endavant aquest projecte de llei,
l'esmenaríem en aquest sentit, per tal que els ferraris i els
jaguars no hi poguessin entrar. Hi té tota la raó del món, Sr.
Marí i Serra.
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Passaré ara al Grup Popular, al Sr. Cañellas. El Sr. Cañellas
i jo ens estam especialitzant darrerament en tenir debats sobre
temes, i, en això, l'hi he de donar la raó, roden al voltant del
mateix, és cert. Si no ho record malament, la darrera vegada, no
sé si era la darrera o l'anterior, quan parlàvem de transports, jo
li deia que som molt caparruts, Els Verds, i que continuaríem
parlant de carreteres, etc., i, com veu, he complit amb la meva
paraula, i probablement en un futur n'haurem de continuar
parlant, perquè és important que parlem dels límits de les
nostres illes. Les nostres illes tenen les dimensions que tenen,
són petites, són fràgils, i hi hem de posar mesures perquè la
gran pressió que hi ha sobre aquestes illes de turistes, de
vehicles, no acabi matant, en un futur, aquestes illes. Per tant,
hi hem de posar mesures correctores. Quines mesures
correctores? Evidentment que n'hi ha moltes. Els Verds hem
pensat que una possible mesura correctora per evitar aquest
col•lapse ambiental és posar un fre, un límit, a aquesta entra de
turistes i a aquesta entrada de vehicles a través d'una mesura
fiscal, acceptada cada vegada més amplament a tot el món, que
és l'ecotaxa. Pensam que és una bona mesura, perquè així ho
consideren països molt més avançats que el nostre, i així ho
continuarem pensant. Pensam que és una bona mesura. I és clar,
tot forma part de la mateixa filosofia, tant, com dic, l'ecotaxa
que vàrem proposar per a l'entrada de turistes com l'ecotaxa
sobre entrada de vehicles. Ara, hi ha una cosa que em preocupa
molt, i estic content que l'hagi dita explícitament i obertament
el Sr. Cañellas, perquè no record haver-la sentida mai d'una
forma tan clara i directa per un membre del Grup Popular en
aquesta tribuna, ha arribat a dir que medi ambient i turisme no
tenen res a veure, que són dues coses totalment distintes i que,
per favor, Sr. Balanzat, vos`te està mesclant el turisme amb una
cosa de medi ambient i això... Miri, és que si precisament hi ha
un binomi relacionat directíssimament és degradació ambiental
i massificació turística, és un binomi els termes del qual estan
casats, i a nosaltres ens agradaria que es poguessin divorciar
algun dia, però, és clar, l'única manera que hi hagi divorci o
solució a aquest binomi és si reduïm la pressió sobre el territori,
per tant, la pressió de gent que ve a visitar-nos, la pressió de
cotxes, la pressió de consum de recursos, no hi haurà manera
que, ambientalment, aquestes illes vagin sent més sostenibles i
vagin sent més equilibrades. Hi hem de posar remei, veig que
el Partit Popular no està en aquesta línia, em sap greu, el que em
sap greu també és que, per totes les cites que ha fet el Sr. Palau,
a la millor hauria set més útil que sortís directament el Sr. Palau
i hagués llegit el discurs de l'altre dia.

Jo crec, i no em queda més remei que dir-l'hi, que hauré,
de tant en tant, de vendre-li motos, com les que estic
intentant darrerament vendre, perquè Els Verds creim en el
que predicam, i que, per tant, creim que l'única solució va
per aquí, posar límits a aquesta gran pressió que té, i
després, com que m'imaginava que sortiria amb la mateixa
història de l'altre dia, que atempta contra no sé quants
principis, inconstitucionalitat, igualtat, jo tenc un informe
jurídic aquí -que ara no puc llegir, perquè no tenc temps-
que desmunta punt per punt, que no és anticonstitucional, no
atempta aquesta llei contra el principi d'igualtat, no afecta
l'article 31 de la Constitució, no vulnera cap article de la
LOFCA, i per tant no vulnera tampoc el principi de la lliure
circulació de persones. Ara no li puc justificar, no li puc
llegir perquè no tenc temps, se m'ha encès el llum vermell,
però en definitiva, per resumir, l'únic objectiu que tenia
aquesta proposició era fer visibles els límits que tenim
aquestes illes, i d'alguna manera, ara gràficament m'ha donat
la idea veure el llum vermell, el que hem volgut fer els
Verds és encendre el llum vermell, de dir "alerta, perquè
ambientalment aquestes illes corren perill, i si no hi anam
posant remei", i nosaltres hem fet una aportació. Aquesta
aportació són les ecotaxes turístiques, de vehicles o de
persones. Òbviament hi ha altres solucions.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Res més. Gràcies als que m'han donat suport, i esper que
com a mínim hagi fet reflexionar als grups que no m'han
donat suport. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de contrarèplica. Sr. Marí, té vostè
la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Únicament vull dir, molt
breument, que sembla ser que el Sr. Balanzat creu que ser
progressista o conservador depèn de votar a favor o en
contra d'una ecotaxa. Crec que val la pena deixar-lo amb
aquest dubte. Ja reflexionarà, com bé ha dit ell. És bo que
tots reflexionem, i crec que li val la pena reflexionar en
aquest sentit.

Li he dit quan acabava la meva primera intervenció que
baix la nostra responsabilitat no podem votar a favor
d'aquesta ecotaxa, perquè dubtam -i abans no ho havíem dit,
però com que ja s'ha dit aquí- de la seva legalitat en la
forma de discriminar d'alguns vehicles, més que en la forma
de posar una ecotaxa, en la forma de discriminar alguns
vehicles, sien nacionals, sien europeus, per poder circular a
qualsevol carretera que sia de la Comunitat Econòmica
Europea, o a qualsevol carretera vehicle nacional. Dubtam
d'això i per tant, com dic, de la nostra responsabilitat no
podem donar suport a això. I com que tenim vocació de
governar, li vull repetir, no volem emprendre aquesta
irresponsabilitat. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Carles Felip Cañellas, té la paraula.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Sr. Balanzat, jo em vull disculpar si
he dit -o vostè ha entès, no entrem en discussió- si turisme i
medi ambient no tenien res a veure. Indubtablement hi ha una
relació, però em referesc que no és l'efecte causa; si es pot
parlar de medi ambient sense haver de parlar de turisme, es pot
parlar de parcs naturals, es pot parlar de carreteres, d'ordenació
de la serra de Tramuntana, es pot parlar de depuradores. Tot
això també és medi ambient, i no té a veure directament amb el
turisme. Ara, al final tot està interrelacionat. Per sort o per
desgràcia en aquestes illes quasi tothom viu del turisme. Per
tant, ja em contarà.

Per un altre costat, també li voldria insinuar dins aquest tema
si és legal o no és legal; jo ja li he dit que diuen que podria no
ser constitucional. De tota manera, li vull fer just un recordatori,
vostè què pensaria si quan arribàs a Alemanya, a l'autopista
alemanya li diguessin "vostè pagarà un peatge per ser de
Balears", o si anam a Catalunya i a la Generalitat Valenciana i
també ens passa el mateix, quan creuem la Gran Via de Colon
o la plaça Catalunya, ens entaferren un peatge per ser de
Balears. No ho sé, tenc por que no els agradaria, el mateix que
quan ells arribin aquí, davallin el cotxe, li diguem "tu, per ser
foraster, toma".

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Senyores i senyors diputats, abans de procedir a la votació,
aquesta presidència, d'acord amb la Junta de Portaveus, formula
la declaració institucional següent:

"El Parlament de les Illes Balears, arran del recent atac amb
mitjans violents patits per l'editorial Moll, vol manifestar el seu
rebuig categòric davant qualsevol acte de violència, qualsevulla
sigui el signe i la causa, en tant que aquesta evidencia el
llenguatge dels intolerants, que atempten contra la convivència
pacífica i creativa dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears", signat pels portaveus dels grups parlamentaris Mixt,
Esquerra Unida de les Illes Balears, Nacionalista-PSM, Partit
Socialista, Grup Parlamentari Popular, i aquesta presidència.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

Passam a la votació de la presa o no en consideració
d'aquesta proposició de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la presa en
consideració d'aquesta proposició de llei, es volen posar drets,
per favor? Poden seure, gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 46; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta presa en consideració.

IV.- Debat de les propostes de resolució presentades a
l'Escrit RGE núm. 5756/96, presentat pel Govern de la CA
com a criteris generals per a l'elaboració del Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears.

Deman un minutet d'atenció, perquè passam a les
propostes de resolució presentades pels diferents grups als
criteris generals per a l'elaboració del Pla director sectorial
energètic de les Illes Balears. Primer de tot es procedirà a
fer el debat de totes i cadascuna d'aquestes propostes en
relació als grups parlamentaris que n'han presentades, per
després fer una votació conjunta després d'haver conclòs el
debat de totes i cadascuna d'elles.

Per tant, començam amb la defensa de les propostes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt. Sr. Balanzat, té
vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Avui en aquest ple ens reunim per debatre uns
criteris llargament esperats, llargament desitjats, i que tenc
por que al final a bona part d'aquesta cambra ens deixaran
insatisfets i decebuts. Però bé, com a mínim des dels Verds,
des del Grup Mixt, farem algunes aportacions, amb el desig
que sien tengudes en compte, pel grup majoritari en aquest
cas.

Breument vull dir que, una vegada estudiat el document
presentat pel Govern, s'ha de dir que la sorpresa és que
qualsevol cosa és possible, és a dir que es pot arribar a la
conclusió que qualsevol cosa és possible, perquè parla de
tot: Parla d'energies renovables, no renovables, d'eficiència
energètica, de diversificació energètica, però no hi ha cap
prioritat, no hi ha objectius clars, i per tant l'ambigüitat i la
inconcreció és tan grossa, que fins i tot podria ser possible
-per què no?- amb aquests criteris instal•lar una central
nuclear a cada illa. Probablement no seria incompatible amb
aquests criteris.

Per tant, lògicament, el que jo ara pretenc amb les
propostes de resolució és donar una mica més de concreció
a aquests criteris, i fer que quedin una mica més lligats, per
tal que no ens passi com ja ens va passar amb els criteris pel
Pla director de residus, que en principi els criteris eren
preciosos, però que quan vàrem la plasmació illa per illa, la
veritat és que en bona part dels casos va ser bastant
decebedor. Per tant, i pas ja directament a llegir algunes de
les propostes de resolució -n'hem presentat 12- que
bàsicament la idea és que el Govern ha d'optar
prioritàriament, clarament, per les energies renovables, per
l'estalvi, per l'eficiència energètica, cogeneració, i aquesta
opció lògicament ha d'anar en detriment de manera gradual
i paulatina de la dependència de combustibles fòssils
contaminant com el que estam utilitzant en aquests
moments, com per exemple de les centrals de Gesa que
tenim a les nostres illes.



2998 DIARI DE SESSIONS / Núm. 73 / 29 d'abril del 1997

Llegiré algunes d'aquestes propostes de resolució perquè,
com dic, la filosofia que les emmarca totes és la mateixa. Per
exemple, el punt 2 diu "El Parlament de les Illes Balears
assumeix com a objectiu fonamental la disminució del consum
d'energia per reduir les emissions e diòxid de carboni, que
modifiquen el clima, adoptant el compromís de reduir les
emissions de CO2 en un 20% per l'any 2005 relació als nivells
de 1990". Aquesta no me la poden votar en contra, perquè
exactament això es va aprovar, sempre faig referència al mateix,
però com que és una de les poques coses que se m'han aprovat
en aquesta cambra, sempre he de fer referència al famós Pla
regional de protecció del clima. Per tant, és obvi que aquesta
l'hauran de votar.

Una altra important és la tercera: "El Parlament de les Illes
Balears dóna prioritat a l'estalvi, l'ús eficient de l'energia i les
energies renovable, en front de l'increment de la disponibilitat
en recursos energètics convencionals establint una moratòria en
l'increment de les disponibilitats de recursos energètics
convencionals fins que no s'hagi esgotat tot el potencial d'estalvi
i de les energies renovables avui desaprofitades. La traducció
d'això és òbviament és que no volem cap nova central de
combustible convencional, no volem una altra Gesa a Mallorca.

Després parlam que el Govern ha de contemplar inversions
públiques, normatives i polítiques fiscals a fi de potenciar les
opcions alternatives no contaminants de subministrament
elèctric. Parlam que s'han de realitzar auditories energètiques i
operacions de demostració sobre estalvi i ús eficient de
l'energia. Deim clarament, es demana al punt 7 la renúncia
explícita a la connexió elèctrica amb el continent. Demanam
que es fomenti la descentralització energètica mitjançant
sistemes de cogeneració. Deim que sigui quina sigui la solució
final que s'adopti, s'ha de fer una avaluació dels costos
ecològics i socials d'aquestes diferents opcions que es puguin
prendre, i no només costos econòmics, com sol passar la major
part de les vegades; i en definitiva el que volem, com dic, és
que aquestos criteris tenguin més concreció, que deixin de ser
tan ambigus que permetin qualsevol solució energètica. Pensam
que això és impensable .

I per últim voldria fer referència a un dels temes que
darrerament surt molt als mitjans de comunicació, i que sembla
ser que serà l'alternativa definitiva per part del Govern, que és
el gas. En primer lloc he de dir que els Verds en principi ens
n'alegram, que s'hagi triat el gas com a font energètica principal
de cara al futur. Hem de dir que el Verds i el moviment
ecologista en general veu el gas no com la solució idònia,
estable i permanent, sinó com a una bona energia de transició,
per tal d'arribar en el futur a un subministrament bàsics
d'energies renovables, amb sistemes d'estalvi, eficiència,
cogeneració, etcètera. Per tant, en principi sí al gas, amb les
infraestructures mínimes necessàries i les menys impactants,
òbviament; però, com dic, no ens hem de quedar únicament i
exclusiva amb el gas com a opció de futur, sinó que el gas ha de
ser la primera passa -bona passa, hem de dir-, perquè el gas és
menys impactant que el fuel que cremen en aquests moments a
les centrals de Gesa; però ha de ser només una primera passa
per tal de fer passes serioses, que no s'han fet fins ara, cap a
aquests models més sostenibles. 

Aquest diputat que els parla es manifesta a favor de totes
les altres -i així no hauré d'intervenir després- propostes de
resolució que han presentat els altres grups, excepte el Grup
Popular. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència ha d'interpretar
que vostè ha consumit tots els torns del Grup Mixt.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Efectivament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula
per fixar la seva posició? Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida el Sr. Grosske té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Entenc, Sr. President, que fix ara la posició sobre les
propostes de resolució que ha presentat el Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

Ha entès bé, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Idò serà per una vegada. En qualsevol cas, i per no fer
excessivament feixuc un debat que amenaça amb ser bastant
llarg, diré que des d'Esquerra Unida votarem favorablement
totes i cadascuna de les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, i simplement vull deixar constància que
consideram particularment importants la primera,
bàsicament, que posa en relació l'energia com a factor
limitant del creixement de l'oferta turística i residencial,
bàsicament hauria de ser posar en relació l'energia com a
factor limitant d'un creixement sostingut en termes
econòmics de la nostra economia, i també consideram
particularment important la proposta cinquena i l'onzena.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. També reservarem els arguments per
quan defensem les nostres propostes de resolució, perquè una
gran part d'elles són coincidents amb les del Grup Parlamentari
Mixt. Només ens abstendrem a la proposta número 12, que
textualment diu que "el Parlament de les Illes Balears no
considera com a renovable l'energia continguda en els residus".
Nosaltres, a pesar que compartim la filosofia que pensam que
inspira aquesta proposta, creim que està mediatitzada pel debat
que hi ha hagut sobre la incineradora, i reflexionant, per
exemple, si s'ha de descartar com a energia renovable, per
exemple, el gas, el metà. que es pot aprofitar d'un abocador
controlat, en aquest cas nosaltres creim que sí. Segurament no
és el cas de les Illes Balears, i que per als propers vint anys no
tendrem aquesta solució, però descartar aquest criteri ens pareix
també descartar un sistema que seria molt positiu al nostre
entendre. Per tant, aquí ens abstendrem. En tota la resta li
donarem el suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Vull manifestar que en punt número
1 ens abstendrem, precisament per la confusió del redactat. Pot
donar fins i tot peu a fer una interpretació totalment contrària a
la que ha fet el Grup d'Esquerra Unida, si se solucionen els
problemes energètics, es pot produir un creixement i•limitat de
l'oferta turística i residencial. Precisament per evitar aquesta
interpretació negativa del redactat, ens abstendrem en aquest
punt.

Votarem en contra del punt tercer. Nosaltres pensam que
efectivament s'ha de potenciar l'estalvi energètic, s'ha de
potenciar l'ús d'energies renovables, però no es pot lligar això
a plantejar moratòries en increment de disponibilitat de recursos
energètics convencionals.

I per la resta, ens abstendrem també al punt número 12
perquè, li agradi o no al representant dels Verds, l'energia
continguda en els residus és energia renovable. I votarem a
favor a totes les altres propostes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, Sr. Balanzat, li diré que el seu presagi en aquest
cas no ha estat encertat, no rebutjarem totes les seves
propostes. Sí que m'agradaria comentar-les-hi totes, encara
que fos de manera molt breu. Quant a la primera, vull dir-li
que consideram que l'energia a Balears no ha de ser un
factor limitatiu pel creixement econòmic, la qual cosa no
vol dir, en tot cas, que no s'hagi de limitar l'excés en el seu
consum, però més aviat dirigit cap a que la seva utilització
no sigui incorrecta.

Quant al punt segon, consideram que les emissions de
diòxid de carboni són una qüestió ja més aviat d'àmbit
planetari, i les seves reduccions estan compromeses a nivell
d'estats membres de la Unió Europea. En tot cas li he de dir
que les accions que els criteris proposats defineixen en
matèria d'energies renovables i en estalvi energètic
contribueixen, creim, ja a la seva reducció. 

Al punt tercer, creim que està bé donar prioritat a
l'estalvi i l'eficiència energètica, així mateix a les energies
renovables, però això no vol dir que els criteris proposats no
ho facin. Ho fan, de fet. Creim que no és acceptable, en tot
cas, condicionar el benestar i el sistema econòmic al
desenvolupament d'unes tecnologies encara no del tot
capaces de substituir els recursos energètics convencionals.

Quant al punt quart. sobre inversions públiques,
normativa i polítiques fiscals a fi de potenciar les opcions
alternatives no contaminants de subministrament energètic,
li hem de dir que hi estam d'acord. Creim que perfectament
es poden contemplar a les actuacions de matèria normativa
i de foment.

Quant al punt 5, implantació de polítiques actives de
gestió de la demanda encaminades a fomentar l'estalvi i l'ús
de l'eficiència energètica, creim que ja estan considerades
als criteris proposats, concretament al punt 5 3.

Al punt 6, sobre realització d'auditories energètiques i
operacions de demostració sobre estalvi i ús eficient
d'energia, hi estam plenament d'acord, i creim que es poden
incloure dins les mesures del mateix punt que he esmentat
abans, que és el 5.3.

Al punt 7, sobre la connexió elèctrica amb el continent,
nosaltres creim que sí es pot renunciar, però con a
alternativa de subministrament. En tot cas, no es pot
renunciar com un complement que el dia de demà pugui ser
necessari.
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Al punt 8, sobre el foment de la descentralització energètica
mitjançant sistemes de cogeneració, consideram també que està
contemplat al punt 5.3 dels criteris, i més concretament en el
5.3.1.

Al punt 9, sobre l'avaluació dels costos ecològics i socials de
les diferents opcions de subministrament energètic, creim que
ja està recollit al punt 7 dels criteris.

Quant al punt 10, sobre l'energia solar passiva, nosaltres
consideram que no és sinó una forma d'energia solar, que ja està
contemplada al punt 4.

Al punt 11, sobre la limitació de l'aprofitament energètic de
la biomassa, per al manteniment de la biodiversitat dels boscos
i garrigues, pensam que també és plenament acceptable, però en
tot cas vostè convendrà amb mi que tant els boscos com les
garrigues s'han de fer nets, sobretot per evitar incendis forestals,
que és una lacra que malauradament els estius hem de sofrir.

Pel que refereix al darrer punt, sobre el fet que el Parlament
de les Illes Balears no consideri com a renovable l'energia
continguda en els residus, li diré senzillament que a nivell
europeu i nacional els residus sòlids urbans són considerats
renovables, i nosaltres creim que a les Illes Balears aquest tema
no ha de constituir una excepció. 

En conseqüència, el Grup Popular li donarà suport als seus
punts 4, 6 i 11; i no donarà suport a la resta. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam ara al debat de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears. Té la paraula el seu portaveu Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
veritat és que, crec que ho he esmentat a una de les meves
nombroses intervencions en el dia d'avui, que aquest debat té
una certa característica patètica, no?, és a dir, debatem els
criteris de política energètica a la nostra comunitat, quan
realment estam situats davant fets consumats, davant decisions
pràcticament preses i quan el tema de solucionar a curt termini,
perquè solucions a llarg termini no són damunt la taula, quan el
tema de solucionar la política energètica a curt termini realment
s'ha sostret en aquest parlament i no ha estat objecte de cap
tipus d'instrument de planificació. Serà el fruit de la
improvisació, serà el fruit de la negociació del Govern amb
l'empresa encarregada del subministrament d'energia, però, en
tot cas, no serà la derivació ordenada dels criteris d'aquest
parlament.

Per altra banda, remarcar que el document que en principi
ens planteja el Govern és un xec en blanc, estic totalment
d'acord amb el que ha plantejat el representant d'Els Verds
en el sentit que d'aquests criteris pot sortir qualsevol cosa.

Per tant, i sense intentar fer una explicació
excessivament farragosa de les onze resolucions que
Esquerra Unida presenta, em centraré sobretot en un parell
que consideram les més fonamentals.

La més fonamental és la primera, perquè planteja
globalment la qüestió, la qüestió que les Illes Balears tenen
un consum energètic absolutament desbocat, un 4% anual és
fora de qualsevol paràmetre raonable o recomanable, i que,
tema fonamental i que enllaça amb aquesta primera
resolució que presentaven Els Verds, la solució als nostres
problemes energètics no s'esgota amb la política energètica,
la política energètica en si mateixa és incapaç de solucionar
les nostres necessitats i els problemes de forniment
d'energia. Per què?, perquè no hi ha política energètica que
aguanti uns increments de la demanda d'aquestes
característiques, a no ser que s'implementin unes solucions
de caràcter desenvolupista, evidentment de qualsevol
manera no recomanables ni des del punt de vista econòmic
ni des del punt de vista ecològic. Per tant, en aquesta
primera resolució, on crida l'atenció Esquerra Unida, és en
el fet que la solució real a llarg termini de la política
energètica només pot venir d'una reconsideració, d'un model
de desenvolupament basat en el creixement econòmic
sostingut. Enfront del creixement econòmic sostingut hem
d'oposar el desenvolupament sostenible, essent el
desenvolupament sostenible una cosa radicalment distinta
d'allò que el Govern entén que és desenvolupament
sostenible. Desenvolupament sostenible per al Govern, i
valgui l'acotació, és simplement que la màquina continuï
creixent indefinidament sense fer un pet excessivament
clamorós, aquest és el model de desenvolupament
sostenible. El desenvolupament sostenible és una altra cosa
radicalment distinta que implica que la qualitat de vida i els
valors associats a la qualitat de vida, no passen
necessàriament per increments quantitatius de la producció
i del consum, i sí passen per la sostenibilitat del model
ecològic i sí passen per tota una sèrie de paràmetres
diferents dels esmentats.

Segona resolució de més pes polític des del nostre punt
de vista, és també la segona on es fixen unes prioritats a
l'hora d'elaborar el pla energètic, no la numeració sense
prioritats que fa el document presentat pel Govern, sinó
garantia de subministrament a partir d'estalvi energètic i
protecció del medi ambient, en primer lloc; en segon lloc,
qualitat del servei, i en tercer lloc, minimització del cost
econòmic, perquè si no prioritzam, si no jerarquitzam,
efectivament, el que feim, com he dit abans, és un xec en
blanc a favor del Govern de la Comunitat Autònoma.

Tercer i quart punt que m'interessa destacar en aquesta
intervenció, correspon a les resolucions sisena i desena. El
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futur de l'energia, a part d'aquesta reconsideració global del
nostre model de creixement, passa per l'estalvi energètic,
l'eficiència energètica i les energies renovables, però no basta
agafar un document i començar a esmentar energies renovables,
que fins i tot surt la geotèrmia, realment una mica fora de lloc,
perquè aquí, que se sàpiga no ens caracteritzam per una
presència excessiva de (...), ni de fenòmens naturals d'aquestes
característiques, però en fi, no es tracta d'enumerar possibilitats,
sinó que es tracta d'indicar instruments perquè les energies
renovables siguin una realitat amb incidència concreta dins la
nostra planificació energètica, i aquests instruments han de ser
una llei específica per a aquesta qüestió, també proposam una
llei per al tema de l'estalvi i de l'eficiència energètica,
finançament de les línies d'investigació, mesures de caràcter
fiscal, facilitat d'informació dels usuaris de com accedir tant a
mesures d'estalvi com a implementació de sistemes d'energia
renovable, simplificació de tràmits administratius, en fi, tot un
seguit de mesures que es proposen per tal que l'administració
tengui una posició el més activa possible en la promoció,
insistesc, d'energies renovables i estalvi, eficiència energètica
que són dos eixos, per a nosaltres, absolutament bàsics o que
haurien de ser bàsics dins el futur pla energètic.

M'interessa destacar també la resolució onzena, que és la de
llevar el punt 6.3 dels criteris, punt on es parla de possible
interconnexió amb les xarxes energètiques continentals,
entenent aquesta interconnexió amb les xarxes energètiques
com la possibilitat del famós cable amb la península, la veritat
és que no ha de ser una possibilitat contemplable dins els
criteris. Això efectivament significa solucionar de la pitjor
manera possible el subministrament d'energia, ho garanteix,
veritablement, és a dir et connectes a la xarxa continental i ja
pots consumir tot el que vulguis, però és una irresponsabilitat,
primer envers aquelles comunitats autònomes que suporten els
costos de la producció de l'energia i segon, és una
irresponsabilitat perquè és la quinta essència d'una, i és curiós
que es proposàs per part d'un govern que feia de l'evocació del
desenvolupament sostenible un dels seus leif motiv, el govern
del Sr. Soler, és la solució més desenvolupista possible, és la
que menys entén que l'energia s'ha de posar en relació amb el
model de creixement, és el de quilovats a gogó, això és el cable
submarí, i és, evidentment, una opció no contemplable des d'una
perspectiva ecologista.

Aquestes són les resolucions fonamentals, les que
consideram de més pes polític, a part d'aquelles que jo crec que
milloren el text en diversos aspectes, que eliminen, naturalment,
amb coherència amb tot un programa polític, ja no per una
consideració abstracta de si és energia renovable o no
renovable, etc., etc., sinó perquè estam en contra de
l'aprofitament dels residus mitjançant la seva cremació i la
consegüent producció d'energia, demanam l'eliminació d'aquest
paràgraf. I, en definitiva, això és bàsicament i per no fer-me
massa llarg, el contingut polític fonamental de les resolucions
que proposa Esquerra Unida per modificar aquest text de
criteris.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske, per fixar posicions, grups que
vulguin intervenir? Té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. Bé, únicament per també manifestar,
com en el cas anterior, que compartim globalment la
filosofia presentades per Esquerra Unida i únicament
manifestar la discrepància que es contemplarà en forma
d'abstenció a la resolució quarta, que fa referència que el Pla
director sectorial s'ha d'adequar o ha de ser coherent amb les
directives comunitàries, el Congrés mundial de l'Energia,
etc., simplement perquè en alguns casos aquestes directives
han evolucionat en sentit positiu. Simplement ens
abstendrem a aquesta proposta, així com també ens
abstendrem a la novena, pels mateixos arguments que ja
hem explicat al representant del Grup Mixt.

Hi ha una proposta, la vuitena, a la qual votarem en
contra. Precisament és la que fa referència a la utilització de
la geotèrmica per escalfament d'aqüífers, és cert que no
coneixem cap cas a Mallorca ni a les Illes Balears, però qui
sap si per un estrany fenomen de la naturalesa es produeix
el descobriment d'una font termal que pugui ser aprofitada,
aleshores, simplement per demostrar que nosaltres estam a
favor de l'aprofitament d'aquestes energies, sempre que no
facin malbé el medi ambient, i avui no existeixen, però en
el cas que existissin crec que hauria de ser lícit o legítim i
convenient el seu aprofitament.

Amb tota la resta hi estam d'acord i hi donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr.
Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, gràcies, Sr. President. Manifestar que votarem a favor
les tres primeres propostes, ens abstendrem a la quarta, pels
mateixos motius que ha donat el representant del PSM,
pensam que els plans directors sectorials s'han d'adequar a
les directives comunitàries, votarem en contra de la setena,
perquè no entenem per què la indústria no es pot beneficiar
a la utilització de la font d'energia de la biomassa, votarem
en contra la vuitena, també pensam que efectivament no hi
ha massa jaciments geotèrmics, però per ventura en el futur
les prospeccions que es facin poden donar fruit, i votarem
en contra de la novena, perquè pensam que una forma de
generació d'energia es produeix a través de l'eliminació dels
residus, pensin vostès que Son Reus, en aquest moment,
produeix entre 20 i 22 megavats d'un total de 564 que es
produeixen a Mallorca. Votarem també en contra de la
proposta onzena, pensam que amb la interpretació que ha fet
el representant d'Esquerra Unida, sembla que posa dins el
mateix sac qualsevol tipus d'interconnexió en xarxes
energètiques, nosaltres pensam que la connexió a través d'un
gaseoducte en aquest punt, si s'aprova, podria quedar
dificultada.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. Pel Grup Popular, té la paraula el Sr.
Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Grosske, cregui'm, em sap molt de greu haver-li de dir que
el Grup Parlamentari Popular no donarà suport a cap de les
seves propostes, i m'agradaria explicar-li breument per què. La
seva primera proposta consideram que és un comentari de caire
polític i d'un model de societat que vostè és molt lliure de fer en
la seva posició, però consideram que qui posa la proposta de
criteris és el criteri vàlid, valgui la redundància. Quant al darrer
paràgraf, no obstant, d'aquesta primera proposta, quant al fet
que el futur pla director sectorial energètic ha de tenir com a
objectiu fonamental no només la satisfacció del proveïment sinó
la reducció de les nostres necessitats mitjançant una política
adequada de gestió a la demanda, és una proposta completament
acceptable, però consideram que ja ve implícita en els criteris,
en els punts 4 i 5 dels criteris que ha lliurat el Govern.

Quant a la seva proposta de substitució del seu punt 2, creim
que és raonable però que està recollit generalment dins l'esperit
dels criteris.

La seva proposta tercera, d'eliminació, creim que és
acceptable a curt termini, però en tot cas, no en aquest moment.

La seva proposta quarta, d'eliminació també, creim que no
s'ha d'eliminar aquest setè paràgraf i s'ha de ser coherent, en tot
cas, amb les directrius europees i nacionals.

La seva proposta cinquena, en aquest cas d'addició, amb tots
els nostres respectes, pensam que és incoherent amb el punt 3.

La seva proposta sisena, en termes generals, és una proposta
d'eliminació i addició, creim que és raonable, però sembla més
una redacció de pla que no uns criteris, i en aquest cas discutim
uns criteris.

La seva proposta setena, d'eliminació, també amb tots els
nostres respectes pensam que no té cap sentit.

Amb la vuitena i la novena, d'eliminació, no hi estam
d'acord perquè creim que no s'ha de desaprofitar cap possible
recurs i més si es tracta d'un recurs renovable.

Quant a la desena, d'addició, li hauria de dir el mateix
que li he dit a la sisena, sobre el fet que en termes generals
és raonable, però també consideram que més aviat
constitueix una redacció de pla que de criteris, i li repetesc
que discutim un document de criteris.

Quant a la darrera, l'onzena, que és d'eliminació, creim
que el punt 6.3 és vàlid i ha de continuar dins els criteris.
Això és tot, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Blanquer.

Ara, per defensar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. De les setze propostes de
resolució, les set primeres són propostes de supressió o de
modificació d'algun dels aspectes dels criteris. Destacaré la
supressió de la capacitat de potenciar els recursos autòctons
convencionals. Actualment, els recursos autòctons
convencionals pràcticament es redueixen als lignits i els
lignits que tenim actualment a Mallorca són d'un alt
contingut en sofre, per tant, molt contaminants, i aleshores
s'hauria de descartar la seva utilització dins el Pla energètic
i, en tot cas, reservar-los per a una situació d'emergència
que obligàs a utilitzar de bell nou aquest sistema, per tant,
creim que seria oportú descartar la potenciació dels recursos
autòctons convencionals com un dels objectius d'aquests
criteris.

Destacaria també d'aquest primer bloc de les set
primeres propostes, una qüestió, el Pla, els criteris preveuen
que el Pla haurà de tenir un horitzó fins l'any 2015, i
nosaltres proposam quinze anys més, 2030, pot semblar un
termini molt llarg, però intentarem explicar quin és el nostre
raonament. De la lectura d'alguns articles en revistes
especialitzades, avui en dia ja se sosté que aproximadament
entorn de l'any 2015, els costos de les energies renovables
s'equipararan als costos de producció d'energia amb energies
convencionals, per tant es tractaria de planificar a més llarg
termini, ja preveient que inversions importants que s'han de
començar a fer en els futurs anys, haurien de tenir una
planificació a més llarg termini, sobretot tenint en compte
això. De fet ens consta que ja hi ha empreses multinacionals
dedicades al camp energètic que han abandonat totes les
línies d'investigació en energies convencionals i ja dediquen
tots els seus recursos i esforços a la investigació en el camp
d'energies renovables, pensant ja en aquest horitzó situat
entorn de l'any 2015 on els costos de les energies renovables
ja s'hauran equiparat a les energies convencionals.

Entraria ja al que serien els nous criteris, que és el segon
bloc. Nosaltres definim, a la proposta de resolució vuitena
que l'objectiu prioritari del Pla ha de ser la reducció de la
punta de demanda energètica, "la correcta gestió de la
demanda serà un punt bàsic del Pla". Actualment, el
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problema que tenim d'amenaça, d'induficiència de producció a
un moment determinat és a unes puntes que hem d'intentar
limitar. Per tant, aquí una obsessió hauria de ser la limitació
d'aquestes puntes mitjançant la reducció del consum i
potenciant altres formes d'energia que poguessin disminuir
aquesta punta de demanda. Per això, hi ha d'haver una política
efectiva d'estalvi d'energia, a través, primer, d'autories
energètiques, i segon de plans d'estalvi d'energia, dirigits primer
a municipis, a ajuntaments, segon a les indústries consumidores
bàsicament d'energia, i a estendre progressivament aquests
plans d'estalvi d'energia. I en segon lloc, hi hauria d'haver el
potenciament d'energies renovables, a partir d'una consideració,
vivim a una regió europea de les més altes exposicions solars,
per tant, aquí rebem constantment durant l'exposició solar una
quantitat d'energia totalment gratuïta, independent de l'exterior
i que hem d'intentar utilitzar al màxim. Per això, una de les
prioritats del Pla energètic hauria de ser potenciar l'energia
solar, l'energia fotovoltàica, perquè especialment tendríem la
màxima producció precisament quan es produeixen les puntes
de demanda, especialment durant l'estiu. Tenim les puntes de
demanda a les hores del migdia, quan els aires condicionats
funcionen a màxim rendiment, les cuines d'hotels, etc., i
aleshores també és el moment en què l'energia solar té la
màxima exposició i és quan podríem utilitzar aquesta energia
fotovoltàica. Un dels altres sistemes que s'haurien d'utilitzar és
la cogeneració, és a dir, que mitjançant el sistema de doble
comptador, precisament a aquestes hores de màxima exposició
solar, hi podria haver indústries i en el futur fins i tot domicilis
particulars que produïssin més energia en aquestes hores de la
que consumeixen i incorporen energia a la xarxa, venen energia
a l'empresa subministradora. Bé, són distintes propostes que
queden reflectides a les nostres propostes de resolució.

Llavors hi ha una qüestió que segurament donarà peu al
portaveu del Partit Popular a frivolitzar, perquè efectivament és
el que es pot dir una boutade, i és la proposta novena que diu
que "el Pla descartarà qualsevol opció basada en l'energia
nuclear". Efectivament, no crec que sigui rendible instal•lar una
central nuclear a Mallorca ni a les Illes Balears, però l'hem
volguda posar aquí perquè els criteris que ens ha presentat el
Govern són tan oberts que no impedeixen la construcció d'una
central nuclear, i una de les crítiques que varen fer precisament
va ser que aquests criteris haurien d'haver estat un poc més
concrets o bastant més concrets. Serveixi aquesta proposta de
resolució per posar en evidència que l'obertura d'aquests criteris
pràcticament permet des d'una petita central de gas fins a una
gran central nuclear si el conseller de Medi Ambient s'aixcecava
un dia amb una insolació.

Llavors hi ha un tema important. Per quin sistema d'energia
convencional hem d'optar aquests anys, fins que les energies
renovables, a poc a poc aniran substituint les energies
convencionals?, reconeixem que a curt i mig termini és una
utopia pensar en la substitució total d'energies convencionals.
Aleshores, quin sistema d'energia hem d'utilitzar? El Govern ha

passat de la connexió per cable en la península al gas,
sembla que ara opta pel gaseoducte, i nosaltres, quant a
energia convencional optam decididament pel gas, per
distints motius que intentaré explicar. Per una part, dins les
energies convencionals, el gas és l'energia que té més
rendiment, indiscutiblement molt més rendiment que el
carbó o el fuel, i a la vegada és menys contaminant, més
rendiment i no tanta contaminació com les altres energies.
A part d'això, també, les centrals de gas, si se n'havoia de
construir una altra, poden ser més reduïdes de dimensions,
però tenen un altre avantatge, una important inversió en gas,
sigui mitjançant transport en vaixells o mitjançant un
gaseoducte, que la veritat nosaltres no tenim elements per
pronunciar-nos ara sobre quin dels dos elements és més
convenient, els dos necessiten d'instal•lacions, el transport
en vaixell tendria l'avantatge que podríem fer depòsits
subterranis sense massa impacte, el gaseoducte sembla que
avui tecnològicament o tècnicament està superat, per tant no
ens podem pronunciar sobre si gaseoducte o transport de gas
liquat, però una inversió en gas permetria la distribució de
gas natural a totes les poblacions de les Illes, amb un efecte
molt important, per una part amb un efecte econòmic sobre
les economies domèstiques i de les indústries, perquè el gas
natural és més barat que el fuel, gas-oil, carbó, etc.; segon,
amb un gran efecte sobre el medi ambient, substituir
consum d'energia elèctrica per gas natural, té un gran efecte
sobre el medi ambient. Per tant, nosaltres amb el Pla
energètic, no només preveuríem la substitució progressiva
del combustible a les centrals actuals, sinó que a més ens
inclinam per inversions, per, progressivament els propers
anys, anar introduint les xarxes de gas natural a totes les
poblacions de les Illes Balears. Aquesta seria una gran
inversió de futur que crec que s'hauria de contemplar al Pla
energètic.

Descartam, per tant, i és una de les propostes de
resolució, la connexió per cable amb la península, primer
per un motiu de caire mediambiental, de solidaritat
mediambiental, es tracta, en definitiva, d'exportar un
problema, exportar els efectes contaminants cap al
continent, i segon per un problema també de rendiment, una
connexió per cable amb la península tendria unes pèrdues
relativament importants que també s'han  de tenir en
compte. Per tant, el nostre grup el descarta.

En definitiva, per resumir, les grans línies de les
aportacions que feim en aquests criteris serien, per una part,
potenciar l'estalvi  d'energia i la reducció de les puntes de
demanda, a partir d'una correcta gestió de la demanda
d'energia; segon, potenciar les energies renovables; tercer,
el gas com a element, com a energia convencional, i
substituir el combustible a Es Murterar que també té una
gran contaminació, actualment, el carbó que s'utilitzar i, en
definitiva, promoure polítiques d'investigació al camp de les
energies renovables.

I finalment, la proposta de resolució setze és la més
filosòfica, però que en definitiva ve a dir que des de les Illes
Balears també hem d'intentar aquesta gran guerra contra la
contaminació, la reducció de les emissions de CO2 i encara
que aquí sembla que la nostra aportació pot ser petita, totes
les aportacions són importants i hem d'intentar que el Pla
energètic prevegi, vagi en la línia de les línies mundialment



3004 DIARI DE SESSIONS / Núm. 73 / 29 d'abril del 1997

acordades sobre el paper per intentar reduir la contaminació
ambiental.

Això és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per fixació de posicions, grups que
vulguin intervenir. Pel Grup d'Esquerra Unida, té la paraula el
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Dir simplement que
votarem favorablement totes les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista, llevat de la
quarta on ens abstendrem que és sobre l'abast temporal del Pla,
en el sentit que, per una banda comprenem les raons que avalen
la petició o el suggeriment d'un major abast temporal a
contemplar pel Pla energètic, però d'altra banda, també és cert
que estam davant un sector extraordinàriament, anava a dir
extraordinàriament remogut, és a dir extraordinàriament
canviant, tant des del punt de vista de les tecnologies emprades,
el rendiment econòmic d'aquestes, les condicions del mercat de
subministrament, fins i tot les condicions generals, possibles, de
la nostra mateixa comunitat autònoma i, per tant no feim cap
tipus de casus belli, simplement ens abstendrem en aquesta
quarta resolució del Grup Parlamentari Nacionalista.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Dir que votarem a favor totes les
propostes de resolució, excepte la quarta on ens abstendrem,
també, i podria parèixer que la primera proposta pugui anar en
contradicció a la número 9 que nosaltres presentam, nosaltres
no volem potenciar les energies autòctones, però sí pensam que
s'han de destinar fons a la investigació per tal de determinar si
aquestes energies autòctones tenen possibilitats energètiques a
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, Sr. Sampol, li comentaré una per una, com he fet
fins ara a les anteriors intervencions, el que el Grup Popular
pensa de les seves propostes de resolució.

A la primera, sobre la supressió de la potenciació de
recursos autòctons convencionals, si bé la consideram
acceptable a curt termini, en aquests moments consideram
que no es pot descartar la possibilitat d'utilització d'aquests
recursos encara que només sigui com una reserva.

Quant al segon punt, sobre supressió de la frase "sense
limitar el desenvolupament socioeconòmic", nosaltres
pensam que el desenvolupament socioeconòmic no s'ha de
limitar.

Amb el seu tercer punt, sobre la realitat pluriinsular, hi
estam d'acord, hi donarem suport.

El quart punt, sobre substitució de l'any 2015 per l'any
2030, consideram que la planificació energètica no es pot
fer a tan llarg termini. De fet, es preveuen revisions
quinquennals del Pla al moment que es facin.

El punt 5, d'addició, "sempre que els impactes
ambientals generats pel seu ús no siguin superiors als que
generarien amb recursos externs", el consideram acceptable
i hi donarem suport.

El punt 6, sobre la substitució d'una frase, "es poden
definir com aquelles fonts" per "són aquelles fonts",
consideram que és purament una qüestió de llenguatge.

El punt 7 sobre addició d'un nou punt, que digui
"considerant els possibles aprofitaments de l'energia les
onades marines", bé, és una bona idea, no sé fins a quin punt
es pot considerar de ciència ficció, podria ser que realment
es pogués obtenir una energia de les onades marines i li dic
una cosa, encara que no s'ho esperi, hi donarem suport,
perquè si realment això pot tirar endavant, hi estam d'acord
al cent per cent.

Quant al 8 sobre la reducció de la punta de demanda
energètica, li diré que la gestió a la demanda ve implícita en
els programes d'eficiència i estalvi energètic que ja estan
contemplats.

El punt 9, sobre el fet que el Pla descartarà qualsevol
opció basada en l'energia nuclear, el conseller ja li ha
contestat off the record en aquest sentit, i nosaltres
consideram, de totes maneres, que la proposta és òbvia i que
a l'estat actual, l'energia nuclear no té, no té sentit a un
sistema petit com és el nostre, i efectivament és una
afirmació testimonial a què donarem suport perquè consti en
aquests criteris.

Al punt 10, sobre descartar el subministrament per
connexió amb cable amb la península, li diré el mateix que
he dit al sr. Balanzat, creim que la connexió elèctrica es pot
descartar, efectivament, com alternativa, però en cap cas no
es pot descartar com a millora del sistema a un llarg termini,
no sabem si ens farà falta a un futur.
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Al punt 11, sobre la substitució progressiva dels carburants
actuals pel gas natural, si bé hi estam d'acord, consideram que
el gas natural forma part de la política de diversificació prevista
ja al punt 7 dels criteris presentats.

Al punt 12, sobre la implantació progressiva de xarxes de
distribució del gas natural a totes les poblacions, això està
relacionat de manera directa amb el punt anterior, evidentment
si hi has gas, lògicament hi haurà xarxes, pensam.

Al punt 13, sobre la implantació de tarifes progressives que
penalitzin el consum i incentivin l'estalvi, pensam que a pesar
que tal vegada fos una bona idea, pensam que les tarifes són
competència de l'Estat, no nostra.

Al punt 14, sobre el desenvolupament d'una política
d'investigació i difusió de les energies renovables, pensam que
està parcialment continguda aquesta proposta seva al punt quart
dels criteris, encara que no s'hagi reflectit la investigació, però
vaja, consideram que s'hi pot reflectir, i efectivament li donarem
suport també a aquest punt.

Al punt 15, sobre la previsió d'iniciatives fiscals que
afavoreixin l'ús d'energies renovables i estalvi i eficiència
energètica, pensam que encara que no siguin detallades, són
incloses a l'article 4.2.

I finalment, el punt 16, senzillament pensam que està recollit
al criteri número 7.

En conseqüència, donarem suport a les seves propostes 3, 5,
7, 9 i 14, i no donarem suport a la resta. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a debatre les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Joan Mesquida, té vostè la
paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Possiblement no hagi estat una gran idea posar aquest punt de
l'ordre del dia com a darrer punt, cosa que fa que a les vuit i deu
hàgim de debatre un tema com aquest, amb la importància que
això té, i que arribem, ja, amb unes energies no sé si renovables
o no, però sí una mica limitades.

Avui es tracta de debatre un document presentat pel Govern
per tal d'aclarir quines fonts d'energia es primaran, com es
planificaran els recursos energètics de cara al futur i si aquesta
planificació i priorització són o no adequades de cara a garantir
el subministrament de la població. Avui som aquí per complir
un tràmit, un tràmit parlamentari marcat per la legislació
autonòmica que contempla que per a l'elaboració d'un pla
director sectorial, serà preceptiva l'aprovació d'uns criteris per

part del Parlament. Per tant, que ningú no esperi d'aquest
debat llum, informació o aclariment, perquè quedarà
decepcionat, i això és el que avui interessa al Govern. Una
vegada més, quan parlam del futur pla energètic, pla que
sense cap dubte ha de tenir qualque tipus de mal, perquè ja
duim deu anys parlant del tema i estam exactament igual
que el primer dia. Avui s'aprovaran uns criteris que
consisteixen, bàsicament els presentats pel Govern, amb
unes obvietats, l'àmbit territorial del futur pla serà la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es posa un
termini de durada del 2015, no se sap molt bé per què,
possiblement sigui perquè així, quedant més o manco devuit
anys, és pràcticament segur que abans del 2015 el pla ja
estarà en vigor.

No repetirem aquí el cúmul de despropòsits que ha
acompanyat el que hauria de ser una planificació seriosa i
rigorosa del nostre futur energètic, els canvis de postura han
estat pràctica habitual dels responsables del Govern i aquí
tothom s'ha vist en la necessitat d'opinar i dir la seva,
possiblement veient que el tema energètic tenia un cert
ressò informatiu. Però, a més, dins aquest cúmul de
despropòsits, d'opinions i de contra opinions i de
posicionaments, s'ha d'afegir, si ja teníem esgotada la
capacitat d'improvisació, que fa pocs dies el ministre
d'Indústria va venir a Palma a fer possiblement un poc de
victimisme, a inaugurar coses que va fer el Govern
socialista, aquest que ens ha negat el pan y la sal, idò bé,
amb una d'aquestes visites, el ministre d'Indústria ens
deixava arreglat el futur pla energètic, ja no té interès,
sembla ser, el que avui es pugui dir aquí, ell ens va dir que
s'havia d'optar pel gaseoducte i el gas natural com a font de
generació d'energia.

Els criteris per a l'elaboració del Pla energètic no són
més que un conjunt de definicions etimològiques, s'ha dit
aquí també, es tracta de donar un xec en blanc, perquè el
Govern, no sé si definitivament, faci o elabori el futur pla
energètic, se'ns demana quasi un acte de fe, però nosaltres
li hauríem de demanar al Govern que fes un acte de
contrició i de propòsit d'esmena. Per tant, el Grup Socialista
entén que l'elaboració d'uns criteris han de permetre
conèixer les futures intencions, les futures opcions
energètiques, i això per poder fer una debat de si aquestes
intencions o aquestes opcions són o no encertades.

Però el grup parlamentari vol també denunciar avui
novament com el Govern utilitza la disposició transitòria
única de la Llei d'ordenació territorial que parla de raons
d'urgència, "es podran fer plans directors sectorials sense
que les directrius d'ordenació territorial estiguin aprovades,
sempre i quan prèviament els criteris hagin estat aprovats
pel Parlament". Vull recordar que l'any 87 es donava un
termini de vuit mesos per aprovar aquest instrument marc i
d'una importància estratègica de primer ordre, com són les
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directrius d'ordenació territorial, i encara no han estat
presentades.

A més, aquests suposats criteris presentats pel Govern no
aporten cap element de política territorial ni de política
energètica, no es parla d'infraestructures, no sabem quina és
l'opinió del Govern en el referent a la construcció d'una nova
central, tampoc no sabem, lògicament, la ubicació d'aquesta
hipotètica nova central. El Govern ha manifestat que l'objectiu
principal del Pla serà el d'assegurar el subministrament
energètic futur a les condicions més avantatjoses des del punt
de vista econòmic i mediambiental. Aquesta afirmació està
recollida a multitud de documents sobre planificació energètica,
ho contempla la Directiva comunitària 96/92 sobre normes
comunes del mercat interior de l'electricitat, està recollida al
Llibre Verd de Política Energètica de la Unió Europea, al Llibre
Blanc, també, de la Comissió Europea, i jo crec que hauríem
d'anar una miqueta més enllà i com a criteri, devora el fet de
garantir el subministrament energètic, s'hauria d'afegir el
respecte a les condicions mediambientals, perquè no hi ha cap
dubte que les agressions al medi ambient acaben tenint
conseqüències econòmiques negatives.

Estimular com un dels objectius principals del futur pla,
l'estalvi energètic a través de sistemes adequats de gestió de la
demanda, s'han d'incentivar les empreses i els particulars que
volen introduir canvis per possibilitar, precisament, aquest
estalvi energètic, en definitiva posar en marxa mesures per
evitar el malbaratament, s'ha de tenir en compte que la demanda
d'energia augmenta més a Balears que a la mitjana espanyola,
a raó d'un 1'3% més anual, és una xifra de l'evolució dels
darrers vint-i-cinc anys, també s'ha de tenir en compte que
succeeix el mateix amb la demanda d'energia elèctrica, que
creix a raó, per damunt fins i tot de l'energia, a raó d'un 1'8%
anual.

L'entra en vigor, també és un tema molt important, del
protocol elèctric, firmat el desembre del 96, i que té prevista
l'entrada en vigor l'1 de gener del 98, provocarà, sense cap
dubte per a la liberalització, un abaratiment dels preus de
l'electricitat, i això provocarà, possiblement, un augment del
consum, per tant es fa més necessari, si hi cap, establir mesures
d'estalvi energètic.

No ens permeten saber aquests criteris com farà front el
Govern a aquest increment de demanda. No sabem si es
necessitarà o no una nova central. Estam d'acord, com han dit
altres portaveus, a potenciar l'ús del gas natural en la producció
d'energia elèctrica i com a energia d'ús directe i domèstic, és
una energia poc contaminant, és la que té una emissió de CO2
més baixa, les emissions queden reduïdes un 30% si se les
compara amb el fuel-oil i queden reduïdes un 50% si se les
compara amb el carbó, i en tenim moltes que funcionen en

carbó; existeixen reserves mundials importants i és una de
les fonts d'energia primàries més utilitzades, representa el
21% del consum energètic mundial. A Espanya encara és
baix el consum, està al voltant del 6%.

Si parlam de gas se'ns planteja un tema important, que és
el seu transport. A través dels gaseoducte hi ha avantatges,
és un tub submarí amb poc impacte ambiental, és una
estació impulsora a la costa que podria estar situada a
Alacant, existeixen experiències, és un fet bastant
experimentat a Argèlia i a l'estret de Messina, a Itàlia, i
després hi ha l'opció del transport amb vaixell. Té el
problema de l'emmagatzamament de gas liquat que hauria
d'agafar una superfície aproximada de 4 o 5 hectàrees, que
suposaria unes obres infraestructura elevades. El problema
és qui ha de pagar, tampoc no s'hi ha fet referència aquí,
però crec que també seria un tema interessant de debat, qui
ha de pagar el cost en aquest cas d'un hipotètic gaseoducte,
perquè tothom pareix que ara es decanta per aquesta opció.
S'ha de tenir en compte que a la península, el preu del gas
està unificat, val el mateix a Galícia que a Almeria, no es
pot plantejar aquí, a Balears, que aquest cost es traslladi als
consumidors, per tant, la decisió de planificació energètica
haurà d'anar acompanyada del seu finançament amb fons
públics.

Estam d'acord també, com han manifestat altres grups,
a potenciar la investigació i el desenvolupament de les
energies renovables. Avui, ja per acabar, el Govern feia
unes declaracions on apostava pel gas com a opció
energètica, es parlava de la duta de gas, si amb gaseoducte
o amb transport, dient que no es tenia clar, però el que
també interessa tenir clar és, després que tenguem el gas
aquí, què en farem?, què pensa el Govern que s'ha de fer
amb aquest gas?, supòs que no serà per carregar metxeros.
No es parla de la demanda, no es parla de si s'ha de fer una
nova central ni de qui pagarà el cost del transport.

No contribuirem, per tant, aquí, lògicament no donarem
suport a aquest criteri presentat pel Partit Popular, no
contribuirem a alimentar aquesta cerimònia de la confusió
i el que tampoc no farem serà que per complir un tràmit
parlamentari, es vulgui donar a aquest parlament un paper
de segon ordre, donant-li uns poders al Govern pràcticament
universals perquè pugui fer de la planificació energètica el
que en definitiva li doni la gana.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, Grup Mixt?
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida? Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem
favorablement totes les propostes del Grup Parlamentari
Socialista, llevat de la quarta. I per què la quarta, que és la que
demana el retorn dels criteris al Govern i elaboració d'uns
criteris? Perquè, no perquè ens agradin més que al Grup
Parlamentari Socialista aquests criteris, sinó perquè, com molt
bé es desprèn de la intervenció del Sr. Mesquida, avui en dia el
debat real ja no és el debat d'aquests criteris, el debat real és si
gaseoducte sí o gaseoducte no, si nova central sí o nova central
no, i on. Això és el que s'està cuinant realment en matèria
energètica en aquesta comunitat. En què ens afectarà el protocol
energètic a les nostres illes, que s'està cuinant, per cert, a
Madrid, en aquesta famosa ponència que parla de com afecta el
protocol energètic a les illes, és a dir, als territoris no
continentals. Aquest és el debat real, el que feim avui, a les vuit
i mitja del vespre de dia no sé quants d'abril, és bastant de
ciència-ficció. Per tant, pase de mí este cáliz cuanto antes,
aprovem aquests criteris, no ens sotmetem a la tortura, per
favor, d'un retorn d'aquest document al Govern, i un nou debat
de política-ficció sobre criteris genèrics, avancem i,
evidentment, vigilem quina és la política pràctica que
independentment d'aquests criteris durà endavant el Govern en
matèria energètica. Per tant, votarem que no al punt 4t de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista, i
favorablement a la resta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, per anunciar que votarem
favorablement totes les propostes de resolució, i vull dir que en
el transcurs d'aquest debat hem canviat el sentit del vot en dues
de les propostes del Grup Socialista. Pensàvem abstenir-nos a
les propostes 3 i 4, que constitueixen a la pràctica una esmena
a la totalitat d'aquests criteris, pensant que durant el debat
s'incorporarien o s'anunciaria la incorporació l'acceptació de
propostes de resolució important. A la vista de l'anunci del
portaveu del Grup Parlamentari Popular de les propostes de
resolució que s'accepten, consideram aquests criteris
insuficients per a l'elaboració correcta d'un pla i a pesar que el
tema és urgent, entenem que no són suficients perquè aquests
criteris ordenin al Govern un pla que respongui a les necessitats
de les Illes Balears. Per tant, donarem suport a totes les
propostes presentades pel Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Popular, Sr.
Blanquer, té la paraula.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, abans de res jo voldria agrair a tres dels grups que
han intervengut amb anterioritat, al Grup Mixt, Grup
d'Esquerra Unida i Grup Nacionalista-PSM; pel fet que, a
pesar que han mantingut tota una actitud crítica que és fins
a cert punt normal, atès que es troben en grups polítics
diferents, si no, tots seríem allà mateix, sobre aquests
criteris han mantingut, repetesc, un esperit constructiu a
l'hora de fer les seves propostes de resolució. Em sap greu
no poder dir el mateix del Grup Socialista pel fet que els
seus tres primers punts no els puc qualificar en cap cas com
a constructius, no exactament destructius, en tot cas són poc
elegants i en tot cas el que sí puc dir és que no aporten cap
tipus d'idea positiva.

Passant, no obstant a la part positiva d'aquestes
propostes del Grup Parlamentari Socialista, concretament a
partir del punt 4, pensam que el seu punt 4 sembla demanar
que els criteris siguin pràcticament un pla, com ja he dit
abans a altres grups, de tota manera, els hauria de dir que,
en primer lloc, els objectius estan definits, en segon lloc,
l'anàlisi i el diagnòstic s'han de fer per elaborar el Pla, en
tercer lloc, el tema d'infraestructures està al punt 6 dels
criteris, el tema econòmic és al criteri 6.1, el termini i la
revisió del pla són al criteri 2n, i finalment les mesures són
considerades als criteris 4.2 i 5.3.

Pel que fa al punt 5 de les propostes de resolució,
concretament que fa referència que el Govern exercirà
prioritzant les criteris de seguretat al proveïment,
minimització d'impactes ambientals i evitar els sobrecostos
derivats de la insularitat i del reduït tamany del mercat,
pensam que ja està recollit als criteris, concretament, a
l'objectiu general que es contempla als punts 6 i 7 del
document.

Quant al punt 6, sobre primar les condicions de respecte
al medi ambient per damunt les condicions econòmiques,
pensam també que ja està contemplat a l'objectiu general.

El punt 7, sobre l'estímul i potenciació de l'estalvi
energètic a través d'adequats sistemes de gestió de la
demanda, consideram que les actuacions en matèria
d'eficiència energètica duen implícita la gestió de la
demanda, però vaja, no hi ha cap inconvenient a reflectir o
que reflecteixi explícitament damunt el document aquesta
afirmació, en conseqüència, donarem suport a aquesta
proposta.
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Quant a la vuitena, sobre la potenciació de gas natural, ja
hem dit amb anterioritat que hi estàvem d'acord i, en
conseqüència, també donarem suport a aquesta proposta.

I finalment, en el punt 9, sobre la potenciació de la
investigació i el desenvolupament d'energies renovables i
autòctones, hem dit amb anterioritat a les propostes d'altres
grups, que hi estàvem d'acord i, en conseqüència, també
donarem suport a aquesta proposta.

Així idò, el Grup Parlamentari Popular donarà suport a les
propostes 7, 8 i 9 d'aquest grup. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

I passam a la defensa de la proposta de resolució presentada
pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el seu portaveu,
Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí, moltes gràcies, una vegada, Sr. President. Senyores i
senyors diputats, hauran comprovat que la proposta del Grup
Popular no té, ni de bon tros, l'extensió que tenen les d'altres
grups, en tot cas, el seu contingut és clar. El Grup Popular
considera que aquests criteris que s'han establert per a
l'elaboració del Pla director sectorial energètic de les Illes
Balears, són els més adients per garantir tant el futur energètic
com el respecte mediambiental, considera, en tot cas, que tret de
consideracions, en segons quins casos demagògiques, en segons
quin casos utòpiques, i en altres senzillament diferents des d'un
punt de vista estrictament formal, el que m'ha semblat entendre,
una vegada que he escoltat totes les intervencions que hi ha
hagut avui, aquí, en aquest parlament, és que bàsicament, i
repetesc, bàsicament tots estam d'acord que la solució del futur
energètic de les Illes Balears passa per tres coordenades
bàsiques, en primer lloc, per la gestió de la demanda energètica
i el control del seu creixement, la qual cosa s'ha de dur a terme
a través de mesures d'estalvi i d'eficiència; en segon lloc,
passaria per una diversificació de les fonts energètiques donant
prioritat a les energies renovables en la mesura que fos possible,
s'ha parlat aquí, per part de quasi tots els grups, que tal vegada
la solució del gas en un o en un altre sentit, seria el més indicat
i nosaltres, en aquest cas, hi estam plenament d'acord; en tercer
i darrer lloc, pensam també, coincidint amb la majoria de grups,
que qualsevol solució energètica ha d'estar avaluada conforme
el seu cost ambiental, en aquest cas consideram també que el
cost econòmic ha de ser secundari i, en tot cas, supeditat al
primer.

Pensam que aquestes tres coordenades bàsiques estan
recollides al document que el Govern ha lliurat a aquest
parlament i que avui és objecte d'aquest debat, en tot cas, aquest
document, com la majoria de projectes, consideram que és un
document bo, però nosaltres mateixos hem reconegut que era
millorable, i així ho han fet els diferents grups d'aquesta
cambra, a través de tota una sèrie de propostes de resolució a les
quals el Grup Parlamentari Popular hi donarà suport.

Això és tot, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fixar-ne
la posició? Grup Mixt? Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida? Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM? Grup Parlamentari Socialista?

Deman, per favor, que ocupin els seus escons, que
passarem a votació. 

Demanaria a les senyores i als senyors diputats que per
facilitar al màxim la feina, poguessin prestar un poquet
d'atenció, si és que encara podem. A causa de les
intervencions que s'han produït, a no ser que hi hagi criteris
que opinin el contrari, aquesta presidència, amb totes les
intervencions que s'han produït arriba a la conclusió que els
punts s'hauran de votar separadament, perquè hi ha
votacions distintes a quasi tots, sobretot els que han seguit
el debat, estic convençut que així ho entenen, potser que
altres no.

Passam a votació, primer de tot, passam a votar les
propostes de resolució del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
primera proposta de resolució, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la primera proposta.

Proposta núm. 2 d'Esquerra Unida.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la segona proposta.

Passam a votar la proposta número... Per part del Grup
Parlamentari Popular, hi ha cap inconvenient que es voti la
tercera, la quarta, la cinquena i la sisena,  per separat? Per
separat.
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Proposta número tres.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

Proposta número quatre.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 30; abstencions, 21. Queda
rebutjada la proposta número quatre.

Proposta número cinc.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada.

Proposta número sis, amb tots els seus apartats.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta número sis.

Proposta número set.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 45; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta número set.

Proposta número vuit.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 51. Queda rebutjada la
proposta número vuit.

Proposta número nou.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 45; abstencions, 6. Queda
rebutjada la proposta número nou.

Proposta número deu, amb tots els seus apartats.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta número deu.

Proposta número onze.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 45. Queda rebutjada la
proposta número 11 de resolució.

Amb açò hem vist totes les propostes de resolució del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Passam a votar també separadament les propostes de
resolució del Grup Parlamentari Socialista.

Proposta número 1 del Grup Parlamentari Socialista.

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

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la primera proposta.

Proposta número dos.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta número dos.

Proposta número tres.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta número tres.

Proposta número quatre.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 33. Queda rebutjada la proposta
número quatre.

Proposta número cinc del Grup Parlamentari Socialista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta número cinc.

Proposta número sis.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta número sis.

Proposta número set.

La podem votar conjuntament?

Votarem conjuntament les propostes set, vuit i nou.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
propostes set, vuit i nou del Grup Parlamentari Socialista, es
volen posar drets, per favor?

Perdó, ho tornaré a repetir.

Es poden considerar aprovades per unanimitat, les tres?
Queden aprovades per unanimitat. Moltes gràcies.

Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Mixt.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 30; abstencions, 15. Queda
rebutjada la proposta número u.

Proposta número dos.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número dos.

Punt número tres.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 45; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número tres.

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

S'aprova per unanimitat.

Punt número cinc.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número cinc.

Punt número sis.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

Punt número set.

Podem votar conjuntament set, vuit, nou i deu? Set, vuit,
nou, deu i onze? Onze, no.

Votarem els punts set, vuit, nou i deu.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjats.

Punt número onze.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

Punt número dotze.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 45; abstencions, 6. Queda
rebutjat el punt número dotze.

Passam a votar l'única proposta de resolució presentada
pel Grup Parlamentari Popular.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 25. Queda aprovada la
proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

Votarem la proposta de resolució presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Les haurem de votar també
separadament.

Demanaria al portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, al punt número vuit, on posa "addició de
nous criteris", vol que es votin tots en bloc o cada un és un
criteri diferent?, estan dins l'apartat vuit.

Passam a votar, idò, la primera proposta del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número u.

Punt número dos.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número dos.

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

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat el punt número tres.

Punt número quatre.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; en contra, 30; abstencions, 18. Queda
rebutjada la proposta número cinc.

Proposta número sis.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta número sis.

Proposta número set.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat el punt número set.

Punt número vuit.

Passarem a votar la proposta número cinc.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
número cinc, es volen posar drets, per favor?

S'aprova per unanimitat.

Passam a votar la proposta de resolució número vuit.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número vuit.

Punt número nou.

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

Queda aprovat per unanimitat.

Punt número deu.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queda rebutjat el punt
número deu.

Punt número onze.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queda rebutjat el punt
número onze.

Punt número dotze.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queda rebutjat el punt
número dotze.

Punt número tretze.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queda rebutjat el punt
número tretze.

Punt número catorze.

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

Vots en contra?
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Abstencions? No n'hi ha.

Queda aprovat per unanimitat.

Punt número quinze.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queda rebutjat el punt
número quinze.

Punt número setze.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queda rebutjat el punt
número setze.

V.- Informe Comissió de peticions de l'any 1996

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que és Informe de
Comissió de peticions, any 1996. Aquesta presidència entén que
tots els diputats i diputades tenen ja l'informe pertinent i que,
per tant, si no hi ha criteri contrari per part de qualque portaveu,
podríem passar directament a la votació, a donar conformitat o
no de l'esmentat informe. Hi podem passar directament?

Senyores i senyors diputats que donin conformitat a
l'informe de la comissió de peticions, any 1996, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada, idò, la seva conformitat per unanimitat.

En no haver-hi més assumptes, s'aixeca la sessió.
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