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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2346/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programa "Plan Nacional sobre drogas
1997".

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a
preguntes, i la primera és una pregunta que estava ajornada
del ple de dia 29, i la formula el diputat Sr. Miquel Gascon,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa al programa Pla
nacional sobre drogues 1997. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. La pregunta està expressada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, l'ajuda per l'any 97 del
Pla nacional de drogues ascendeix a 83.490.000 pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

I.2) Pregunta RGE núm. 2347/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a repartiment econòmic programa "Plan
Nacional sobre drogas 1997".

Passam a la següent pregunta, que formula també el diputat
Sr. Gascon, i que està ajornada del ple de dia 29, i fa referència
a repartiment econòmic del programa Pla nacional sobre
drogues 1997. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Atès que veim diferències importants
entre les autonomies que no trobem justificables, voldríem
saber si sap els criteris que ha tingut el Govern central per fer
aquest repartiment econòmic, i quina valoració fa el Sr.
Conseller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el conseller de Sanitat no
pot estar plenament d'acord amb els criteris, són els mateixos
que altres anys, que obeeixen fonamentalment a la població de
dret. El criteri principal que s'aplica, no l'únic, però el principal
que s'aplica per a la distribució d'aquest fons és el de la població
de dret; i precisament el comissari regional de drogues, que és
el director general de sanitat, a la propera reunió proposarà
algunes variacions damunt aquest criteri principal, de població
de dret, tals com nombre de morts provocats per drogues,
nombre de malalts per sida, i també elements correctors com
població flotant, tota vegada que ens trobam que en aquesta
comunitat dissortadament amb el fenomen del turisme durant
els mesos d'estiu augmenta el nombre de persones que han de
ser ateses pel sistema de drogues de la Comunitat Autònoma.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres hem intentat esbrinar
les causes també, per les quals el Govern central en aquest
repartiment econòmic ens deixi a la tercera per la cua, quant
a dotació. No té relació realment amb el nombre de
drogaaddictes, no amb els drogaaddictes intravenosos, ni
amb malalties com la sida, que malauradament aquesta
comunitat és quasi capdavantera.

El que passa és que nosaltres també pensam que hi té
alguna cosa a veure la disminució progressiva que fa el
Govern d'aquesta comunitat amb els pressupostos, com ja li
vàrem dir nosaltres al debat de pressupostos d'enguany, que
ha baixat un 15% l dotació del Govern d'aquesta comunitat.
També pensam que hi té a veure el fet que no tenim un Pla
de drogues com cal, que tenim un centre de ses Garrigues
valorat en 250 milions que cau. Pensam que això sí és
important, a part de la població de dret, pensam que el
Govern no té prou interès com perquè el Govern central
pugui dotar econòmicament com hauria de ser aquesta
comunitat, una de les més dotades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No puc estar d'acord amb el
Sr.Diputat. El Govern té interès que s'incrementi la dotació
del Pla nacional de drogues a aquesta comunitat, i de fet
aquest conseller demà passat mantendrà una entrevista amb
el comissari nacional del Pla nacional de drogues per
intentar incrementar aquestes ajudes o cercar finançament
alternatiu, com he anunciat en aquesta tribuna qualque
vegada, a través d'un conveni en el tema de doblers
incautats a narcotraficants, que és una alternativa amb la
qual podríem aconseguir una finançació colateral. Però no
puc acceptar l'enfoc que el decrement que s'ha produït és
d'un 15%. El decrement que s'ha produït de l'aportació de
l'Estat respecte de l'any anterior, és un 1,05 en el tema del
Pla nacional de drogues. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2502/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Antich i Oliver, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aprovació del Pla de carreteres.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Antich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aprovació del Pla de carreteres. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. És un fet que duim un retard
considerable en l'aprovació del Pla director sectorial de
carreteres. La Llei d'ordenació del territori diu que són funcions
bàsiques d'aquests plans fixar la ubicació o itineraris de les
infraestructures que preveuen, així com les programacions
plurianuals de les actuacions que preveuen també.

Per tant, tots aquests temes són bàsics per poder signar un
conveni de carreteres amb l'Estat. Per això demanam al
conseller de Foment si té previst aprovar el pla de carreteres
abans de la signatura del conveni de carreteres amb l'Estat, i
com està la qüestió del conveni de carreteres.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Foment, té vostè la paraula.

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

Gràcies. Entenc que s'ajunten dues preguntes, perquè una diu
si tenim previst aprovar el Pla director de carreteres abans de
signar el conveni. Doncs no, segurament se signarà molt abans
el conveni, que està previst que se signi abans de l'estiu, dins
aquest mes maig-juny; i per consegüent el Pla director sabem
que no estarà aprovat.

I ja contestant a l'altra pregunta, si és que me l'ha feta
conjuntament, perquè no ho sé. Me l'ha feta? Idò miri, ja li
contestaré després.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que nosaltres no entenem que
es pugui firmar el conveni abans de tenir el Pla director,
sobretot un pla director que fa tant de temps que estam
tramitant, per allò que pareix que el Pla director és el que ha de
fixar quines són les infraestructures que s'han de fer, i que per
tant, una vegada fixades aquestes infraestructures s'han de poder
fer els projectes concrets, que s'han de poder dur a aquest
conveni. Pareix que per al conveni és necessari que hi hagi tota
una sèrie de projectes concrets i detallats que, com se suposa,
s'haurien de fer d'acord amb el Pla director.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Vull dir que no té res a veure el conveni de carreteres
amb el Pla director, encara que després hagin de coincidir
les coses. S'està tramitant el conveni, es discuteix i
s'aprovarà en un moment determinat, com així mateix
s'aprovarà, esper, perquè és necessari per executar les obres,
el Pla director.

I.4) Pregunta RGE núm. 2503/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Antich i Oliver, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació actual del Pla de
carreteres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Antich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació actual del Pla de carreteres. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Com dèiem a l'anterior pregunta,
el Pla director sectorial de carreteres sofreix un considerable
retard, i per tant ens agradaria que el conseller de Foment
ens explicàs a què es deu aquest retard, quin és l'estat de la
tramitació actualment d'aquest pla, i sobretot que ens digui
quan preveu tenir-lo definitivament aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Foment. té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Des d'un moment determinat
m'hagués agradat tenir aprovat el Pla director de carreteres
aquest període parlamentari, però la veritat és que s'està
retardant per un tema concret i difícil de resoldre, que
m'estic plantejant si val la pena deixar-lo a part perquè és la
dificultat que hi ha en aquest moment, que és la proposta de
canvi de titularitat de carreteres. Dia 21 de febrer es va
reunir el director general de carreteres amb la Sra. Mercè
Amer, per exemple, i amb el Sr. Francesc Rosselló, del
Consell Insular de Mallorca, perquè estudiassen la proposta
que fèiem nosaltres. Comprenc que és un tema difícil també
per al Consell, per consegüent no don jo la culpa en aquest
cas als consells insulars sobre aquest tema, sinó que crec
que aquest tema l'haurem d'apartar, si és que volem
realment enguany aprovar el Pla director.
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Quina és la meva idea d'aquest tema? Que en el proper
període parlamentari, abans de desembre del 97 estigui aprovat
el Pla director de carreteres, que és el que ha de donar suport a
la contractació de les obres que es contemplaran al conveni, així
com les obres que pugui fer també el Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que per a nosaltres és
urgent que s'aprovi aquest pla, i nosaltres creim que el Pla no és
que només hagi de donar suport a les obres que s'hagin de fer al
conveni, sinó que el pla hauria de ser el primer que es fes per
llavors poder fer els projectes i per llavors poder presentar
aquests projectes al conveni. En aquesta comunitat sempre
anam un poc a l'enrevés del que realment deim que hem de fer.
És a dir, la Llei d'ordenació del territori parla que s'han de fer
unes directrius, a través d'aquestes directrius s'han de fer uns
plans directors sectorials, i a través d'aquests plans directors
sectorials uns projectes concrets. Aquí no feim les directrius,
començam uns plans directors sectorials que s'allarguen i no
arribam a acabar mai, i el que pot passar és que realment al final
tenguem fets totes les carreteres sense tenir el Pla director que
hauria de manar així com s'han de fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. Antich, vostè sap que segons quines carreteres no es
podran fer si no hi ha el Pla director. I torn a repetir: Hi ha un
punt difícil, que és aquell de canvis de titularitat entre els
consells, especialment el Consell de Mallorca. I torn a repetir:
No don la culpa a ningú, jo sé que és un tema difícil, i per
consegüent segurament haurem d'apartar del Pla director aquest
punt concret. No sé com ho articularem, a través d'una
transitòria que després sigui possible, perquè si no, això ens
enreda enormement. I no li dic perquè ara hi hagi una majoria
al Consell, quan jo era el president del Consell també em
trobava amb el mateix problema, que quan el Govern em va fer
aquesta proposta vaig tenir dificultat d'acceptar o de concretar.

Per consegüent dic que la intenció és que el Pla director
s'aprovi dins el proper període parlamentari...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

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

..., abans de desembre d'enguany estigui aprovat, doni
suport a les inversions que es faran a través del conveni i a
les inversions pròpies del Govern. I per a nosaltres també és
prioritària l'aprovació d'aquest pla director, no just per
vostè, sinó per nosaltres també.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2504/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Antich i Oliver, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a normativa sobre residus
sòlids urbans.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Antich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a normativa sobre residus sòlids urbans.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. És un fet que de cada dia hi ha
més sensibilització en la recollida selectiva i en el reciclatge
de residus, a més que els plans directors sectorials de
residus sòlids urbans, actuals i aprovats per aquesta
comunitat autònoma, no estan a l'altura d'aquesta
sensibilització, i per això des de fa temps demanam que es
modifiquin. Darrerament la Conselleria de Medi Ambient
ha dit que havíem d'esperar a la Llei d'envasos i embalatges.
Aquesta llei ja està aprovada pel Parlament de l'Estat, i per
això demanam a veure quin temps se necessita, quan té
previst la Conselleria de Medi Ambient adaptar la
normativa de la Comunitat Autònoma en matèria de residus
sòlids urbans a la Llei d'envasos i embalatges que, com he
dit, recentment s'ha aprovat pel Parlament de l'Estat, i que
a més proposa tota una sèrie de fórmules d'actuació, de les
quals és necessari triar-ne tota una sèrie per tal d'adaptar les
nostres normatives a aquesta llei. Moltes de 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, Sr. Diputat, vostè més que ningú sap
perfectament que avui en dia estam fent feina, i el ritme de feina
el marcam quasi quasi vostè i jo, en una paraula. És a dir, que
en resum el Pla està avançant a impuls de dues administracions,
que de forma conjunta i d'acord posen al dia una regulació que
avui en dia ha quedat un poc desfasada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Moltes de gràcies, Sr. President. Vull dir que en principi les
qüestions de competència per tal de modificar els plans
directors són de la Conselleria de Medi Ambient. De totes
maneres he de dir que, com se suposa, a nivell de consells
insulars intentam fer tota la feina possible, i ajudam tot el que
és possible perquè això es faci tan ràpidament com sigui
possible. Si en parlam aquí és precisament perquè creim que
aquest tema és urgent i prioritari. Hi ha tota una sèrie de temes
com són competències de les diverses administracions, la
necessitat de posar en marxa plans de gestió integrada a
cadascuna de les Illes, i per tant tota una sèrie de temes molt
importants des del punt de vista mediambiental, i molt
importants per donar prioritat al reciclatge i a la recollida
selectiva per davant d'altres sistemes d'eliminació final, com
puguin ser abocadors o incineradores. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Estic molt d'acord amb vostè, és un tema
urgent. El que hem de fer és resoldre, i sobretot també el
Consell Insular, intentar posar en línia problemes que puguin
néixer d'antigues concessions, etcètera. Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2418/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a concessió de les obres de la
carretera Deià-Sóller.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a concessió de les obres de la carretera Deià-Sóller. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Farem un poc de memòria per
recordar que el Govern balear va adjudicar a l'empresa
Bayopsa la concessió de les obres de la carretera Deià-
Sóller. Aquesta empresa havia presentat una oferta
qualificada de temerària, la qual cosa va originar, d'acord
amb la legislació, l'exigència del dipòsit d'un aval de 72
milions de pessetes, 42 dels quals varen ser avalats per
l'empresa participada amb capital públic Isba. Passat ja poc
més d'un any d'aquell moment, voldríem saber en quina
situació es troba l'aval, si s'ha recuperat o no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Jo li vull dir que també faré un poc d'història d'aquesta
qüestió, perquè és necessari, La resolució dels contractes es
va fer de mutu acord entre l'empresa i el Govern, del
contracte que hi havia d'aquesta carretera Deià-Sóller. Es
varen fer les liquidacions pertinents de les obres realitzades,
i a conseqüència d'aquesta liquidació es va incautar d'aquest
aval 1.453.405 pessetes. Tot això avalat pels informes del
Consell Consultiu a cadascun dels tràmits que ha fet la
Conselleria sobre aquesta qüestió.

Per consegüent, d'aquest aval de 70 i busques de milions,
hi va haver una incautació d'1.453.000, com a conseqüència
de les liquidacions efectuades i de la resolució del contracte
de mutu acord que es va fer entre l'empresa Bayopsa i el
Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

I.7) Pregunta RGE núm. 2508/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a deute d'Iscomar.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deute d'Iscomar. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En las cuentas anuales de la
empresa Iscomar S.A, entre las deudas a largo plazo
aparecía una de 10.616.000 pesetas, pagaderas entre los
años 95 y 96 al Govern balear, sin más descripción de la
misma. Según parece, según se dice por fuentes
empresariales, se trataba de un préstamo hecho a la
empresa. A nosotros nos sorprende que sea así; por eso, no
teniendo más información ni más detalle sobre la misma,
solicitamos al Govern que nos aclare por qué concepto
adeudaba Iscomar esos 10.616.000 pesetas al Govern, y si se
han pagado ya según los plazos previstos por la propia
empresa.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sí, Sr. President. La informació que jo tenc, avui de matí me
l'han recaptada, és que Iscomar devia no d'un préstec, sinó que
al port de Sant Antoni tenia un deute d'aquests 10.616.000
pessetes, i es va arribar a un acord entre l'empresa i la
Comunitat, pel qual l'empresa pagava 500.000 pessetes cada
mes, i aquest deute està liquidat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vol tornar a intervenir? Té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente me gustaría saber qué
criterios se siguieron para el aplazamiento, porque supongo que
no sería la delicada situación de la empresa, que en el año 96
decía que el 95 había sido un año extraordinario, que había
ganado más de 100 millones de pesetas, etcétera, (...) en
dividendos, quería saber, pues, cuál era el criterio que se había
seguido, si habían aducido dificultades por la empresa o era una
normativa legal que permitía el aplazamiento.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Això és una altra pregunta, però gustosament jo li faré
arribar l'acord que es va fer en aquells moments entre l'empresa
i el Govern. Jo no sé quins criteris es varen emprar, però legals
pot estar segur que sí. De totes maneres, dic, recaptaré aquesta
segona pregunta que vostè em fa, i li faré arribar aquesta
inquietud que té vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2505/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni de carreteres.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de carreteres. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Foment, s'ha dit, s'ha escrit que el Ministeri de
Foment exigia que per signar el conveni de carreteres alguna de
les noves que s'hi haguessin d'incloure fossin en règim de
peatge. La veritat és que no crec que pugui ser cert, perquè per
fer autopistes de peatge no necessitam l'Estat, el Govern
espanyol, ni necessitam cap conveni, perquè supòs que el
conveni és per finançar carreteres, i no per rebre consells. Però
voldria que vostè em confirmàs quina és la posició del Ministeri
de Foment i la posició de la Conselleria de Foment.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En un principi vàrem parlar
d'aquest tema, no li negaré. Avui hi ha a Madrid la decisió
que moltes d'autopistes s'hagin de fer en règim de peatge, i
que a més en certa manera interessava que cada comunitat
autònoma en tengués una. Nosaltres li vàrem dir que ja
teníem el túnel de Sóller, i que per consegüent no en
necessitàvem més.

De totes maneres aquest tema, una vegada vist que a una
illa com Mallorca -perquè a Menorca i Eivissa no hi haurà
autopistes- era impossible fer una autopista de peatge, -
perquè, on la posàvem, als de Manacor o als d'Alcúdia?-
realment varen entendre que aquesta inquietud que es mou
avui dins els àmbits de contractació del Ministeri de Foment
i d'altres ministeris, no es podia aplicar a les Balears, no es
podia aplicar a Mallorca, i per consegüent dins el conveni
que es firmarà, que està pendent en aquests moments
d'informes jurídics del Ministeri de Foment, i també d'uns
informes que ha de fer Hisenda i Administracions
Públiques, no es contempla cap autopista de peatge. La
postura -ja que ha fet aquesta pregunta- del Govern o de la
Conselleria de Foment en aquesta qüestió és que és
impossible aplicar, encara que volguéssem, un peatge a
qualsevol autopista que es pogués construir, ni la de Ponent,
per qüestions geomètriques de distàncies que s'han de fer,
els 7 o 8 quilòmetres, com la de Manacor, com la d'Alcúdia,
perquè seria inconcebible que si fos, torn a repetir, a quins
ciutadans de Mallorca aplicaríem el peatge? Com que
realment després de la discussió es va veure que això és
impossible, li vull fer saber que avui, dins el conveni que se
firmarà, no hi ha cap autopista de peatge.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vull que sàpiga que
té el nostre suport per mantenir aquesta postura, i que els
arguments que vostè ha citat en contra del peatge, que han
estat contundents, els voldríem veure aplicats també al
peatge que actualment es paga al túnel de Sóller, perquè
realment els arguments que vostè ha donat són idonis
perfectament per donar suport a les nostres posicions
contràries al peatge. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Ara ja mesclam els ous amb els caragols. Aquí se'm demana
si en el conveni que farà el Govern amb l'Estat hi haurà
autopistes de peatge, li hem dit que no. El de Sóller no és una
autopista, és una altra cosa, i no està en el conveni. Per
consegüent, deixi córrer les coses, anem a firmar el conveni,
posem en marxa tota aquesta inversió necessària per  a les
nostres carreteres, i la resta que vagi per una altra banda.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 2509/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a documentació presentada per Catavent
S.L. per rebre una subvenció.

Passam a la pregunta que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
documentació presentada per Catavent S.L. per rebre una
subvenció. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En anteriores sesiones veíamos
como la sociedad Catavent recibía 2,5 millones del Govern para
que el club de regatas Puerto Portals organizase una regata en
la que no intervenía Catavent S.L. En la anterior sesión se
reveló por fin que Catavent S.L. no recibía ninguna subvención
sino que había sido contratada por el Govern con cargo, creo, al
capítulo 6.

Llegados a este punto, nos interesa saber qué documentación
presentó Catavent S.L. al Govern balear para que se la
contratara. En la pregunta, que formulé con anterioridad a que
el conseller revelara que en realidad no era una subvención sino
una contratación, figura la palabra subvención y no la palabra
contratación. Por ello, y aunque estoy seguro de que el Sr.
Conseller lo da por supuesto, la pregunta, aunque se refiera a
subvención, debe entenderse referida a contratación.

Por último, antes de que me contestara el Sr. Conseller, le
rogaría que me conteste evitando entrar en descalificaciones
personales, si no por respeto a este diputado, sí por la
honorabilidad de la Cámara, en evitación de situaciones
desagradables como las de la anterior sesión. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Jo he d'insistir en la resposta de la setmana
passada. Se'm demana quina documentació es va presentar
per part de la societat Catavent perquè rebés una subvenció
de 2,5 milions de pessetes, i jo he d'insistir una vegada més
que aquesta empresa no ha rebut cap subvenció per part de
la Conselleria ni per part del Govern balear en general.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Tengo que insistir en que la
pregunta esa se formuló naturalmente antes de que viera la
luz, saliera de mi ignorancia respecto al tema, por esto yo
creía que se trataba de una subvención, y así parecía que se
había manifestado, aunque realmente dijo muy bien el Sr.
Conseller que se trataba de una contratación. Creo que el
Conseller lo habría entendido bien, pero si no es así, pues en
cualquier caso la formularé para la próxima semana.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

1.10) Pregunta RGE núm. 2513/97, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a establiments hotelers
expedientats i amb ordre de tancament.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
establiments hotelers expedientats i amb ordre de
tancament. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, vostè per primera vegada en aquesta comunitat,
almanco d'una manera seriosa, va donar un impuls a la lluita
contra l'oferta turística il•legal, per la qual cosa al final de
la temporada va obrir una sèrie d'expedients sancionadors,
així com ordres de tancament a distints establiments
turístics de les nostres illes. I la pregunta que li feim és la
següent: Quina és la situació actual i quin és el seguiment
que du a terme la Conselleria de Turisme als establiments
turístics que al final, i durant la temporada passada, varen
ser expedientats amb ordre de tancament? Gràcies.
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(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar té la paraula té el conseller
de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, niego su primera
afirmación. Yo no soy el primer conseller de Turismo que cierro
establecimientos ilegales. Mis antecesores lo hicieron, y así me
consta, porque cuando llegué a la Conselleria, como repetí ya
por activa y por pasiva varias veces, me encontré con varios
expedientes, un notable número de expedientes en marcha y un
estudio, por cierto muy bien hecho y muy completo que
permitió que atacáramos quizá en mayor cantidad una serie de
establecimientos ilegales. De ésos, del verano pasado, que en
definitiva a eso se refería usted en su pregunta, le puedo decir
que hay de dos tipos: los de expediente largo y los de cierre
inmediato. Me parece que no necesito recordarle que usamos
los dos sistemas, ya hemos hablado otras veces aquí de eso.

Entonces, en un caso de los primeros, de los de expediente
largo, 1 está en el juzgado por incumplimiento, 10 están
cerrados, 2 están legalizados, porque pudieron legalizarse, y 1
está en legalización. Respecto a los del procedimiento rápido de
cierre, o el procedimiento de urgencia, hay 6 en el juzgado por
incumplimiento, y 9 están cerrados. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no he dit que
haguessen obert expedient, el que sí he dit és que no coneixia
gaire casos que haguessin tancat, alguns d'ells perquè quasi
queia, i es va haver de tancar de qualsevol manera.

De qualsevol manera, jo el que li vull recordar, Sr.
Conseller, i això és un tema que ens preocupa, és que alguns
dels establiments que vostès anunciaren que havien fet una
ordre de tancament, estan preparant per obrir, i alguns d'ells han
obert. Per tant, ens preocupa aquest fet, perquè sempre hem
mantengut dins aquest parlament i fora d'ell, que això és una
competència deslleial, que aquests establiments han de complir
la mateixa normativa que han hagut de complir els que estan
legals; i ens preocupa també que aquests empresaris davant
l'opinió pública, que fan cas omís de les ordres del Govern,
puguin continuar mantenint els seus establiments oberts, i
aparentment sense passar res. Jo supòs que sí que els passarà
qualque cosa, però de moment ho fan, i això crea una mala
imatge, i a més crec que el Govern hauria d'extremar la
vigilància sobre aquests establiments, que crec que en aquests
moments sincerament li dic que no està fent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Serra. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Conseller? Té vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, ya le digo que hay
algunos que han incumplido, y por eso están en el juzgado.
De los casos del juzgado, que tengo aquí 7, no tenemos
noticia de que todavía se haya fallado ninguno, pero se han
visto varios. Claro, no podemos hacer más con éstos. Que
alguno de ésos que ahora estaba cerrado o aceptó la orden
de cierre la temporada pasada vuelva a ponerse en marcha
ésta, sobre todo cuando hay una temporada que se avecina,
efectivamente, con una gran demanda, y es posible que
alguno más vuelva a abrir; y naturalmente actuaremos
inmediatamente, llevando las cosas hasta donde las
podemos llevar, que es al juzgado. Más allá no podemos ir,
no tenemos ninguna otra fuerza coercitiva, ni tenemos
interés en tenerla, como es lógico. No parece muy propio de
la Conselleria de Turismo tener fuerzas del orden para
ocuparse de estas cosas, pero desde luego lo llevaremos,
insisto, al juzgado.

Y en cuanto al seguimiento, le puedo decir que esto me
lo han dado ayer. Estos datos que le doy del seguimiento de
los establecimientos me los han dado ayer. Están
absolutamente pendientes, y créame que vamos a seguir este
verano con éstos y con otros, seguramente, que no habíamos
detectado con anterioridad, y que espero que podamos
detectar este verano. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2514/97, presentada per
l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a dessaladora de la
badia de Palma.

Passam a la següent pregunta, la 2514/97, que formula
l'Hble Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dessaladora de la badia de
Palma. Té la paraula la Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta molt simple, és
demanar per quan es preveu l'adjudicació -hauríem d'afegir
definitiva- i l'inici de les obres per a la construcció de la
dessaladora. I feim aquesta pregunta bàsicament perquè de fet
la redacció del projecte està feta, l'adjudicació provisional està
feta, i també d'alguna manera per corregir les afirmacions de la
ministra quan va ser aquí, a les nostres illes, assenyalant que
eren problemes pressupostaris. Per tant, voldríem assenyalar
que aquesta dessaladora no s'ha inclòs en les obres que s'han
ofertat a la iniciativa privada, que no es financia exclusivament
a través dels pressupostos de l'Estat, i per tant, de fet, i atès que
totes les condicions semblava que -i així s'havia anunciat per la
Conselleria- que l'adjudicació definitiva i inici de les obres es
produiria d'una manera molt ràpida, demanaríem al conseller si
sap o coneix la previsió de l'inici de les obres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per contestar, en nom del Govern té
la paraula el conseller Sr. Reus.

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

Sr. President, Sra. Diputada, el compromís del Ministeri és
adjudicar de forma definitiva el contracte, adjudicat de forma
provisional, abans del 30 de juny, i començar obra després de
l'estiu, setembre o octubre. I el problema que hi havia és que no
hi havia pressupost disponible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Barceló? Té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Estam contents que el Govern pugui
complir aquest compromís, i bàsicament atesa la transitorietat
de l'operació vaixell, i per tant que l'obra, amb 14 mesos que
necessitarà  per a la seva construcció, és fonamental que s'iniciï
durant els dos propers mesos. Per tant, la data de finals de juny
és correcta. Ara, així i tot els problemes pressupostaris,
evidentment aquí ens podem plantejar divergències, perquè sí
era una obra el pressupost de la qual estava tancat, l'adjudicació
inicial estava feta, i repetim, bàsicament perquè no només -i
així en respostes del propi Ministeri tenim- no era una obra que
hagués quedat sense pressupost. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Vol tornar a fer ús de la paraula, Sr.
Conseller? Té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Barceló, jo també vaig
quedar un poc astorat quan vaig saber que el ministeri
anterior adjudicava de forma provisional obres sense
pressupost. Vaig quedar sincerament sorprès, era una cosa
estranya, però era així. No hi havia pressupost disponible
mai. El Ministeri anava fent contractacions, les deixava en
stand by, i esperava que hi hagués un bon dia uns doblers
disponibles, i així ho feien. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2336/97, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a participacions de capital
i avals de les empreses públiques de la Comunitat
Autònoma.

I passam a la següent pregunta, la 2336/97, presentada
per l'Hble Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a participacions de
capital i avals de les empreses públiques de la Comunitat
Autònoma. Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'informe anual del Tribunal del
Comptes per a l'exercici de 1993, que ara no es tracta
d'analitzar aquí, perquè això segueix el seu tràmit
parlamentari, però assenyala en un punt, que em pareix
especialment interessant, que la Comunitat hauria de tenir
una millor informació de les participacions de capital en
altres empreses i dels avals aconseguits per aquestes. A la
vista d'aquesta recomanació del Tribunal de Comptes, es
demana al Govern quines mesures ha pres o prendrà el
Govern per tal de millorar la seva informació sobre les
participacions de capital i avals de les empreses públiques
de la Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per part del Govern, té la paraula
l'Hble. Sra. Consellera Rosa Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Les participacions de capital de
les empreses públiques es controlen pel Servei de patrimoni,
per la Intervenció general, pels serveis del Pla d'auditories
de la Conselleria d'Economia i Hisenda, pels representants
de la Conselleria d'Economia i Hisenda en els consells
d'administració de les empreses públiques i per la Tresoreria
general. El mateix podríem dir dels avals, quant a la
fiscalització dels documents dels avals, segons l'establert a
la Llei del 86, de finances, necessita acord també del
Consell de Govern, per representants de la Conselleria
d'Economia en els consells d'administració, pels serveis
d'auditoria de la Conselleria d'Economia i Hisenda, pels
informes auditats i per la Tresoreria general. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol fer ús de la paraula, Sr. Quetglas?
Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Estaràs, aquesta és la pregunta
rutinària i burocràtica, que el Tribunal de Comptes no ho va
considerar suficient per suprimir aquest paràgraf del seu capítol
de recomanacions. Per tant, no dóna satisfacció ni al Tribunal
ni, per descomptat, a aquest parlament, que demana
explicacions i informacions polítiques. L'informe assenyala, a
més d'aquesta manca d'informació, que el pressupost hauria de
comptar, en relació amb les empreses públiques, amb objectius
indicadors definits i sistemes de seguretat i control, la qual cosa
vol dir, traduïda, lògicament, que el Govern no compta ni amb
objectius, ni amb indicadors definits, ni amb sistemes de
seguretat, ni amb sistemes de control, amb la qual cosa el
Tribunal de Comptes dóna la raó a aquest grup i a aquest diputat
en concret quan hem acusat el Govern de practicar, quant a les
empreses públiques, una política erràtica, sense objectius,
basada més en necessitats clientelistes que en necessitats de
sistema productiu de les nostres illes. El Govern sempre ens ha
contestat, fins ara era el Sr. Rami qui contestava les preguntes
relatives a economia; darrerament, sembla que evita contestar-
les, la setmana passada ja les va contestar vostè, evitar contestar
les preguntes, i contestar preguntes parlamentàries forma part,
ho vull recordar, de les obligacions d'un membre del Govern.

El Govern sempre ens ha contestat en primer lloc que és
liberal i, per tant, com que és liberal, no té control sobre
aquestes qüestions, perquè no planifica, i en segon lloc, que les
empreses són empreses mercantils sotmeses a dret privat i, per
tant, el Govern no hi entra. Idò bé, en prenguin nota, senyors del
Govern, a partir d'ara no ens contestin més això perquè el
Tribunal de Comptes els ha dit que han de millorar la seva
informació, que han de tenir mecanismes de control sobre la
participació i sobre els avals, i el Govern té, per tant, l'obligació
de mantenir informat el Parlament de les participacions dins
empreses i dels avals d'aquestes empreses i no contestar-nos
amb les evasives a què ens té habituats. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per tancar aquesta qüestió, té la
paraula la Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, Pregunta 2336,
pregunta dirigida al Govern, i jo, en aquest moment, hi
represent el Govern. Si vostè la vol dirigir al Sr. Rami, sap
que hi ha una possibilitat, que és dirigir-la i adreçar-la
directament a ell. Per tant, vostè fa preguntes al Govern, el
Govern les hi contesta, i en cap cas s'evita contestar-les.
Vostè faci-les al Sr. Rami, ell les hi contestarà directament.
En aquest cas jo, com a Govern, perquè som Govern, li
contest la Pregunta 2336 i li dic que no hi ha res del que
vostè diu, perquè donam compliment a la Llei de finances
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de
procediments d'auditories anuals, contemplats en els
corresponents plans d'autidoria de les empreses públiques,
i mitjançant aquestes auditories de comptes es realitza un
seguiment de les participacions de capital i avals de les
empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. A mi em sap greu això. Ho fem bé i a vostè li
consta reconèixer que ho fem bé i correctament, i com
sempre, surt por peteneras. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.13) Pregunta RGE núm. 2506/97, presentada per
l'Hble Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a privatització del traspàs
de sa Costera.

Passam a la següent pregunta, la 2506/97, que formula
l'Hble. Sr. Diputat Joan Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a privatització del traspàs
de sa Costera. Té vostè la paraula, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. Conseller de Medi Ambient. Fa cinc o sis
dies ha transcendit la notícia que durant el mes de febrer el
Ministeri de Medi Ambient -el Ministerio de Medio
Ambiente- ha posat a disposició d'empreses constructores un
paquet d'obres per valor de 97.000 milions de pessetes,
d'obres hidràuliques, per tal que es facin oferta per a la seva
construcció en règim de concessió, en una paraula, perquè
es puguin explotar, com si en diguéssim, en règim de
peatge. L'empresa privada finança les obres i el seu cost
repercuteix sobre el metre cúbic d'aigua que utilitzi aquesta
obra hidràulica. Bé, aquesta és una notícia general, però
aquesta notícia general es converteix en una notícia
d'especial interès per a nosaltres quan veim que entre les
obres que el Ministerio de Medio Ambiente ha ofert a les
empreses constructores hi ha l'aprofitament de les aigües de
la Serra de Tramuntana, o sigui, el transvasament de sa
Costera. Per tant, jo li planteig, Sr. Conseller, què en sap
vostè, d'això, quina és la seva opinió, quina és la seva
posició, sobre aquesta explotació o construcció en règim de
concessió, en règim de peatge, del transvasament de sa
Costera.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. En nom del Govern, té la paraula el
conseller Sr. Reus.

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

Sr. President. Sr. Diputat, d'aquest tema, la meva informació
no és que hi hagi una concessió futura. En principi, el Govern...,
en principi no, de forma definitiva, el Govern s'oposaria per
complet a un règim de concessió. HI ha merament la possibilitat
que aqueixa obra entri a ser finançada dins el règim nou de
contractació amb sistema alemany, que vostè coneix, es fa
l'obra i es paga després a poc a poc via un préstec que fa
l'empresa constructora. En definitiva, el Govern balear
s'oposaria que una obra tan important tengués un cost com un
peatge a l'usuari balear. El que volem és que sigui una obra
finançada amb fons públics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Vol fer ús de la paraula, Sr. Triay? Té
vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, pensàvem, i vostès ens
n'havien donat garanties, que hi havia un finançament públic
assegurat per a aquesta obra del transvasament de sa Costera.
De totes aquestes informacions, tant si es fa en règim de peatge
com si es fa per aquest peatge "a l'ombra" o peatge de què vostè
ha parlat, de finançament ajornat, significa, idò, que no hi ha en
aquest moment disponibilitats econòmiques públiques,
pressupostàries, per dur endavant aquesta obra. En qualsevol
cas, no és aquesta la informació que hi apareix, i em sembla que
és una informació solvent, quan posa aquesta obra dins el
conjunt d'obres que s'ofereixen a les empreses constructores
perquè les explotin o facin ofertes per explotar-ls en règim de
taxa per metre cúbic, per tant, en règim de peatge. Si aquest fos
el cas, vostè diu que s'hi oposarà, nosaltres també, per tant, a la
seva posició se sumarà la nostra, seria una suma de posicions,
no serien posicions que es neutralitzin. En aquest cas, suposaria
un greu perjudici per als ciutadans de l'àrea metropolitana de
Palma, que són, com se suposa, qui necessiten d'aqusta obra per
al seu proveïment d'aigua, perquè això significaria que a unes
tarifes especialment cares que hi ha ara, de les més cares
d'Espanya, hauríem de sumar l'extratarifa del finançament de
l'obra, dels beneficis i de la construcció de l'empresa que se
n'hagués fet càrrec. Per tant, seria una situació summament
negativa per al ciutadà i, a més, seria un retrocés molt gros
respecte de tots els compromisos anteriors de finançament
públic de sa Costera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Vol fer ús de la paraula, Sr. Reus? Té
vostè la paraula.

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

Moltes gràcies. Sr. Diputat, no sigui endeví, perquè
realment no hi ha aquest problema, no hi ha una dificultat
per aconseguir que el Govern central financiï aqueixa obra,
encara que cerqui un sistema contractual nou que s'aplica de
forma constant a altres països, que és el pagament diferit.
Això mai no significarà per a l'usuari un cost directe;
merament hi haurà una obra pública finançada amb un
recurs contractual nou, ni més ni manco. No faci vostè una
crida a un problema que no existeix, En qualsevol cas,
faríem una posició conjunta tots, en aquesta cambra. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 2515/97, presentada per
l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a energies
renovables i regasificació.

Passam a la següent pregunta, la 2515/97, que formula
l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a energies renovables i
regasificació. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Era per confirmar si es manté el
compromís de la Unió Europea d'aportació de 9.000 milions
a Balears per a aquestes energies renovables i regasificació
i, en tot cas, quan es durà a terme l'execució d'aquest
compromís. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr.
Reus.

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

Moltes gràcies. Sra. Diputada, de compromís, no n'hi ha
cap, el que hi ha són peticions. El Govern balear el que fa és
acudir a qualsevol línia financera que pugui existir, a
demanar recursos per tirar endavant una política molt
ambiciosa i molt important, que és diversificar, regasificar,
etc. El que farem és que, de forma constant, insistir per
aconseguir recursos, per fer real una política molt important.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Barceló? Té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En tot cas, hauríem de tenir més cura,
perquè, de fet, no han venut als ciutadans d'aquestes illes que
vostès han demanat projectes. De fet, en resposta que vostè
mateix ha donat a aquesta diputada s'assenyala que dins 1997 no
es preveu cap ajuda a aquest sentit. En tot cas, no diu si hi han
presentat projectes. El que sí és cert és que vostès han
assenyalat que tenien el compromís d'una aportació de 9.000
milions. Són anotacions de dia 31 de març de l'any 1996, i dia
31 de març de 1996 era anteriorment responsabilitat d'un altre
conseller, no era seva, però així ens assenyalava que la Unió
Europea aportaria 9.000 milions a Balears per a energies
renovables; l'única condició que el mateix conseller assenyalava
era que era necessari tenir el Pla energètic aprovat. El Pla
energètic (...) no s'aprovi, estam ara en els criteris, pot fer que
vertaderament aquests 9.000 milions, que es va dir, es va
confirmar i no es va rectificar que estaven compromesos, no
s'hagin pogut executar ni l'any 96 ni l'any 97, com vostès ens
han contestat, i veurem, quan s'aabi el Pla energètic, quines són
les peticions que el Govern farà a la Unió Europea, que
segurament hauran de tenir també el suport de finançament,
però, d'entrada, de les notícies que fàcilment venen, de 9.000
milions a Balears, no n'hi ha arribat cap, el 1997 no se'ls espera,
i ens preocuparia que el retard d'aquest govern en aprovar el Pla
energètic pogués fer, d'entrada, que els 9.000 milions a Balears
no hi hagin arribat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. Reus.

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

Moltes gràcies. Sra. Diputada, estic convençut que el meu
antecessor en el càrrec d'Indústria, en aquest cas competent, no
va expressar un compromís, degué explicar que hi havia
peticions, que hi havia la voluntat d'aconseguir aquests recursos.
De programes comunitaris  importants hi ha hagut el Termi,
l'Alterner i després (...)cohesió. el Pla energètic no és cap
dificultat per aconseguir o no aquests recursos, el que és
important realment és que hi hagi un programa operatiu que
pugui entrar en una línia d'actuació. Avui en dia fem molta feina
per aconseguir suports per intentar gasificar i per intentar
aplicar a Balears polítiques renovables. De compromisos,
realment mai no n'hi ha hagut, i si realment ha sortit així a la
premsa, és un error, possiblement d'interpretació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus.

II.1) Moció RGE núm. 2463/97, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa al viatge oficial del president
del Govern al Carib i als Estats Units, derivada de la
Interpel•lació RGE núm. 1558/97.

Acabat el primer punt, passam al punt número dos de
l'ordre del dia, mocions. Passam a debatre la Moció número
2463/97, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al
viatge oficial del president del Govern al Carib i als Estats
Units. Té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. A la interpel•lació que férem ara fa dues setmanes,
hi criticàvem el fet que el president Matas donàs suport amb
la seva presència a iniciatives empresarials a països del
Carib poc respectuoses amb el medi ambient, per exemple,
de Santo Domingo recordava que pateix greus problemes
ecològics, amb la desaparició de més de dos-cents rius en
els darrers anys o amb la deforestació anual de 80.000
hectàrees de bosc, cosa que provoca greus problemes
d'aigua; hi denunciàvem que les empreses a què va donar
suport el president Matas hi creen guetos on la població
local no pot entrar; hi denunciàvem també que en aquell
viatge al Carib va haver-hi massa foment de determinades
empreses i poca ajuda al desenvolupament. En resum, hi
vàrem dir, i ho continuam dient, que no estam d'acord amb
els objectius i amb els criteris adoptats per aquell viatge al
Carib, però, òbviament, Els Verds no estam en contra que
membres del Govern puguin visitar altres països,
simplement pensam que s'han d'establir uns criteris clars a
l'hora de programar aquests tipus de viatges.

Bé, i quins criteris són, pensam Els Verds, que podrien
ser, alguns, importants o prioritaris? Els esmentaré
breument. Nosaltres pensam que és molt important valorar
la sostenibilitat ecològica de les iniciatives a què s'hagi de
donar suport, no es pot donar suport, com ha passat en
aquest darrer viatge, a iniciatives que tenguin un impacte
negatiu sobre el medi ambient o l'estructura social de la
població local. Per altre costat, l'ajuda al desenvolupament
ha de ser una prioritat del Govern, quan visiti, òbviament,
països més pobres que el nostre. En definitiva, demanam
més solidaritat i menys comerç. Un altre criteri podria ser,
en cas que s'hagi de donar suport a iniciatives empresarials,
que la prioritat ha de ser estimular o ajudar a l'exportació de
productes de les nostres illes, lògicament a països amb
poder adquisitiu, a països del nord, per entendre'ns, sabates,
formatge, vi, sobrassada, qualsevol dels nostres productes.
Creim que això és correcte, però no creim que sigui correcte
que el Govern es dediqui a estimular la implantació o
instal•lació de fàbriques o centres de producció a països
amb millor fiscalitat, amb mà d'obra barata, amb poca
legislació ambiental; creim que això no és correcte. I per
últim un criteri que és obvi, bàsic, és procurar que aquests
viatges que s'hagin de fer representin el menor cost possible,
òbviament, el menor cost possible per a les caixes de cabals
de la nostra comunitat; hem de recordar que els viatges han
de tenir uns objectius clars i que els pagam entre tots els
ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes.
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Per tant, és una moció molt senzilla. S'ha fet una selecció
d'alguns dels criteris dels quals es pensa que són molt
importants o prioritaris, òbviament, n'hi pot haver d'altres també
importants, però creim, en definitiva, que quan el Govern es
planteja fer una sortida a l'exterior, a altres països, s'ha de tenir
molt clar què és el que s'hi va a fer, entre altres coses perquè
quan el Govern viatja, representa no un grup d'empresaris, sinó
que representa tot el poble de les Illes Balears. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Altres grups que hi vulguin
intervenir? Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La moció que presenta el representant d'Els Verds
conté quatre punts que aborden el tema des d'una doble
perspectiva. En primer lloc, la perspectiva dels països receptors
de les iniciatives econòmiques apadrinades pel Govern autònom
en el seu viatge, i la perspectiva de la nostra pròpia comunitat
autònoma i de la repercussió d'aquestes activitats en la nostra
pròpia economia i en la nostra pròpia societat.

A nosaltres ens sembla molt bé que es comenci pels punts
que fan referència a la incidència d'aquesta activitat econòmica
sobre aquests països perquè, des d'una perspectiva solidària, no
podem oblidar que el que s'està practicant i el que s'està
apadrinant per part del Govern de la Comunitat Autònoma és
una espècie de neocolonialisme típic d'aprofitament de recursos
naturals i de les condicions laborals i fiscals en determinats
països no desenvolupats per obtenir beneficis fàcils per part de
les empreses dels països del centre o dels països desenvolupats.
És una figura típica. Efectivament, en el cas que ens ocupa,
aquest viatge recent al Carib, aquests països hi posen el territori,
aquests països hi posen una legislació laboral
extraordinàriament favorable als interessos dels empresaris,
aquests països hi posen una normativa fiscal no només
favorable, sinó fins i tot fàcilment obviable, amb la qual cosa
són paradisos fiscals a la pràctica, i aquests països hi posen mà
d'obra barata i mà d'obra no sindicada i mà d'obra fàcilment
integrable dins els temes de producció, que a la millor rebrien
aquí una major contestació; això és el que hi posen aquests
països, i nosaltres hi posam les inversions i recollim els
beneficis, en una ràpida i succinta exposició de l'operació.

El desenvolupament induït que produïm en aquestes
comunitats és mínim, el desenvolupament és mínim perquè,
com molt bé va explicar orgullosament el Sr. Matas, fins i
tot la indústria complementària ens encarregam de posar-la-
hi nosaltres mateixos i, per tant, s'estableix una espècie de
circuit endogàmic entre la indústria hotelera i la indústria
complementària, tot amb origen de les Balears, per tant, hi
insistesc, hi participen en molt poca mesura les comunitats
receptores.

Per tant, que a la moció que avui es presenta a la
consideració d'aquest parlament es recordi el fet de
potenciar aquelles iniciatives que siguin sostenibles
ecològicament i que es faci, almanco amb l'ajut públic,
perquè la iniciativa privada, lògicament, va pel seu vent i és,
en bona mesura, incontrolable, però que el que es promogui
públicament, el que tengui el suport de la Comunitat
representi, efectivament, com a prioritat, una ajuda solidària
cap a aquests països, jo crec que és important, nosaltres hi
donarem suport, i també donarem suport a les altres
propostes o mocions; la de tenir cura de minimitzar els
costos, és elemental, és un problema d'austeritat, vull fer
constar en aquest sentit en el Diari de Sessions, ja que hi
som, que la setmana passada o fa dues setmanes hi vàrem
veure dues interpel•lacions sobre aquest tema, dues, per dos
grups diferents, i ens hem arreglat per no saber què és el que
va costar el famós viatge al Carib, és a dir que, amb dues
interpel•lacions, intervencions d'un conseller, del president
i de tothom, no vàrem aclarir què va costar aquest viatge; és
un exercici de poca transparència, darrera de la qual
m'imagin que hi ha un exercici de poca o nul•la austeritat.

Després, efectivament, el que s'hagi de promoure per
part d'un poder públic responsable és l'exportació dels
productes, és la penetració en el mercat del nostre sistema
productiu, mai no l'exportació de la possibilitat de crear
llocs de feina, perquè quan el que s'exporten són processos
productius, quan el que s'exporta són llocs de feina, no
tenim cap tipus de garantia que els beneficis empresarials
generats reverteixin en la nostra pròpia comunitat
autònoma, hi afavorim un fenomen, del qual ja vàrem tenir
oportunitat de parlar en aquestes interpel•lacions, que és el
fenomen de la deslocalització dels processos productius en
els països desenvolupats, precisament cercant condicions
més favorables a d'altres països, però que de cap manera
incideixen de manera positiva i de manera directa en
l'economia i en la societat dels països d'origen. Per tant, són
processos probablement difícilment controlables, la
deslocalització empresarial, però de cap manera són
processos que raonablement hagin de ser promoguts, hagin
de ser apadrinats pels poders públics, per poders polítics,
com ha succeït, lamentablement, en el cas d'aquesta
comunitat autònoma.
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Per tant, i en resum, donarem el nostre suport i el nostre vot
favorable a aquestes quatre propostes, que crec que resumeixen
bastant bé allò que, almanco des de determinades perspectives
polítiques com la de grup proposant i la nostra mateixa, aborda
aquesta qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Balanzat, el nostre grup donarà suport al primer apartat
d'aquesta proposta, sobre establir uns criteris clars. Creim que
és evident que hi ha d'haver objectius i una planificació, una
estratègia, darrera els viatges oficials, de fet, com també ja s'ha
esmentat, hi vàrem tenir dos debats seguits per demanar
clarícies dels objectius del viatge oficial a Santo Domingo,
Puerto Rico i Texas, no en vàrem arribar treure prou
informació, ni si s'havien aconseguit els objectius plantejats, ni
tan sols quins havien estat aquests. Creim que és important que
hi hagi aquests objectius, que siguin avaluables, prèviament
consensuats, a ser possible, i que després hi hagi una gran
transparència respecte del resultat de la visita perquè, com s'ha
dit, no n'hi ha hagut ni informació fins ara. Per cert, que tampoc
no entenguérem l'opció estratègica que ens defensava el Sr.
Conseller de fer-nos l'autocompetència o aquesta justificació del
viatge, en el sentit que convenia que fóssim nosaltres mateixos
qui ens féssim la competència abans que ens la fessin els altres;
reconec que, per ventura, no hi va haver prou temps per
explicar-ho, però, d'entrada, no ho acabàrem d'entendre.

Dins el segon punt, entenem que podem donar suport als
punts a), b) i d), i m'explicaré.

Al primer punt, sobre la sostenibilitat ecològica, hi donarem
suport, evidentment, creim que és important no exportar el
model depredador que ha caracteritzat la balearització, i del
qual sembla, fins i tot, que ens hem de sentir orgullosos, en
sentir alguns portaveus, nosaltres creim que no, i que és una
gran temptació per al Tercer Món, evidentment, aquestes
polítiques depredadores de recursos. Creim que és el moment de
redreçar el model, com a mínim (...) descrit de la cimera de Rio,
com a fet emblemàtic, i que s'han de cercar altres solucions al
desenvolupament. Per altra banda, també és ver que s'ha de
garantir que una part d'aquest excés de capital que es genera, a
la nostra indústria turística sobretot, ha de servir per redreçar el
model a les pròpies Illes Balears, per modernitzar l'oferta
turística, fins i tot per esbucar o per tancar hotels obsolets o
oferta obsoleta i per fer inversions per allargar la temporada;
aquesta hauria de ser una garantia que el Govern hauria de
potenciar envers d'altes aspectes secundaris.

Respecte del segon punt, la solidaritat, hi donarem suport,
però creim que sobretot s'ha d'articular a través del 0,7, s'ha
d'articular a través de planificacions integrals en
col•laboració amb les ONG, més que no com una part de la
política de viatges oficials. Això no obstant, creim que
també és bo que aquesta idea solidària participi de la idea de
les visites i, per tant, hi donarem suport.

Quant al tercer punt, creim que està més mal redactat
que no mal volgut. Efectivament, nosaltres estam
absolutament d'acord a no donar suport a processos de
deslocalització industrial, és a dir, a traslladar centres
productius,  creim que, a la millor, el que es vol dir és que
sí que s'ha de donar ajuda a obrir mercats amb la
comercialització, però no a traslladar els centres productius.
En aquest sentit, hi donaríem suport, però tal com està
expressat, sembla que no podem ajudes als processos de
producció, pareix que aniria un poc en contra del punt b),
respecte de l'ajuda solidària, que precisament el que
pretenen, aquelles ajudes, amb vista al Tercer Món, és
ajudar que ells sí que generin els seus propis processos
productius, no hi traslladaria els nostres, però sí que generi
els seus propis processos productius.

Mentre que el següent punt més aviat està pensant,
entenc, a dur la comercialització als països amb més
capacitat adquisitiva que la nostra pròpia, és a dir, a obrir
mercats al Japó, a Amèrica, a alguns punts d'Àsia. En tot
cas, ja dic, lamentar..., però, tal com està, demanaríem
votació separada per al punt 2 c), i si no, creim que, a aquest
punt, no hi podrem donar suport.

Altres punts que també ens hagués agradat tractar, com
ja també s'han esmentat, són no donar suport al dumping
social ni a la colonització per part de les nostres indústries,
com tampoc a la inversió en paradisos fiscals.

Sigui com sigui, donarem suport a la resta de la
proposició i confiam que hi pugui haver dins un debat dins
la cambra i a proposta..., evidentment, preferiríem que fos
del Govern, sobre quines són les grans línies estratègiques
de les visites o de la polític econòmica exterior del Govern
balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Creemos que esta moción es una
moción excesivamente pensada, quizá, en el viaje al Caribe
y aunque contiene puntos interesantes no es fácil
extrapolarlos y plantear exigencias con carácter general. En
primer lugar debemos decir que se parte de una
interpretación excesivamente, quizás, bien intencionada de
lo que ha sido el viaje hasta el Caribe; nosotros ya lo
dijimos en el momento anterior a la interpelación,
consideramos que la explicación de este viaje era bien
sencilla: se trataba, simplemente, de darse a conocer a un
determinado sector productivo de nuestras islas y poco más,
todos los demás detalles eran complementos cortos de ese
viaje, se trataba de darse a conocer a la patronal hotelera y
nada más, puesto que, como ya se sabe, con el roce sale el
cariño.
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Cada viaje requiere unos criterios y es difícil que estos
criterios sean uniformes. Los criterios que se plantean el
apartado 2 de la moción no es que en general nos parezcan no
deseables, sí que lo son, pero son criterios que deben informar,
con carácter general, la política del Govern y no específicos
para los viajes; hay tantos motivos, loables y no loables, para
hacer viajes, que quizás lo más importante es distinguir cuándo
un viaje es oportuno o cuando no es oportuno, más que qué
criterios tienen que hacer cuando se ha decidido hacer ese viaje.

Sobre el punto referido a la sostenibilidad ecológica de las
iniciativas a apoyar estamos de acuerdo, pero es que esto debe
ser, más que un criterio inspirador de la política de viajes, una
línea general de la actuación política. Sobre la prioridad de la
ayuda solidaria para el desarrollo pues es muy difícil precisar,
en algunos casos, si se trata o no de ayuda solidaria la que se
puede dar. Será muy difícil saber si lo que se hace con tal
pretexto, por ejemplo como en el caso que tenemos del famoso
viaje al Caribe, es tratar de compensar al gobierno de un país,
del país ayudado, tratarlo de compensar de una u otra manera
por la actuación o mala imagen que puedan tener nuestros
empresarios allí o si responde a otros criterios la ayuda que se
puede dar.

En cuanto a la ayuda a la exportación y no procesos de
producción es el tema que, por lo visto, está resultando más
polémico y no sin motivo. A nuestro grupo es el punto que nos
parece más peligroso puesto que cuando se trata de países
subdesarrollados los que se visitan o con los que se tiene que
tener relaciones quizás lo mejor es ayudar a la consolidación de
los procesos productivos autóctonos en lugar de fomentar la
dependencia del exterior, sería una variante del famoso ejemplo
de los peces y enseñar a pescar. 

Por lo que respecta al mínimo coste posible habría preferido
mucho más que se dijera que el Gobierno tendría la obligación
de informar del coste que tienen los viajes a la Cámara, puesto
que quizás es uno de los secretos más guardados con más celo
y con más cuidado por nuestro Ejecutivo. Este diputado hace no
sé cuántos meses que ha preguntado al Govern cuánto costó un
famoso viaje a Australia, con lo fácil que es de saber, y no hay
manera que se lo contesten, de ninguna manera, y solamente se
precisa sacar una factura, una única factura. No son temas
complicados pero, sin embargo, ya digo, estos son de los
secretos mejor guardados que existen. Hubiera preferido que se
dijera, pues ya digo, que el Govern informaría del coste de los
viajes, pero, en fin, tal como está, el mínimo coste de los viajes
es un buen criterio, es cierto, pero ya digo que eso debe de ser
también parte de un criterio general de austeridad en el Govern;
los viajes oficiales deben hacerse con la dignidad adecuada y el
coste adecuado. 

En definitiva, aunque celebramos la buena intención que
inspira esta moción es difícil establecer los criterios
indicados y por ello nos abstendremos respecto a la misma.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, ja en el moment de fixar la postura del nostre grup
en el debat de la interpel•lació que ha motivat aquesta
moció, en aquell moment, com dic, ja vam analitzar i vam
debatre els motius, els objectius, les intencions del Govern
per realitzar aquest viatge al Carib i als Estats Units. El
Govern va explicar amb detall quines van ser les accions
que es van dur a terme, quines operacions es van fer durant
aquell viatge i quins han estat els resultats o quins seran els
resultats i els fruits que s'espera que es produeixin.

Però el tema objecte d'aquesta moció del Grup Mixt no
és, evidentment, el contingut d'aquell viatge, d'aquella acció
del Govern, sinó que el que debatem avui és la necessitat o
no de fixar uns criteris a l'hora de planificar els viatges a
l'exterior que faci qualsevol membre de l'Executiu i, en el
seu cas, com a segon punt, quins han de ser aquests criteris,
però és evident que si no prospera el primer punt de la
moció és innecessari entrar en el contingut del segon, i jo
crec que no té massa sentit que el Parlament fixi uns criteris
tancats, que el Parlament imposi unes limitacions a priori al
Govern sobre què l'ha de moure a realitzar un determinat
viatge, crec que les motivacions, els objectius i els motius
que es pugui plantejar el Govern a l'hora de dur a terme una
acció d'aquest tipus poden ser de molt diferent naturalesa
encara que (...), com també ha dit el portaveu del Grup
Socialista, cada viatge té els seus criteris i en funció d'açò
ha d'actuar el Govern, el Govern ha de ser el que prengui les
decisions que consideri més oportunes i evidentment que
després ha de donar compte de la seva gestió, i per açò, com
saben tots vostès, hi ha multitud de mecanismes
parlamentaris que permeten contrastar les postures dels
diferents grups polítics i veure aquí, en aquesta cambra,
quina ha estat la gestió del Govern, si és encertada o no i, en
definitiva, manifestar l'opinió dels diferents grups.

En definitiva crec jo, el nostre grup, que el Govern té els
seus criteris i, en base a ells, ha d'actuar en cada cas. Vostè,
el grup proposant, el Grup Mixt té els seus que sembla que
són compartits pels altres grups, pel nostre grup també, de
qualque manera, són compartits perquè són criteris molt
generals, però ja he dit que no entraré en el contingut del
punt segon, que no entraré en el contingut dels criteris
perquè nosaltres creim que negant el primer punt queda
sense efecte el segon. Nosaltres creim que no s'han de fixar
criteris previs per als viatges que realitzi l'Executiu, sinó
que en cada cas s'ha de decidir quin tipus d'objectius, quin
tipus de funció té una determinada acció i, per tant, com
poden deduir de les meves paraules, repetesc que no creim
necessari ni operatiu ni oportú fixar aquests criteris a l'hora
de planificar aquest tipus de viatge i, per tant, no votarem a
favor de cap dels punts d'aquesta moció. Moltes gràcies, Sr.
President.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 74 / 6 de maig del 1997 3033

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en primer lloc vull agrair al Grup d'Esquerra Unida i
parcialment al Grup Nacionalista-PSM i més tèbiament al Grup
Socialista. Bé, començaré per parlar del famós punt C. Ara l'he
tornat a llegir i és possible fer la interpretació que,
efectivament, ha fet el Sr. Alorda; efectivament es pot prestar
a la confusió; l'únic que vull dir, per aclarir, és que estava en
l'ànim d'aquest diputat que els parla, òbviament pensava en els
nostres processos de producció, és a dir, amb els processos de
les empreses a les quals es vol donar suport, però tal com queda
expressat efectivament pot donar lloc a confusió i es podria
interpretar que no volem que es doni suport als processos de
producció dels països receptors. Efectivament s'hagués pogut
millorar aquesta redacció; en qualsevol cas voldria deixar clar
que l'esperit d'aquest punt C era aquest i no un altre.

Diu el Sr. Diéguez una cosa que en part té raó, i és que és
molt difícil poder fixar uns criteris més o menys concrets
perquè es poden fer diferents tipus de viatges a diferents llocs
amb diferents objectius i que és difícil encaixonar una sèrie de
criteris, és cert; jo he dit, en la meva intervenció inicial, que
aquests eren alguns criteris, que òbviament podria haver-n'hi
d'altres, però bé, si el Grup Socialista considera que aquest el
motiu per abstenir-se, idò jo ho respect sense cap problema.

Ara, en el que no puc estar d'acord és amb el posicionament
del Grup Popular quan diu que el Parlament no té res a dir en
aquests temes. Jo crec que el Parlament, la seva missió és instar
i controlar la funció de l'Executiu, del Govern. Per tant, així
com amb moltes altres coses que aprovam aquí estam, d'alguna
manera, obligant, instant perquè el Govern faci unes
determinades coses, per què no el Parlament no pot decidir
quins han de ser els criteris generals que regeixin els viatges a
l'exterior? Jo crec que òbviament podem fer-ho perquè
legalment podem i moralment poder fer-ho, per tant no veig per
què s'han de carregar aquest primer punt dient que no és el
Parlament que ha de decidir els criteris i que ja serà el Govern
que ho faci i que, en tot cas, després del viatge ja parlarem, ja
donarem comptes al Parlament de com ha anat el viatge.
Home!, jo crec que no, jo crec que el Parlament hauria de poder
decidir, prèviament, quin ha de ser el marc, quins han de ser els
objectius i els criteris bàsics que inspirin qualsevol viatge del
Govern.

Bé, dit això res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Algun grup vol tornar a intervenir?
Passarem directament a la votació. Per favor, vagin ocupant
els seus escons.

Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Era per demanar votació separada
del punt 2.C.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, Sr. Diputat, tal com s'han produït les intervencions,
jo quasi li demanaria, per no rompre una tònica que va ser
establerta de no fer divisions dins els subapartats, perquè si
no podríem arribar qualque moment a haver de suprimir o
votar només paràgrafs, jo li demanaria, en tot cas, si el Grup
Parlamentari Mixt té cap inconvenient en retirar aquest punt
C o, si no, hauríem de votar-lo en bloc.

Tal com l'ha presentada. Passarem, idò, a votar
conjuntament la moció, o volen votació separada del punt 1
i el punt 2? Votarem conjuntament tota la moció.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3; en contra, 30; abstencions, 17. Queda
rebutjada, idò, la moció.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 1466/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de residus
sòlids a l'illa de Formentera.

I passam al següent punt de l'ordre del dia que fa
referència a interpel•lacions, i hi ha la interpel•lació
presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a
política de residus sòlids a l'illa de Formentera.

Sr. Vicent Tur, té vostè la paraula.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, acabam
d'escoltar en boca del Sr. Conseller d'Ordenació del Territori i
Medi Ambient que la regulació actual per a la gestió de residus
sòlids és una regulació desfasada i que és urgent revisar-la
immediatament, com molt bé s'ha dit en resposta a una pregunta
del Grup Socialista. Bé, idò, en aquests moments, que acceptam
que la regulació actual està desfasada i que no respon als criteris
i a les necessitats d'avui en dia, a l'illa de Formentera aquesta
regulació, que deim que està desfasada, encara no ha arribat, i
no ha arribat per una desídia inexplicable del Govern, és més,
incomplint aquesta regulació, precisament, que l'obligava a
actuar i no ha actuat.

Aquesta regulació a la qual faré referència, malgrat assumim
que està desfasada, per fer un repàs de la situació, parteix dels
criteris que va aprovar el Parlament per a la redacció i per a
l'aprovació dels plans per a la gestió dels residus sòlids urbans
a les nostres illes ni més ni menys que el 1989. Aquests criteris
fixaven com a objectius la minimització de l'impacte ecològic
i social de la gestió de residus sòlids urbans, l'optimització del
cost de tractament dels residus sòlids urbans i l'aprofitament
prioritari dels residus sòlids mitjançant el seu reciclatge i/o la
seva transformació. Aquests criteris havien de donar lloc a la
redacció del Pla per a la gestió de residus sòlids urbans a
cadascuna de les illes i, precisament, a través del qual el Govern
havia de proposar la millor solució que s'adaptàs millor a
cadascuna de les illes. 

Precisament amb aquest objectiu, també, els criteris feien
referència a uns criteris específics per a cadascuna de les illes
i que en el cas de Formentera deia que el tipus de tractament
haurà de ser mitjançant incineració, abocament o un altre
sistema a fixar pel Pla. Bé, idò, aquest pla, vuit anys després
encara no ha vist la llum i aquesta és la nostra primera crítica a
l'actuació del Govern en política de residus a l'illa de
Formentera, incompliment de la legislació que ho regula però
amb un aspecte, creim, important, que és que passats
pràcticament aquests vuit anys el Govern no ha actuat i la
situació, lluny de millorar, ha empitjorat perquè vostè sap molt
bé, Sr. Conseller, que l'ajuntament tenia una solució que era la
trituració dels residus que no era una bona solució però que era
una solució i que amb el temps fins i tot aquesta solució s'ha
abandonat i s'ha acabat convertint en un abocament en un munt
dels residus tal com es recullen, i la veritat és que els objectius
que fixen els criteris, els objectius de reciclatge i recuperació i
especialment minimització de l'impacte ecològic que són, avui
per avui, ineludibles, prenen més interès, si és possible, a l'illa
de Formentera per allò que és evident, pel fet que per motius de
la reducció del territori l'impacte de segons quines solucions
que es pretenguin impulsar, l'impacte mediambiental és molt
major.

I què ha passat mentre, durant tots aquests anys?, tot un
rosari de contradiccions, compromisos, promeses, però
actuacions cap; per exemple, 23 de novembre del 94, a
pregunta del diputat de Formentera Víctor Tur, el Sr.
Conseller de Comerç i Indústria deia que la solució per a
Formentera als residus sòlids urbans era un abocador
sanitàriament controlat; el mateix afirmava el portaveu del
Grup Popular en resposta a una proposició no de llei que
presentava el Grup Socialista instant, precisament, el
Govern a redactar el Pla de residus sòlids per a Formentera,
dia 22 de març del 95, també deia el portaveu del Grup
Popular, repetesc, que la solució per a Formentera era un
abocador sanitàriament controlat. El problema és que
l'abocador que tenim ni és controlat ni té condicions
sanitàries acceptables; és més, jo m'atrevesc a afirmar aquí
que té una situació absolutament il•legal i especialment
preocupant per al medi ambient, i precisament perquè
aquesta és la situació surten tot un rosari de queixes de tour
operators turístics, dels veïns especialment, de partits
polítics, de grups ecologistes, i durant aquest temps, enfront
de tota aquesta problemàtica, l'ajuntament, evidentment, no
pot fer altra cosa més que trampejar com pot la situació. 

L'ajuntament, precisament, treu a exposició pública el
plec de condicions per a la contractació de la recollida i el
transport dels residus sòlids urbans a Formentera, això
després d'haver prorrogat reiteradament el contracte
anterior, la qual cosa havia també motivat especialment
queixes de veïns i de col•lectius de Formentera; l'ajuntament
treu el plec de condicions per a la recollida que ha d'acabar
modificant davant la pressió popular de veïns, de grups
ecologistes i de partits polítics, però durant tot aquest procés
es fa la llum i en titular de premsa d'1 d'octubre del 96
llegim que "el Govern ensayará en Formentera un sistema de
gestión de vertederos", i diu la informació: "Ante el interés
que ha demostrado el Govern, el alcalde ha decidido paralizar
cualquier actuación relacionada con el tratamiento de residuos
sólidos". Per tant, tota una problemàtica que l'ajuntament
trampejava com podia encara que tenia difícil solució per a
l'ajuntament tot sol, es veu paralitzada per una promesa de
tantes del Govern que anuncia que assajarà un nou sistema
que després serà model per aplicar a la resta de les illes. Es
paralitza, per tant, la tramitació del plec de condicions per
a la contractació de la recollida i transport de residus sòlids
a Formentera, però, què passa?, que arribam a primers de
març del 97 i el Govern ha oblidat, una vegada més, les
seves promeses, i l'ajuntament, davant la situació, no té més
remei que anar endavant amb el que feia, adjudicar la
contractació de la recollida dels residus sòlids; precisament
amb un tarannà que ha canviat, per part de l'ajuntament, més
obert, consensua amb els veïns, amb ecologistes, amb partits
polítics, la introducció a l'expedient a on es contracta la
recollida, consensua la introducció de la recollida selectiva
i, per tant, del reciclatge. 
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Per tant, en quina situació ens trobam, ara? Ens trobam, ara,
amb el fet que, per una part, hi ha una voluntat de l'ajuntament
i consensuat amb totes les organitzacions socials de Formentera
a on és tota la societat, com no pot ser d'una altra manera perquè
no hi ha altra solució viable, especialment en aquesta illa -jo
crec que és la millor solució per a totes però especialment a
Formentera- no hi ha altra solució viable més que la recollida
selectiva, el reciclatge i, per tant, la recuperació màxima
possible dels residus.

Per una altra banda, a més, aquesta voluntat de l'ajuntament
està recollida en el contracte per a la recollida i per al transport,
però resulta que aquest transport s'ha d'acabar duent a un
abocador absolutament il•legal a on s'amunteguen els residus
dins un barranc, dins un torrent, que si hi ha una torrentada
acabarà tot a la mar, però és que no fa falta que hi hagi
fenòmens meteorològics una mica estranys o anormals, sinó que
els submarinistes professionals confirmen que a tota aquesta
zona està la mar plena de residus perquè l'acció del vent
trasllada plàstics, papers, llaunes i tot tipus de residus.

Davant tot aquest rosari d'incompliments trobam el darrer -
de moment- compromís del Govern, la darrera promesa, la
darrera acció de bona voluntat cap a Formentera que és el
Decret 39/1997, de 14 de març, pel qual es regulen mesures
especials i transitòries per a l'illa de Formentera. En un dels
seus articles també es recull la necessitat de fomentar la
reducció i la recollida selectiva i el reciclatge de residus sòlids
a Formentera i que es reconeix per fi, almanco es reconeix, la
necessitat de procedir de forma prioritària a la construcció de
les obres i instal•lacions necessàries per a aquesta política de
residus. Però, en qualsevol cas, estam en una situació, entenem
nosaltres, absolutament irregular; per una banda l'ajuntament
està absolutament abandonat des del punt de vista de cobertura
legal perquè tot el que preveu fer amb la recollida no té el
suport del Pla de residus, que no sé què esperen per redactar-lo
i aprovar-lo, i aquest decret, evidentment, el que diu aquí és
correcte i té bona intenció però falta que tengui la cobertura del
Pla de residus perquè tenguin sentit i tenguin suport legal
aquestes obres. Per tant, continuam no només amb el problema
sense resoldre i l'abandó cap a Formentera, sinó que continuam
amb l'actitud del Govern de no redactar per a aquesta illa un pla
de residus a on es prevegi i es contempli la millor solució per a
un problema tan important com és aquest, que ho és per a la
societat moderna a qualsevol lloc però ho és especialment a
Formentera. 

Per tant, jo crec que l'únic que resta és preguntar, d'una
vegada, al Govern, per què aquesta desídia cap a Formentera,
per què han deixat passar pràcticament vuit anys i han deixat
durant aquest temps agreujar el problema de la gestió de residus
sòlids sense donar-li solució i, evidentment, quan i quina és la
solució que té pensada el Govern i quan pensa posar-la en
pràctica perquè és més que urgent. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Per part del Grup Parlamentari Mixt..., Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats, el grup proposant d'aquesta interpel•lació
en bona mesura ja ha descrit la calamitosa situació en què
es troba el tema dels residus a l'illa de Formentera.
Probablement és qualitativament el major problema en
matèria de residus que té la nostra comunitat, és
probablement un dels "marrons" importants de la
Conselleria de Medi Ambient i si no té més ressò és perquè
quantitativament no és un problema tan important com si
això es reproduís, per exemple, a escala de l'illa de Mallorca
o de l'illa de Menorca o de la mateixa illa d'Eivissa; salva la
qüestió, en definitiva, la posició quantitativament petita en
termes relatius respecte del conjunt de la comunitat de l'illa
de Formentera.

Però realment la situació, tal com he dit abans, és una
situació calamitosa, una situació en la qual aquests residus
sòlids són abocats en un abocador absolutament il•legal, a
prop de dos torrents, a prop de la mar, a prop d'una ANEI,
sense cap tipus de tractament més allà d'incendis esporàdics
que no s'acaba de saber mai si són provocats o no com a
manera una mica salvatge de procedir a la incineració de
residus i, en definitiva, a la minoració del seu volum. Però
aquests incendis -hem de recordar que el darrer va ser l'estiu
passat que va durar crec que a prop d'un mes- són
extraordinàriament contaminants, el vent espargeix papers
i espargeix plàstics pels voltants de l'abocador i, en conjunt,
la situació realment és, com he dit abans, calamitosa i
provoca importants molèsties als veïnats.

És ver que el mes de març passat, una data propera a la
data actual i realment tardana pel que hauria de ser (...) o la
planificació de solucions, en una reunió celebrada
precisament a l'Ajuntament de Formentera el Govern balear
va aprovar el famós decret 39/97 de mesures especials i
transitòries a l'illa de Formentera, i en els articles 16, 17 i 18
d'aquest decret, efectivament, es parla dels residus de l'illa
de Formentera i es diu que se subvencionarà la recollida
d'oli mineral, es fomentarà la recollida selectiva i el
reciclatge i es procedirà, de manera prioritària, a la
construcció de les obres de les instal•lacions necessàries per
garantir el transport d'aquells residus que no es puguin
tractar a la mateixa illa. Però la veritat és que més enllà
d'aquestes formulacions d'intencions el decret no diu ni una
paraula del que passarà amb la matèria orgànica ni què s'ha
de fer amb l'actual abocador, l'abocador il•legal, ni si s'han
de buscar terrenys per a una planta de tractament. En
definitiva és un decret pretensiós, apropiat per al marc en el
qual va ser formalment aprovat, però que no dóna solucions
concretes ni, evidentment, substitueix de cap de les
maneres, el que és el bessó del problema i el bessó de la
qüestió, és a dir, l'elaboració d'un pla digne de tal nom que
contempli la problemàtica específica, difícil
qualitativament, malgrat que quantitativament -insistesc- no
sigui excessivament gran el problema dels residus a l'illa de
Formentera, qualitativament difícil del tractament dels
residus de l'illa de Formentera. 
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Això jo crec que és el gran retret, una vegada més, que li
podem fer al Govern de la Comunitat Autònoma. S'ha explicat
aquí, respecte al conjunt dels plans directors en marxa a les
diferents illes, que hi ha un gran buit, no hi ha hagut eima
política per planificar, no hi ha hagut eima política per prendre
decisions, no hi ha hagut eima política per actuar i la veritat és
que ens trobam, al 1997, a tres anys del segle XXI, amb una illa
de la nostra comunitat autònoma, que aposta per un model de
desenvolupament ecològicament sostenible i totes aquestes
qüestions, que té un tractament de residus digne d'una comunitat
absolutament desnormativitzada i d'una comunitat on el tema de
residus es tracti sense cap tipus de consideració, ni de caràcter
medi ambiental ni de caràcter social. Jo crec que és hora de
passar de les paraules grandiloqüents als fets, passar, en tot cas,
de les paraules grandiloqüents a la planificació objectivada amb
finalitats, amb mitjans i amb recursos que s'han de posar per dur
endavant aquest pla, que es faci aquest pla i que es dugui a
terme d'una manera definitiva i ràpida i que se solucioni un
problema que, realment, és indigne de la nostra comunitat
autònoma, del nostre nivell de benestar i, evidentment, poc
casador amb el discurs global, amb el discurs genèric que es fa
des del Govern de la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Reus, li deman disculpes, hi
ha hagut una petita confusió, té vostè la paraula per fer
referència a la intervenció plantejada pel Grup Parlamentari
Socialista.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo
voldria explicar el decret de mesures especials i transitòries de
Formentera, el tema de residus. Recordem que a Formentera,
actualment, es generen 11.000 tones anuals de residus, tant
matèria orgànica com inorgànica, inorgànica d'un 60%. Estam
parlant d'un problema que, a nivell de magnitud, no és
important, sí que és molt seriós respecte a un context d'una illa
amb unes característiques de natura i de medi ambient molt
importants. 

Què volem fer a Formentera?, és molt simple. El més
important serà a Formentera que tota la matèria orgànica,
conjuntament amb els fangs de depuradores, vagin a fer-se
compost. Aquest compost, a continuació, servirà per fer una
política pública de recuperar capa vegetal, en la recreació de
masses arbòries, etc. Què farem amb la matèria inorgànica?,
idò, el cent per cent d'ella. Una vegada emmagatzemada i un
poc tractada, serà exportada o traslladada a altres centres, sigui
Eivissa o a altres indrets. És a dir, volem que el cent per cent de
residus que hi ha a Formentera tenguin un tractament,
l'orgànica, fangs, (...), i usar-la de forma pública per recuperar
capa vegetal, i la matèria inorgànica només emmagatzemar-la
i transportar-la a centres de reciclatge. Això és el propòsit.
Actualment feim feina amb l'ajuntament de Formentera sobre
aquesta qüestió, hem de posar en marxa un procediment de
recollida selectiva, amb separació d'elements i a continuació no
farem altra cosa que intentar recuperar l'abocador, amb
processos adequats. Actualment hi ha un projecte tècnic en
redacció. Només dir aquest tema, és un problema important,
Formentera, per a nosaltres, és una qüestió abordada de forma
molt ambiciosa.

El decret del mes de març estableix un marc d'actuació
per allò que pot ser pilot de cara a altres illes de les Balears,
en aquest sentit, només dir això, invertirem molts doblers a
Formentera, una experiència que pot ser no traslladada a
altres bandes, el compostatge no tendrà la mateixa visió a
altres illes, poder fer això a Formentera, donada la seva
visió estratègica com una illa singular respecte a les Balears,
i a continuació, el cent per cent de residus inorgànics
exportats a altres sistemes insulars o península. Això és tot,
moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El tema dels residus de
Formentera la veritat és que cueja des de fa molts anys. Ja
s'ha comentat que Formentera ara té un abocador
incontrolat, un abocador, fins i tot, il•legal, allà on es van
amuntegant de manera desordenada i caòtica tots els
residus. Des de fa anys els veïns i tota la població de
Formentera s'han queixat reiterades vegades per aquesta
situació i el Govern mai ha fet res per escoltar i per donar
compliment a les reivindicacions que el poble de
Formentera ha fet respecte a aquest tema.

Afortunadament, hi ha algunes cosetes que comencen a
canviar i no és, en principi, des del Govern, sinó des del
propi ajuntament. La pressió ecologista i la pressió dels
ciutadans, de la ciutadania, cap a l'ajuntament de
Formentera han fet que, finalment, s'arribàs a consensuar un
plec de condicions, l'ajuntament de Formentera, per la nova
contracta de fems, allà on, de manera prioritària, s'ha decidit
fer un tractament selectiu dels residus, amb reducció,
recuperació i reciclatge d'aquests residus sòlids urbans.
Això es va aprovar dia 7 de març d'aquest any, per tant,
l'ajuntament va per davant del Govern. El Govern encara no
ha fet un pla seriós (...). Vull recordar que el Pla director de
residus sòlids parla de Mallorca, parla de Menorca, parla
d'Eivissa, però no parla de Formentera. Vull recordar també
que, per exemple, l'1 d'octubre del 1996, és a dir, fa..., bé,
l'1 d'octubre del 96, ja no sé quant temps fa, fa quasi un any,
varen sortir alguns titulars a la premsa local que deien, per
exemple, "el Govern ensayará un sistema de gestión de
vertederos", dos dies després, 3 d'octubre, parlava que el
pilot que volia fer el Govern, un pla pilot exemplar per
Formentera, que fins i tot es deia que costaria
aproximadament 16 milions. La veritat és que després, dia
15 de març, va sortir una informació que deia "el Govern
subvencionarà la recollida d'olis usats, realitzarà un
programa de tractament dels residus de construcció, etc.".
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El darrer que hem vist és aquest decret al qual feia referència
el portaveu que m'ha precedit, el decret 39/97, de 14 de març,
de mesures especials i transitòries de l'illa de Formentera, on es
parla d'algunes coses, poques, sobre el tractament de residus. La
conclusió és que des de fa temps s'està parlant que s'ha de fer
alguna cosa per solucionar el tema de residus de Formentera,
però els formenterencs i les formenterers encara no han vist res,
encara veuen que només hi ha promeses, que només hi ha fotos
del president i d'alguns consellers passejant per Formentera,
però la veritat és que es tornen molt incrèduls, i crec que amb
tota la raó del món. Ja no creuen les promeses de fa tants d'anys
i veure si aquesta, -com deia l'expressió, és la refinitiva, a veure
si d'una vegada per totes solucionam d'una manera efectiva,
clara i ecològicament sostenible els residus de Formentera.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Crec que s'ha comentat prou aquí la necessitat d'aquest pla
director a l'illa de Formentera, després que aquests criteris del
Parlament fossin aprovats l'any 1989, fa vuit anys. Creim que
no són suficients, que podria ser una bona mesura aquest decret
del mes de març, aquestes subvencions, però creim que, en
aquests moments, el que cal és una planificació i creim que ha
de ser ambiciosa, l'indret s'ho mereix però, sobretot, ho fa
possible. Aquestes un poc més de 10.000 tones de residus de les
quals ens parlava el conseller es presten a una solució
ambiciosa, molt controlable respecte d'unes operacions de
minimització, de reducció, de reutilització, així com de
reciclatge. Creim que el programa que s'hi aporti, -i ha de ser ja-
, ha de ser absolutament ambiciós i respectuós amb l'entorn.

De moment, el que s'està vivint és una situació ambiental
molt greu, amb un abocador il•legal, altament contaminant i a
un indret absolutament inadequat, amb el descontent, -com
sabem-, dels ciutadans, sobretot dels veïnats, però en general
dels ciutadans que creim que són conscients que la solució és
absolutament anacrònica i inadequada a les altures del segle que
estam. Creim que hi ha, per tant, aquest compromís del Govern,
que l'ha de complir immediatament amb aquesta planificació, i
no just amb paraules, i no just amb compromisos verbals, sinó
amb una planificació aprovada i amb una actuació de govern
decidida i urgent. Una actuació que ha de tenir, entre les seves
premisses, el tancament sanitàriament adequat de l'abocador
actual i totes aquelles mesures que garanteixin una actuació
medi ambientalment correcta i de tractament de residus a l'illa
de Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MASDEU I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No
tenguin cap dubte que els residus sòlids urbans a l'illa de
Formentera són un problema ben greu que patim tots els
formenterers des de finals de la dècada dels seixanta,
motivat per l'arribada de visitants de diferents països a la
nostra illa. Els diferents equips de govern de l'ajutnament
han buscat algunes solucions: hornoincineradora,
trituradora, abocador controlat. Però (...) és que això
comporta i els escassos recursos econòmics de l'ajuntament
han fet que aquest problema, actualment, segueixi sense
solució.

En un principi, l'abocador dels residus sòlids urbans
estava situat a una zona del cap de Barberia, en un petit
terreny que, amb el temps, va ser totalment insuficient. El
7 d'octubre del 1985, el ple de l'ajuntament de Formentera,
en sessió extraordinària, va aprovar la compra d'un terreny,
d'una extensió de 108.643 metres quadrats, per 18 milions
de pessetes, que és on actualment està ubicat l'abocador. El
23 de novembre del 1989, es va redactar el Pla director per
la gestió de residus sòlids i urbans de les illes Balears, la
seva exposició de motius estableix que "la gestió dels
residus sòlids urbans serà assumida pel consell insular
respectiu, llevat de Formentera on l'assumirà l'ajuntament de
Formentera". Aquest pla no estableix cap model de gestió
determinat per aquesta illa, donat que considera adient el ja
existent en el moment de la seva aprovació, que era el
d'abocador. D'acord amb aquest criteri, actualment,
l'ajuntament de Formentera segueix abocant els residus
sòlids de tota l'illa a l'abocador situat a cap de Barberia.

Cal fer constar l'adquisició d'una trituradora pel
tractament dels residus sòlids, amb una aportació econòmica
del 33% per part del Govern balear. La manca d'una
recollida selectiva feia impossible el seu correcte
funcionament, amb avaries constants, amb un alt cost de les
reparacions i els productes triturats plens de ferralla, vidres,
plàstic, a més de la matèria orgànica, eren totalment
inservibles per a l'agricultura. L'única funció era disminuir
el volum dels residus sòlids. Aquesta màquina trituradora va
deixar de funcionar ara fa uns tres anys. Actualment, amb
una pala de cadenes, les deixalles s'escampen, es compacten
i es cobreixen de terra. Quant als residus reciclables, la
recollida es fa de manera selectiva encara que molt
irregular. Els olis, minerals o vegetals, s'exporten a
Mallorca; els vidres a Alacant, bateries elèctriques de cotxes
i altres a Múrcia; ferralla i metalls, majoritàriament cotxes,
a València.
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Al mateix temps, es prepara un plec de condicions tècniques
per fer el concurs de recollida i gestió de la planta de residus
sòlids urbans on es contempla la següent quantitat de residus
sòlids: la temporada alta de 15 de juny a 15 de setembre, es
produeixen uns 55 metres cúbics per dia, la temporada mitja de
15 de maig a 15 de juny i 15 de setembre a 30 d'octubre es
produeixen uns 35 metres cúbics per dia, i la temporada baixa,
és a dir, la resta de l'any, uns 15 metres cúbics per dia. A la
temporada alta, hi ha un increment anual del 5% els últims 10
anys, la resta de l'any el volum es menten pràcticament estable.
Aquestes dades corresponen a l'any 93. Malgrat tots els esforços
que es fan segueixen sent insuficients i el problema s'agreuja
cada dia.

Creim que la solució passa per la recuperació de l'actual
abocador, tasca que s'està estudiant per la Conselleria del Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral d'aquest govern, en
la qual participa la Comissió de seguiment i de
desenvolupament per Formentera, decret 39/97, de 14 de març,
disposició addicional segona, de la qual forma part un
representant de l'ajuntament de Formentera i un del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera. Per la revisió del sistema de
recollida selectiva, la solució seria dotar de contenidors
suficients per a la matèria orgànica: els vidres, olis, bateries i
piles, paper i cartó. Fent campanyes de conscienciació a l'àmbit
escolar i resta dels àmbits socials, quant a (...) generació i
selecció de residus sòlids. Pel tractament dels residus sòlids
urbans, creim correcte el transport de tota la matèria inorgànica
degudament classificada de l'abocador de Formentera a l'estació
de transferència a Eivissa o a la planta de tractament; pel que fa
a la matèria orgànica, la construcció d'una planta a l'actual
abocador per la transformació d'aquesta, i els fangs de la planta
depuradora en compostatge utilitzable per l'agricultura, tot això,
tenint en compte la recentment aprovada Llei 11/1997, de
envases y residuos de envases, Boletín Oficial del Estado, 25 de
abril.

Com a conclusió d'aquesta interpel•lació, pensam que
l'interès demostrat pel Govern d'aquesta comunitat autònoma,
a la feina duita a terme derivada del Decret 39/97, de 14 de
març, pel que fa al desenvolupament de Formentera i, en aquest
cas particular, la recollida selectiva i tractament de residus
sòlids, com a formenterenc i com a portaveu del Grup Popular,
vull donar les gràcies al Sr. Conseller per l'interès demostrat i
animar-lo a seguir en aquesta tasca fins aconseguir convertir la
nostra pitiüsa menor amb allò que tots desitjam. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel grup parlamentari
proposant, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, li vull donar les gràcies per l'interès demostrat. El
que li vull demanar és que s'interessàs un poc més, que
s'esforcés un poc més, perquè l'interès demostrat, en vuit
anys tenir la solució com tenim, crec que és massa poc. Per
tant, vull apuntar-me a l'agraïment, encara que sigui en to de
broma, però que s'esforci un poc més. Per què?, perquè jo,
entre altres coses, a la meva intervenció li he demanat
explicacions també quant al passat. Vostè ha sortit, ha fet
una intervenció breu, ens ha seguit parlant del futur i de
promeses, una vegada més, noves, però li he preguntat pel
passat, pels vuit anys perduts, per la desídia del Govern, per
l'agreujament continuat del problema durant aquests vuit
anys i vostè no ha contestat.

Jo crec que el poble de Formentera mereix aquesta
explicació, per què, per exemple, després d'haver perdut vuit
anys amb aquest problema, ara vostès han canviat de
postura, han canviat de solució i mentre abans la solució era
un abocador sanitàriament controlat, -això ho hauríem de
posar entre cometes, especialment en el cas de Formentera,
encara que ho podríem fer extensiu a la majoria d'abocadors
de les nostres illes-, si abans la solució era un abocador,
aquesta idea, aquesta solució que va sorgir en el debat del
Parlament, simplement, era per entretenir al personal, quan
hi havia un debat poder dir que tenim la solució, és un
abocador controlat. Per què ara, vuit anys després, han
canviat de postura? Jo pens i em pregunt si el Govern
hagués complit la llei, hagués complit la Llei d'ordenació
territorial, hagués complit els criteris que l'obligaven a
redactar un pla per la gestió de residus sòlids a cadascuna de
les illes, a Formentera, hagués estudiat el problema amb
serietat, amb interès, així com dèiem abans. Pot ser no
hagués comprovat el Govern que la solució no era un
abocador sanitàriament controlar, sinó que era la que ara es
preveu, amb la qual, evidentment, estam d'acord?, per què
hem deixat passar vuit anys? Això ho hauria d'explicar,
perquè (...), el poble de Formentera mereix aquesta
explicació.
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Miri, és que el poble de Formentera, de promeses reiterades
i, a la vegada, incomplides ja en comença a estar cansat. Per
això, des del Grup Socialista volem ser molt més exigents.
Volem més concreció i volem més compromisos per part del
Govern, perquè ara el Sr. Conseller ens diu, amb un projecte
molt polit, que la solució és el tractament del cent per cent dels
residus a Formentera, la matèria orgànica per una banda,
reciclatge i recuperació de la resta de materials per una altra,
fins i tot parla del trasllat d'aquests residus tractats, perfecte.
Però, per fer-ho possible, Sr. Conseller?, perquè sinó estam en
una simple promesa, com tantes altres, a les quals ens tenen
acostumats, perquè sigui possible, quan el pla de residus, al qual
la llei l'obliga a aprovar? Creim, evidentment, que el pla de
residus hauria de contemplar aquestes solucions, però quan
tendran el pla redactat i contemplarà aquestes solucions després
de fets els estudis necessaris que creim, també, que portaran a
aquesta solució. Quines obres d'infraestructura pensa fer el
Govern perquè sigui possible aquesta idea tan magnífica de
tractar el cent per cent dels residus?, amb quines inversions
pensa fer aquestes obres?, quina partida té el Govern per
aquestes inversions a l'illa de Formentera?, perquè ara hi ha un
decret, un decret de bones intencions que està absolutament
obert, però, quan el pla?, quines obres?, amb quin pressupost?,
en càrrec a quina partida?, amb quina data estarà en
funcionament aquesta solució que proposa ara el Govern
distinta de la proposada fa sis o set anys?

Jo crec que com que, de moment, estam davant una nova,
magnífica, proposta, i compromís, quan el sentin els ciutadans
de Formentera, crec que es posaran a tremolar, perquè diran "ja
hi som una altra vegada", i esperaran, una vegada més,
l'incompliment. Esper que, abans d'acabar aquest debat, el Sr.
Conseller pugui concretar molt més aquests aspectes, perquè si
no estam on estàvem, allà mateix, fa vuit anys, amb bones
intencions que encara no s'han concretat cap d'elles. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest debat, 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):

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Diputat, mirar
cap endarrera, no fa imatge, no perd un minut amb aquest tema.
No obstant això, he de dir que a Formentera és curiós, la gent de
Formentera que ha estat tan malament, ha estat ben igual, ben
igual que el cent per cent d'ajuntaments de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa, ben igual, tothom ha tengut el mateix, amb
desordre, per altra banda.

A partir d'aquest moment, què farem?, idò, miri, farem
inversions. Com?, modificant crèdits, partida?, modificant
crèdits, es crearan els doblers, agafant doblers d'un lloc i passant
a l'altre, ni més ni menys. Què farem?, (...) fer-ho nosaltres
directament, capítol 6, o amb capítol 4 i 7, cercant un
concessionari que faci inversions, amb una subvenció important
del Govern balear per cobrir (...), ni més ni manco. Dia 26 del
mes de maig hi ha una reunió, una altra vegada, en vàrem tenir
una la setmana passada, per prendre ja decisions clares respecte
a calendaris executius. A partir d'aquí, a Formentera hi haurà
una solució que serà modèlica. Ho podem fer només a
Formentera, això no es pot fer ni a Eivissa, ni a Mallorca, ni a
Menorca, només a Formentera perquè és una illa petita, amb
condicions excepcionals. El temps dirà si realment és una
promesa o no ho és.

Respecte als plans o no plans, vostès, a vegades, tenen
una afecció als plans tremenda. Jo no en tenc cap ni una.
Estam parlant d'una població assistida de 5.000 persones
amb un problema molt concret. Tot el que és matèria
orgànica i fangs per compostar, tot el compost en base a una
política molt pública, molt cara, tot aquest compostatge per
recrear capa vegetal, en matèria inorgànica, trobar una
ubicació ideal per crear un centre (...) aquesta mercaderia a
centre de destí, sigui a Eivissa, sigui a Mallorca o sigui a la
península. Això és tot. El temps dirà si realment és una
promesa o és una realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1991/97,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
assumpció de la gestió dels repetidors que fan possible la
recepció de les emissions de ràdio i televisió d'altres
comunitats a les Illes Balears.

Passam al debat del darrer punt de l'ordre del dia que fa
referència a la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'assumpció de gestió de
repetidors que fan possible la recepció de les emissions de
radio televisió d'altres comunitats a les illes Balears. A
aquesta proposició no de llei s'hi han presentat dues
esmenes, una per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, una altra per part del Grup Parlamentari
Nacionalista, i, també, perdó, l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, són tres.

En primer lloc, farà la presentació de la proposició no de
llei el representant del Grup Parlamentari Popular, i després
intervendran els representants dels altres grups que han
presentat esmenes. Sr. Joan Marí, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
recepció dels canals de televisió autonòmics de Catalunya
i de València depèn de la gestió de tres associacions
culturals: Voltor a Mallorca, Sa Talaia a Eivissa i
Formentera i Mussol a Menorca. La tasca de les esmentades
entitats, fruit lloable d'iniciatives individuals o col•lectives,
permet veure totalment o parcialment TV3, Canal 33, Canal
9 i escoltar les emissores radiofòniques de Catalunya Radio,
RAC 105, Catalunya Música i Catalunya Informació a
alguns indrets d'aquesta comunitat autònoma. La qualitat de
recepció va des de la situació d'Eivissa i Formentera, on
només podem gaudir de la recepció dels canals catalans en
una part del territori, i també molt fragmentàriament la
televisió valenciana, i tenen una associació, Sa Talaia, amb
greus problemes econòmics. En el cas de Mallorca, el
ciutadà pot triar entre els canals de les comunitats veïnes, on
existeix una associació sanejada econòmicament. Però, fins
i tot, en aquesta darrera situació, en la qual a l'esforç lloable
privat, el Govern hi ha afegit en forma de subvencions 146
milions de pessetes des de l'any 1986. La qualitat de
recepció de les emissions no es pot comparar amb la de les
televisions públiques d'àmbit estatal i, molts dies, la
recepció de Canal 9 és clarament defectuosa en els llocs on
es veu, perquè a alguns indrets no es pot veure.
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La Llei 3/86, de 29 d'abril, de normalització lingüística de
les Illes Balears, en el seu article 2.2., diu "aquest dret implica
poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a
l'administració, als organismes públics i a les empreses
públiques i privades. També implica poder expressar-se en
català a qualsevol reunió i desenvolupar, en aquesta llengua, les
activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses
i artístiques, així com rebre l'ensenyament en català", -i sobretot
el tema que ara ens preocupa- "i rebre-hi informació a tots els
mitjans de comunicació social". L'article 27 diu "el Govern de
la Comunitat Autònoma ha de promoure el coneixement i
desenvolupament de la llengua i cultura catalanes, especialment
des de la perspectiva de les Illes Balears en tots els mitjans de
comunicació social". Repetesc una vegada més que és el
Govern de la Comunitat Autònoma. L'article 29 diu "el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears garanteix els
drets dels ciutadans a ser informats pels mitjans de comunicació
social, tant en llengua castellana com en llengua catalana".
L'article 30 segueix dient i encomanant al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que "ha de dur una
política de col•laboració en matèria de radio i de televisió amb
altres comunitats autònomes que tenguin el català com a llengua
pròpia". Per si encara no quedava clar que és responsabilitat del
Govern, diu, l'article 30.2, "en qualsevol cas, el Govern de la
Comunitat Autònoma farà les gestions necessàries per facilitar
als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les emissions de
televisió en llengua catalana dependents d'altres comunitats
autònomes". La recepció de les emissions de ràdio i televisió
d'altres comunitats de parla catalana depenen, avui en dia,
d'entitats cíviques i associacions que han fet una tasca molt
important des del principi fins al dia d'avui, les quals, algunes
d'elles no poden mantenir els equips ni garantir les emissions
sense el suport de les administracions públiques, especialment
del Govern de la Comunitat Autònoma en general i dels
consells insulars en particular.

Per a qualsevol govern ha de ser una prioritat la coordinació
i el control, evidentment no la censura, de les comunicacions i,
sobretot, garantir al ciutadà, a tots i a cadascun dels ciutadans
d'aquestes Illes Balears i Pitiüses, la recepció dels canals de
televisió. Actualment, la recepció dels canals autonòmics, a més
d'integrar les mesures de política lingüística, forma part del
benestar social de les Illes Balears. 

En el Congrés dels Diputats s'ha presentat un projecte de
llei de modificació de la Llei 41/1995, de 22 de desembre,
de televisió local per ones terrestres, i és voluntat dels
membres del Partit Popular de les Illes Balears que
l'esmentada llei reconegui i reguli el fet real que els canals
de televisió d'altres comunitats autònomes es puguin veure
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atès que són
d'interès per als ciutadans. És per això que substanciam,
amb aquests dos punts, la nostra filosofia referent al tema
que ens ocupa i proposam a l'aprovació d'aquesta cambra els
dos punts següents:

"Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a garantir la recepció a
totes les Illes de les emissions de ràdio i de televisió d'altres
comunitats de parla catalana, mitjançant l'assumpció de la
gestió dels repetidors instal•lats a les diferents Illes.

I segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a establir els acords
pertinents amb els organismes responsables de les emissions
de ràdio i televisió de les altres comunitats autònomes de
parla catalana, com són la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i l'ens públic Ràdio Televisió Valenciana, per
garantir la recepció de les emissions."

És tot el que el Grup Popular té a bé presentar a
l'aprovació d'aquesta cambra. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur. S'hi han presentat tres esmenes.
Per defensar la 2797, d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
són moltes les ocasions en què tenim oportunitat de rebre al
Parlament una iniciativa provinent del Grup Popular, no dic
que sigui per falta d'iniciativa ni molt manco, sinó pels
mateixos condicionants de ser el grup que dóna suport al
Govern, per ser grup de govern. Per tant, és normal que
quan rebem una proposta del Grup Popular al Parlament,
sabent que amb la pròpia majoria, encara que la resta de
grups estiguem en contra, que amb la pròpia majoria serà
aprovada, és normal, com deia, que la mirem amb precaució
i interès. Així ho hem fet, i com a resultat d'aquesta atenció
i d'aquest interès, hem formulat unes esmenes molt
semblants a les d'altres grups, i que són prova de la
coincidència d'anàlisi davant aquesta proposició no de llei
del Grup Popular.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 74 / 6 de maig del 1997 3041

Per què el Grup Popular presenta una proposició no de llei
al Parlament, quan en teoria el Govern podria actuar per
iniciativa pròpia? És una sanció del Grup Popular al Govern? És
un intent de fer participar la resta de grups en una iniciativa que
potser tengui parany? Potser ho vegem al debat.

Arran de les dificultats econòmiques, i hem de saber com
sorgeixen, del centre crear a Eivissa per l'entitat Sa Talaia, que
van impedir la recepció de les emissions de televisió catalana a
Eivissa durant uns dies, el Grup Popular ens presenta una
proposta que si em permeten emprar una expressió exagerada,
sembla que és la de nacionalitzar els repetidors i instal•lacions
que durant molt d'anys de feina han consolidat tres entitats a
cadascuna de les Illes, una proposta de nacionalització. Aquesta
proposició, lògicament, ens fa recordar quina ha estat la posició
del Grup Popular respecte d'aquest tema durant molts d'anys, i
ens ha de fer qüestionar la raó última de la iniciativa.

Anem a l'any 1984, recordaran el que va significar la creació
de TV3, els partits de futbol del Barça i de l'Espanyol, la sèrie
Dallas, etc., etc., i com la societat de les Illes Balears es va
mobilitzar per reclamar la possibilitat de rebre aquestes
emissions a casa nostra, una part amb ple convenciment que una
televisió en català ajudaria la normalització de la llengua, i una
altra part, senzillament per poder gaudir d'una altra oferta de
televisió. Aquella inquietud ciutadana va motivar que a cada
illa, de manera diferent, es portassin a terme iniciatives privades
per fer possible tècnicament aquesta recepció, Mussol, a
Menorca, la gran aportació de Fernando Rubió, i després de la
Fundació Rubió Andrómaco, Voltor a Mallorca, de mà d'Obra
Cultural, amb la consolidació d'unes instal•lacions que avui són
vitals, no només per a açò, sinó per a altres televisions locals de
Mallorca, que són vitals per a altres televisions locals de
Mallorca, i Sa Talaia a Eivissa.

Hem de recordar una iniciativa del Grup Nacionalista
d'Esquerres, defensada pel nostre company Joan Francesc
López i Casasnovas, l'any 1984, en la qual s'instava, abans de
l'aparició d'aquestes entitats, que fos precisament el Govern de
les Illes Balears qui portàs la iniciativa en la recepció de la
televisió catalana i que establís convenis amb aquestes
televisions, bàsicament el que diu avui la proposició del Grup
Popular. Hem de recordar allò que contestava el Govern balear,
en boca del Sr. Francesc Gilet, deia, és una proposta inviable,
totalment inviable, des del punt de vista polític, des del punt de
vista tècnic i des del punt de vista econòmic. Des del punt de
vista polític, "per part d'aquesta conselleria -deia el Sr. Gilet- es
va fer una gestió amb el director tècnic de Televisió Espanyola
i se'ns va anunciar que ni parlar-ne, o sigui que ja no feia falta
que anàssim a Madrid per parlar d'aquest tema, de cap manera
no hi vull entrar, com a conseller d'Educació i Cultura, a allò
que avui per avui entenc que bé o malament, més bé que
malament, s'està duent quant a catalanització o no
catalanització, ja plantejava el dubte, a veure si qualque
televisió 3 que no sigui pròpia d'aquesta comunitat autònoma
serà capaç de respectar i protegir, ja no solament les nostres
peculiaritats fonètiques i de lèxic, sinó la nostra pròpia cultura".
En aquell discurs anticatalanista, s'arribava més enfora, "i si
estam deixant en mans d'una altra comunitat autònoma la
defensa del nostre patrimoni cultural?" El Sr. Gilet, del Govern
del Partit Popular atacava la proposició no de llei, llavors,
perquè no incloïa cap casta de control des de les Balears d'allò
que veuríem i ens dirien des de TV3, perquè no hi havia manera
de fiscalitzar el contingut dels programes que rebríem. Quan el
Sr. Gilet parlava de les impossibilitats d'ordre tècnic per rebre
a Balears les emissions de la televisió catalana, afirmava: "No
és una qüestió de pitjar un botonet, és que darrera el botonet hi
ha tota una infraestructura i hem de veure si aquesta
infraestructura és l'adequada abans de pitjar el botonet".

Pel que hem vist més tard, el Sr. Gilet, n'ha pitjat molts
de botonets a aquesta comunitat autònoma. El tema del
botonet que tan preocupava el Sr. Gilet, el nostre govern, el
va solucionar a la iniciativa ciutadana, amb noms Voltor, Sa
Talaia, Mussol. Avui ja no discutiria ningú el tema de la
llengua i de la colonització cultural com ho feia llavors el
Sr. Gilet, dic ningú però és cert que hi ha aquestes persones
sense importància, com diu la Sra. Cirer, que provoquen
deflagracions, que no poden considerar-se actes terroristes,
perquè formen part d'una polèmica lingüística, només d'una
pura polèmica lingüística, sembla, només ho sembla, que
hem avançat pel que fa a la unitat de la llengua, a
l'estandarització de la llengua, a les virtuts de poder rebre
les emissions de Ràdio i Televisió Catalana, i el mèrit de tot
açò o gran part del mèrit de tot açò el té la iniciativa
ciutadana.

A partir d'un problema sorgit a Eivissa, un problema de
falta d'ajudes, el Grup Popular ens planteja una proposició
que en principi sembla positiva i que pot ser que sigui
positiva en gran part, que el Govern es faci càrrec dels
centres de repetidors, instal•lacions que fan possible la
recepció a les Illes i que estableixi convenis amb les
comunitats autònomes, per assegurar aquesta relació. Jo em
pensava que el Partit Popular, que és tan i tan defensor de la
propietat privada, de la iniciativa privada, abans de proposar
una mesura com la que proposa, haurien negociat, hauria
conversat, hauria parlat amb aquestes entitats, pel que sé,
almanco a Mallorca i a Menorca, pel que sé, no s'ha fet
aquesta passa prèvia, no s'han recaptat opinions, no s'ha
recollit el beneplàcit de les entitats que han fet possible que
vegem els canals catalans durant aquests anys, no ha estat
així, i jo em deman, i si les entitats durant tots aquests anys
han treballat de valent per fer possible la llengua catalana a
la televisió, volen continuar mantenint el seu paper, el seu
protagonisme, la presència en la societat civil, què farà el
Govern per complir el que el Parlament li digui?,
expropiarà?, crearà una xarxa paral•lela?, és una proposició
en favor de la televisió en la nostra llengua o en contra de
Mussol, Sa Talaia i Voltor? Com ho hem de veure?, quin és
l'objectiu del Partit Popular quan demana que el Govern es
faci càrrec de la gestió d'unes instal•lacions indispensables?,
pensa amb la Ràdio Televisió Catalana i Valenciana o pensa
en la televisió mallorquina?, amb què pensa? 
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Està relacionada aquesta proposició amb les possibilitats
d'acord per una desconnexió i programació pròpia, i és normal
que ens facem aquestes preguntes, i han de considerar normal,
vostès també, des del Grup Popular, lògic que plantegem
aquestes dues esmenes, i ho feim, i ho hem dit ben francament,
són esmenes on intentam compaginar l'interès del Grup Popular,
la part positiva que nosaltres també volem llegir en aquesta
proposta, volem compaginar aquesta part positiva amb una
realitat, i una primera qüestió és que si el Govern vol assegurar
la recepció, sense problemes, d'aquests canals, el més senzill i
el més factible és establir convenis amb aquestes entitats,
convenis plurianuals que facin possible el finançament mínim
d'aquestes instal•lacions, i en segon lloc que la gestió directa del
Govern balear no podrà ser sinó és que alguna d'aquestes
entitats renuncia a posar-les en marxa, mantenint la seva
titularitat sobre les instal•lacions.

Amb aquestes dues correccions, el Grup Popular, aquesta
proposició no de llei, obtindrà el suport d'Esquerra Unida,
lògicament perquè trobam que entraríem més bé dins la senda
del que ha de ser aquesta proposta.

I finalment, només un afegitó a la intervenció del Sr. Marí,
el Sr. Marí ha vinculat la proposta de modificació de la llei
d'ones terrestre amb la llei del tercer canal, una cosa no té res a
veure amb l'altra, una cosa és la llei de tercer canal i una altra
cosa són les televisions locals per ones terrestres, són dues lleis
diferents i no es poden compaginar, com ha dit a la seva
intervenció el Sr. Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per defensar l'esmena 2836/97, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Damià
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Dia 22 de maig, en aquesta cambra,
es va aprovar una llei, la Llei 7/1985, dia 22 de maig de l'any
1985, de creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les
Illes Balears. La llei, suposadament, havia de servir per regular
la gestió del servei de radiodifusió i televisió que creàs el
Govern balear, era lògic pensar que la promulgació d'aquella
llei indicava la voluntat del Govern de crear un sistema de
mitjans de comunicació públics de titularitat autonòmica, si no
hi havia aquesta voluntat, la llei no s'explicava. Han passat
dotze anys, i fins ara, la Llei de creació de la Companyia de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears ha estat d'una inutilitat
absoluta, no l'ha feta servir en cap moment el Govern, el
Govern l'ha tenguda dins un calaix i el calaix sempre ha estat
ben tancat. El Govern no ha fet ús de la llei perquè mai no ha
tengut cap voluntat de tenir una política pròpia de mitjans de
comunicació, i que no invoquin la seva condició ideològica de
liberals per excusar el seu absentisme a l'hora d'intervenir al
disseny, en la mesura que poguessin fer-ho, que certament era
de manera limitada, d'una política de mitjans de comunicació
públics per a les Illes Balears. També diuen que són liberals el
Sr. Fraga Iribarne, el Sr. Pujol o ara el Sr. Zaplana, que està a
punt de crear un segon canal autonòmic de televisió, i sí que
n'han creat tots aquests senyors de sistemes autonòmics de ràdio
i televisió. 

És més aviat, el no crear cap sistema propi de
comunicació, una mostra de la incapacitat d'entendre o de la
manca de voluntat d'entendre que l'existència d'un sistema
de mitjans de comunicació de ràdio i televisió centrats en
l'àmbit territorial de les Illes, tan culturalment com
informativament, i que a més a més emetessin en llengua
catalana, idò bé, que aquesta creació d'un sistema
comunicatiu propi, era una necessitat de primer ordre, ja
que, i a això ho diuen tots els comunicòlegs, difícilment
existeixen cultures amb capacitat de funcionament autònom
i fins i tot àmbits polítics amb capacitat de funcionament
autònom, si no tenen una correspondència amb un àmbit,
també, propi, autònom de mitjans de comunicació i amb la
llengua de la pròpia comunitat.

Hi va haver fa anys una frase de l'expresident Cañellas
que posava molt en evidència quina ha estat la política
comunicativa del Govern balear, "no hi haurà televisió ni en
català ni en hebreu", la frase indicava l'absoluta frivolitat
amb què el Govern balear s'ha plantejat sempre el tema dels
possibles mitjans de comunicació autonòmics. Avui, en el
moment de debatre la proposició no de llei presentada pel
Govern balear, la primera reacció que tenim és demanar-nos
quin sentit pot tenir aquesta iniciativa aïllada si encara està
sense definir, sense dissenyar, per part del Govern, una
política comunicativa global, creim que no és gaire
justificable que el Govern s'entretengui en els detalls i deixi
de banda, sense afrontar, les qüestions d'importància. I la
qüestió d'importància és que els ciutadans d'aquestes illes no
disposam d'una oferta suficient de ràdio i televisió en
llengua catalana que sigui capaç d'equilibrar l'allau de
programació en castellà que cada dia ens arriba, i en el futur
immediata el percentatge d'oferta de ràdio i televisió,
especialment televisió, en llengua catalana, té tendència,
encara, a reduir-se més, les plataformes digitals que
s'anuncien de la llengua catalana en faran un ús que serà
gairebé el mateix que faran del zulú.

Davant aquest panorama, certament pessimista, no tenim
notícia de cap inquietud ni de cap reacció del Govern balear,
està de mans plegades, com si defensar la llengua pròpia del
nostre país no fos una responsabilitat seva, i mentrestant
presenta la proposició no de llei que ara debatem, l'aspiració
del Govern és passar a gestionar directament els repetidors
instal•lats a les diferents illes, fins ara, com tots sabem,
aquesta gestió va a càrrec d'entitats civils, resultat
d'amplíssimes mobilitzacions populars, una a cada illa,
l'existència d'aquestes associacions, i m'ha alegrat que el Sr.
Marí i el Sr. Portella ho hagin dit, crec que és de justícia
reconèixer-ho d'una manera unànime tots, l'existència
d'aquestes associacions, jo diria que és una de les millors
mostres que s'han produït aquests darrers anys a les nostres
illes, de la capacitat de la iniciativa de la societat civil.
Encara que amb algunes deficiències que s'haurien de
resoldre evidentment, el Sr. Marí n'ha esmentades algunes,
les tres entitats gestores dels repetidors podem dir que han
realitzat, amb nota, la seva tasca.
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És ver que l'adminitració pública ha ajudat econòmicament
les tres entitats, Voltor, Sa Talaia i Es Mussol, a unes més, a
unes manco, segons tenguessin o no suports, diríem, d'entitats
o de persones privades, és lògic que fos així, però. Aquestes tres
entitats han dut a terme realitzant claríssimament una tasca de
suplència, una tasca que segons l'Estatut d'Autonomia i segons
la Llei de Normalització Lingüística, el Govern balear estava
obligat a realitzar, per tant, qualsevol organisme, societat civil
que faci allò que les institucions públiques haurien de fer, té
dret a rebre compensacions que els permetin fer-ho. 

Per concloure demanaríem que el Govern assumís, d'una
vegada per totes, el seu deure de dissenyar una política
comunicativa de titularitat autonòmica i amb llengua catalana,
i a la vegada que respectàs la situació actual en la qüestió de la
gestió dels repetidors que permeten rebre la ràdio i la televisió
catalanes i valenciana, que el Govern continuï donant el seu
suport econòmic a Voltor, Sa Talaia i Mussol, que
probablement en fan una gestió que és més econòmica que la
que podria fer el mateix govern, que estableixi convenis amb les
tres entitats gestores o que, en el cas que ja existeixin aquests
convenis, els reediti, que s'impliqui més directament en la gestió
de les entitats amb una actitud de col•laboració, en algun cas hi
ha presència de membres del Govern a la junta directiva
d'algunes d'aquestes associacions, i això sí, en el cas que alguna
de les tres entitats que actualment realitzen aquesta tasca, deixàs
de fer-la, per la raó que fos, per pròpia voluntat o per incapacitat
tècnica o econòmica, que el Govern se'n fes càrrec i aleshores
dugués a terme aquell mandat que va sorgir de la proposició no
de llei presentada pel Grup Esquerra Nacionalista, exactament
l'any 1984, que aquella proposició no de llei va ser aprovada per
la majoria dels membres d'aquesta cambra, i que tants d'anys
després no se n'ha fet absolutament el més mínim cas.

La nostra proposta, concretada en dues esmenes a la
proposició no de llei que presenta el Grup Popular, va en aquest
sentit, intentant evidentment garantir amb la màxima qualitat de
recepció aquestes emissions de ràdio i de televisió que
procedeixen de Catalunya i de València, però també sense
alterar la situació existent que és el resultat dels esforços, molt
notables d'un gran nombre de ciutadans que fins i tot hi feren
aportacions i que es justifiquen les aportacions econòmiques
que anualment puguin fer el Govern balear i altres
administracions públiques, en base que aquestes tres entitats fan
un servei públic, un servei públic que per dictamen i per
encàrrec de la Llei de normalització lingüística i de l'Estatut,
correspon al Govern que, per tant, delega en aquestes entitats
civils una responsabilitat seva. 

Per tot això, nosaltres mantendrem les dues esmenes que
presentam. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, hi ha presentada l'esmena 2843/97
i per defensar-la, té la paraula el seu portaveu i diputat, Sr.
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. No le toques más, que así es la
rosa, diu un poema de Juan Ramón Jiménez, possiblement
un dels poemes més curts que figuren a les antologies
poètiques, i he triat un poema en castellà, perquè no crec
que l'objecte d'aquesta proposició no de llei que veim avui
aquí sigui realment el problema de la normalització
lingüística. Diu el poema No le toques más, fins i tot, fins i
tot fa un recurs cap al leisme perquè quedi ben clar que la
rosa és el que existeix i que el que no has de tocar és el
poema.

Avui ens trobam aquí amb una proposició no de llei del
Grup Popular, és una cosa poc habitual en aquest parlament
que el grup que dóna suport al Govern presenti una
proposició no de llei, perquè el lògic és que si el Govern o
si el grup parlamentari o si el Partit Popular vol fer qualque
cosa, presenti un projecte de llei i s'ha acabat la història. Per
què, idò, una proposició no de llei en aquesta cambra? Ho
han dit altres i crec que tots hem sentit la mateixa oloreta,
no és una oloreta agradable la que se sent en aquest paper de
la proposició no de llei del Grup Popular. Per què utilitzar
aquest instrument tan poc habitual?

D'altra banda, tenim el Diari de Sessions de fa pocs dies,
on se'ns deia que en matèria cultural l'important és la
iniciativa privada, que la intervenció dels governs en
aquesta cosa burocratitza, lleva frescor i que, per tant,
l'important és la iniciativa privada.

Dues contradiccions bastant notables amb el quefer
normal del Grup Popular i d'aquest govern, que un pot
discrepar però que, de qualque manera, com que ho va
veient en el dia a dia, ho arriba a assumir com una manera
d'actuar a la qual s'hi ha d'adaptar. I avui ens desborden, no
sé si per l'esquerra, per damunt o per davall, però realment
ens han deixat un poc descol•locats.
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I, a més, avui intervenim, vol el Grup Popular que
intervenguem, no en un camp on la iniciativa privada no hi
hagués actuar, és a dir, cobrim subsidiàriament la mancança, no,
no, no, intervenim en un camp on hi ha unes entitats que d'una
manera prou acceptable a dues de les illes, i manco a la tercera,
com ha dit molt bé el portaveu del Grup Popular, fan ja una
funció. Per tant, no és que el Govern comenci a actuar
subsidiàriament que és una de les coses que han dit els seus
representants, no, no, és que intervé allà on ja n'hi ha d'altres
que ho fan. Encara més gros.

I a més es produeix a un moment en què un no s'ho hauria
esperat mai, durant tots aquests anys es va aprovar una
proposició no de llei, com han recordat molt bé els meus
antecessors en aquesta tribuna, presentada per Esquerra
Nacionalista i esmenada pel Grup Socialista, unes petites
modificacions que la varen millorar, s'hagués pogut fer llavors,
aquesta intervenció la podríem haver, quasi quasi, admesa més
en una etapa anterior, però no ho trobaren necessari. En tots
aquests anys, el Govern del Sr. Cañellas no va trobar necessari
intervenir, no li preocupava, no hi havia ..., què passava; i ara,
de sobte, avui ens presenten aquesta proposició, i a més ens la
presenten quan fa molts pocs mesos, l'actual conseller i l'Obra
Cultural, l'associació Voltor, perdó, firmen un conveni on la
conselleria manifesta que valora l'abast i l'eficàcia d'aquestes
iniciatives.Ha dit que ho fan molt bé, per tant, si ho fan molt bé,
si estan d'acord amb la línia ideològica del Govern, per què
intervenir?, per què?, perquè ho diu un article de la Llei de
normalització lingüística, ah!, per tant, això vol dir que a partir
d'ara volem llançar una campanya de compliment de la Llei de
normalització lingüística. I citam un article, un article que no
diu el que en realitat diu la proposició no de llei, no diu "fer-se'n
càrrec de la gestió", diu "facilitar la gestió", a mi em poden
facilitar moltes coses i no deman que s'en facin càrrec de mi,
deixi'm viure, no, no, intervenir, algú ha parlat de la paraula no
sé si expropiació o el que sigui, això és una nacionalització, és
una expropiació d'uns béns que són de propietat privada i
pertanyen a determinats col•lectius, entre els quals s'hi compta
aquest diputat, com a accionista d'aquesta societat Voltor, o
partícip, no record molt bé com anava el paper.

Què passa amb els altres articles de la Llei de
normalització?, què passa amb l'article 38, què passa amb el 39,
el 31, el 32? Quant el Govern ha informat de la planificació,
organització, coordinació i supervisió del procés de
normalització? Quan s'ha fet el mapa lingüístic? Què passa amb
les disposicions addicionals d'aquesta llei? No, no, al que hem
de donar compliment, només és a això. Tampoc no ens agrada,
tampoc.

Jo crec, i per això hem presentat aquesta esmena, que si
realment hi ha un problema real a una zona, com molt bé ha
dit el diputat Sr. Marí, la zona d'Eivissa, que s'arribi a una
solució tenint en compte aquests que ja actuen, perquè
l'administració no ha actuat, si no hi hagués actuació,
nosaltres defensaríem aquesta intervenció del Govern
perquè crec que hauria de ser capdavanter i així està dit a un
Diari de Sessions de fa molts d'anys. Però avui no creim que
sigui la voluntat del Govern resoldre un problema d'aquesta
recepció, és interferir en una cosa que funciona amb motius
que jo no voldria, ara i aquí, fer política-ficció, fer
endevinalles i posar-les damunt la taula, però, en qualsevol
cas, entenguin i comprenguin, senyors del Grup Popular,
que darrera d'això hi podem interpretar moltes altres
intencions molts diferents a la de fer possible la recepció
d'aquest canal, i per això, la nostra proposició, coincident
pràcticament amb la dels altres grups, que el que volen és
mantenint allò que existeix, mantenint els convenis que ja
existeixen signats, estendre'ls a les altres illes que han estat
discriminades per aquest govern, i aquesta discriminació
deu ser la que ha provocat dificultats econòmiques i ha
provocat la situació que temps enrera es va viure a l'illa
d'Eivissa. Recursos, són pocs, algú deia per aquí fora, fa uns
dies, comentant això, "és que això és molt cas", home, 15
milions de pessetes de la partida 131104551007800, 15
milions de pessetes, jo crec que dir que això és molt car, dir
que això són molts de doblers em sembla un argument d'una
fal•làcia, a un govern a qui ens resulta tan difícil controlar
les seves inversions immaterials, les seves despeses de
publicitat, les seves subvencions, això quasi quasi és un
argument més per no poder estar d'acord amb la proposició
no de llei que presenta el Govern i, per tant, nosaltres l'hem
d'esmenar i per això mantenim la nostra esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt.

Sr. Marí, té vostè la paraula per acceptar o no les
esmenes presentades pels grups parlamentaris.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ens
trobam amb un tema que a tots ens preocupa, com s'ha dit
aquí, i en primer lloc, ja els puc avançar que no acceptarem
cap de les esmenes presentades, perquè tot i valorant
positivament el subconscient que a vostès els motiva a venir
aquí, i que nosaltres entenem perfectament, i ja he dit abans
que valoràvem l'esforç que s'havia fet des d'aquestes entitats
privades amb alguna de les quals qui els parla també hi va
tenir una empenta, els diré clarament, molt clarament que
no volem que el Govern tengui les mans fermades sinó que
les estengui a ui estimi més just i convenient. En cap
moment no s'ha dit que el Govern quan s'aprovi aquesta
proposició no de llei no pugui parlar amb les institucions o
amb les associacions que estimi adient. Després diré el que
ha afirmat el Sr. Portella, quan pugui parlar d'ell, però ja
avançaré que supòs que no tenen els telèfons connectats,
perquè li puc dir que jo personalment he parlat amb el
president de l'Obra Cultural Balear, i jo personalment he
parlat amb els màxims responsables de Sa Talaia, i jo
personalment m'he preocupat de saber quins eren els
problemes que pogués tenir l'associació Es Mussol de
Menorca.
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Senyores i senyors diputats, rectificar és de savis, i a mi no
em sap cap greu dir que allò que tal volta hauria hagut de fer el
Govern, és a dir, des d'un primer inici, fer-se responsable
d'aquestes despeses, si no ho va fer llavors, ho fa ara, i no es
margina ningú i s'agraeix tot l'esforç que han fet aquestes
entitats, però no venguin vostès aquí a mesclar, no diré segles
passats, però sí anys que ja s'han superat, i no venguin aquí a
parlar-nos de temes que no són l'objecte d'aquesta proposició no
de llei que és clara i llampant: el Grup Parlamentari Popular,
que no el Govern, el Grup Parlamentari Popular és qui presenta
aquesta possibilitat a la Cambra que el Govern es faci càrrec de
totes les despeses, que tenir a totes i a cadascuna de les Illes una
bona recepció de la televisió i la ràdio amb la llengua pròpia, la
llengua catalana, sigui possible i no costi absolutament res a cap
dels ciutadans.

Per tant, al PSM ja li dic que no li aprovarem aquesta
esmena, i és evident que si no l'aprovam al PSM, tampoc no
l'aprovarem al Grup Socialista. Aquí s'ha parlat d'expropiació,
com si això, alguna d'aquestes entitats, fos la propietària de tots
els llocs on estan instal•lats els serveis tècnics perquè això sigui
possible. Jo, com a eivissenc, he de dir una vegada més que
moltes vegades en aquesta tribuna només es veu Mallorca,
només es veu Mallorca, i ara que parlam de veure, no saben que
a Eivissa, a Formentera i no sé si també a Menorca, tenim
greus, gravíssims problemes d'aquest tipus que avui ens ocupen
i que el Govern vol fer senzillament que cap habitant d'aquestes
illes es vegi privat d'un dret que li és reconegut per llei.

Té raó el Sr. Crespí quan diu que aquí es vol fer ciència-
ficció, però qui la vol fer és vostè, perquè el que vol fer el Grup
Parlamentari Popular senzillament és regular i establir després
les converses amb qui faci falta per tal que aquest problema no
es repeteixi una i una altra vegada, perquè si és cert que a
Mallorca no tenen aquest problema, a Eivissa ha hagut de ser el
consell insular, anualment, i han hagut de ser, de tant en tant
alguns ajuntaments, els que han hagut de pagar. Per tant, des
dels consells insulars supòs que estan contents que d'aquesta
despesa se'n faci càrrec  el Govern.

Sr. Crespí, ha començat vostè amb una frase d'un poema
preciós de Juan Ramón Jiménez parlant de la rosa, però li he de
dir que oloren vostès malament, volen veure darrera aquesta
proposició noble i honesta del Grup Parlamentari Popular
algunes intencions que tan sols li han passat pel cap a vostè o no
sé si a tots vostès, l'única obsessió d'aquesta proposició no de
llei és que la llengua catalana, la música i les paraules que ens
arriben de València i de Catalunya puguin arribar també a
aquesta comunitat que té com a vincle d'unió la nostra llengua.
Per tant, Sr. Crespí, oloren vostès malament, és evident que el
Grup Parlamentari Popular no olora la rosa socialista, en aquest
cas, en aquest cas olora la rosa de Sant Jordi. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Després de sentir la intervenció
darrera del Sr. Joan Marí, no sabia si parlava en nom del
Govern o del Grup Popular, perquè a estones es referia a la
seva intervenció com del Govern i a d'altres estones com el
Grup Popular, en tot cas és una confusió que encara em
queda. No em queda la confusió quan diu que el propòsit
d'aquesta proposició és que el Govern no tengui les mans
fermades, no tengui les mans fermades, per què?, per què no
ha de tenir les mans fermades? 

Potser que el Sr. Joan Marí, com ens ha dit, hagi parlat
amb el president de l'Obra Cultural, el que no ens ha acabat
de dir és què li va dir el president d'Obra Cultural Balear,
quina opinió en té? Ahir mateix, vaig tenir l'oportunitat de
comentar aquest tema amb la direcció de l'associació Es
Mussol de Menorca, i també tenen una opinió sobre aquest
tema, també la tenen, i aquestes opinions les hem rebut
nosaltres i no són massa favorables. Jo ja li he dit en la
meva intervenció que nosaltres valoràvem la part positiva
d'aquesta proposta, que trobam que hi ha una part positiva
i una part que no ho és tant, perquè si Voltor, o el Mussol o
alguna d'aquestes entitats no vol ser gestionada pel Govern,
què passarà?, que el Govern tendrà l'oportunitat de retirar-li
la subvenció o de no firmar el conveni perquè una
d'aquestes entitats no hi vol participar? És açò el que hi ha
darrera? Per què el Govern vol la gestió de les
instal•lacions, té res a veure amb la creació d'una televisió
insular de Mallorca que després sigui de les Illes Balears?,
bàsiques aquestes instal•lacions a Alfàbia per a les
emissions de Tele Nova o d'altres canals, bàsiques? És per
aquí que ho hem de veure?

És normal que hi hagi aquestes preguntes dins la sala, i
per açò nosaltres hem presentat unes esmenes que intenten
aclarir aquestes preguntes i comprendre que la intenció del
Grup Popular és bona, nosaltres l'hauríem compresa bona si
s'haguessin acceptat aquestes esmenes que eren molt clares
i que van en la mateixa finalitat, tenen la mateixa finalitat,
però deixen molt clar quins són els protagonistes d'aquestes
instal•lacions tècniques, de tants d'anys, que s'han creat i
s'han consolidat i que avui formen part d'una xarxa pública,
encara que sigui amb una entitat privada, iniciativa
particular, iniciativa privada, iniciativa ciutadana, i açò és
el que defensam. La posició del Govern, totalment diferent
a la d'anys anteriors, ha canviat, i amb aquest canvi sí que
hi té relació la Llei de televisions locals per ones terrestres,
la Llei de telecomunicacions per cable, totes aquestes lleis
sí que tenen relació amb aquest canvi del Govern. No sabem
quina encara, però prest ho sabrem.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Pons, té vostè la paraula, pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Simplement voldria manifestar que
segons el nostre grup, pensam que queda molt per fer en l'àmbit
dels mitjans de comunicació per ajustar-lo a aquest àmbit, al
contingut de la Llei de normalització lingüística i creim que les
iniciatives que hauria d'emprendre el Govern per fer possible
que els ciutadans puguin exercir els drets lingüístics que els
reconeix la Llei de normalització lingüística són moltíssims, són
moltíssimes les iniciatives que hauria d'emprendre, i que, per
tant, creim que el que seria recomanable és que el Govern es
dedicàs a fer allò que no fan els altres, i que allò que ja es fa, no
ho desbaratàs sinó que hi donàs suport com havia anat fent en
els anys anteriors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. No vull entrar en polèmica amb el
representant del Grup Popular sobre quines roses són les que
fan millor o pitjor olor, en qualsevol cas, en aquest parlament en
tenim una, asseguda aquí i, per tant, ja ens va bé a tots.

Bé, jo crec que era un tema important, el representant del
Grup Popular no ha acabat d'aclarir quan era Grup Popular i
quan seria el Govern qui parlaria, amb qui havia de parlar i quan
parlaria, no ens ho ha aclarit, però, en qualsevol cas, l'altre dia
a una comissió ja analitzàvem de manera sistemàtica quines
eren les possibilitats que el Grup Popular votàs que no, i vàrem
arribar a la conclusió que moltíssimes, quan hi estava a favor i
quan estava en contra. Aquí, per arreglar el problema d'Eivissa
intervenen en tota la Comunitat i és cert, i aquí hi ha un diari on
queda clar que no hi estan d'acord aquestes persones
expropiades, perquè jo crec que per fer-se amb la propietat de
qualque cosa, com a mínim hauran d'expropiar, perquè ja
l'espoli, supòs que no entra en els seus plans, com a mínim,
expropiïn, no espoliïn. 

Però mirin, jo he començat amb un poema de Juan Ramon
Jiménez, i acabaré amb una cita de Plató, diu "pel que fa al
protector del poble, no cregueu que es dorm enmig del seu
poder, puja descaradament al carro de l'estat, destrueix a dreta
i esquerra tots aquells de qui desconfia i es declara obertament
tirà; i ho fa així, els primers dies de la seva nominació no
somriu graciosament a tots els que troba?, i no arriba a dir que
ni remotament pensa ser tirà?, quan es veu lliure dels enemics
exteriors, en part per transaccions i en part per victòries, i es
troba segur d'aquesta banda, té molta cura de mantenir alguna
llavor de guerra perquè el poble senti la necessitat d'un cap, i
també fa això per tenir un mitjà segur per desfer-se d'aquells de
cor massa altiu per sotmetre's a la seva voluntat. Per totes
aquestes raons, és precís que el tirà tengui sempre entre mans
algun projecte de guerra". Plató fa molt de temps que morí, però
realment la seva ànima deu revolotejar per dins aquest
parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Conclòs el debat, i en no ser
acceptades cap de les esmenes presentades, passam a votar
la proposició no de llei tal com ha vengut presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i a la vista de les intervencions,
crec que la podem votar conjuntament.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 24; cap abstenció. Queda
aprovada la proposició no de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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