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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, senyors membres del
Govern, començam aquesta sessió plenària, amb el primer punt
de l'ordre del dia, que fa referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4548/97, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a eficiència informativa que
ha de garantir la igualtat d'oportunitats.

La primera pregunta la formula la diputada Sra. Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l'eficàcia informativa que ha de garantir la igualtat
d'oportunitats. Sra. Barceló, té vostè la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. L'eficiència informativa que ha de
garantir aquesta igualtat d'oportunitats, convindrem amb el
Govern que és una qüestió important, que s'ha de procurar que
es pugui complir; i a voltes ens trobam amb casos com aquest,
que hi ha una Ordre del conseller d'Agricultura, de dia 11 de
juliol del 97, que per ampliar un termini per presentar ajudes,
que finalitza a partir d'aquesta ordre de dia 11 de juny, dia 28
de juliol. Es publica aquesta ordre en el butlletí de dia 24 de
juliol. Però aquest butlletí no es du a correus fins dia 28 de
juliol, el dia que acaba el termini per admissió d'ajudes. Per
tant, és impossible que aquesta ampliació de terminis hagi
pogut arribar absolutament a ningú. Per tant demanaríem
correcció al Govern, i que els terminis d'ajudes, quan es duguin
els butlletins que contenen aquestes ajudes a correus, com a
mínim es tinguessin en compte els terminis i les possibilitats
que sigui cert açò de la igualtat d'oportunitats de tothom per
accedir a les subvencions i a les ajudes del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El que tractàvem avui aquí era un
supòsit puntual de l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura en
relació a una ampliació de termini d'ajudes al ramat boví, i és
un fet puntual que no es pot considerar mai habitual, però en
qualsevol cas el que es qüestiona no és la publicitat en si
mateixa que es va fer, sinó la distribució del BOCAIB als
subscriptors, i no la publicitat formal de les disposicions en si
mateixa,

Vull dir, en qualsevol cas, que el retard des que es publica
una cosa al BOCAIB fins que ho reb correus és en aquests
moments de dos dies. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Barceló, vol tornar a contestar? Té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Un cas aïllat, que es du a correus el
butlletí el mateix dia que acaba el termini. Per tant, si la gent no
té altres canals privilegiats per arribar a aquestes informacions
i es fia del butlletí, no arriba a les ajudes. Açò només el dia que
ho duen a correus; imagini's el dia que arriba a Menorca, per
exemple. Evidentment han acabats tots els terminis haguts i per
haver.

Però és més, si són qüestions puntuals, tenen prou assessors
com perquè es plantegin les correccions d'aquestes coses. Hi
ha un assessor d'agricultura del Govern, que a més és
diputat, que seu aquí, amb una ordre que després de dia 11
de juliol es modifica dues vegades més. Aquesta ordre es
modifica a més dia 22 de juliol i dia 24 de juliol. En cap de
les dues modificacions s'intenta corregir per part del Govern
aquesta ampliació de terminis, que en aquest cas concret
ningú no hi va poder accedir, en no ser, evidentment, els
casos d'informació privilegiada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, sr. President. Simplement, a tenor dels resultats,
tots aquells pagesos que hi varen volen accedir varen
accedir-hi dins termini. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 4885/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a responsables de l'irregular
començament de curs.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables de l'irregular començament de  curs. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Pels mitjans de comunicació ens
assabentàrem d'unes declaracions de l'Honorable Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, a les quals responsabilitzava
determinats funcionaris d'una certa deslleialtat i
irresponsabilitat, amb l'irregular començament de curs, que
varen merèixer una resposta bastant immediata de la
delegada del Govern. Voldríem saber quins són aquests
responsables, i en què es basa, sobretot, per donar aquesta
informació a l'opinió pública. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo no vaig responsabilitzar cap
funcionari de l'irregular començament del curs. Jo el que vaig
dir va ser que, dins de les declaracions que s'estaven produint
aquells dies, o bé tenien raó els directors de centres i els
mestres, i la culpa -per dir-ho de qualque manera- la podíem
donar al Ministeri, Direcció Provincial i inspecció, o bé havíem
de donar la raó. I jo creia que la nostra obligació era donar la
raó a la inspecció i dir que el curs podia començar amb
normalitat; però que en qualsevol cas, fos quina fos la
responsabilitat, els pares i els alumnes el que mereixien és que
el curs començàs amb normalitat. El que sí vaig dir a
continuació és que s'havia de prendre nota de les errades que
s'haguessin pogut fer a aquest començament de curs perquè el
curs que ve no hi hagi almanco errors de gestió que puguin fer
que es produeixi una tardança en el començament del curs. Però
no vaig responsabilitzar en cap cas -estic content de poder-ho
dir aquí, ho vaig dir al següent dia a tots els mitjans de
comunicació- no vaig responsabilitzar ni directament ni
indirectament cap funcionari de la tardança amb aquest inici de
curs.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo accept la seva explicació, de la
qual prenc bona nota, perquè no va ser aquesta ni tan sols la
interpretació de la delegada del Govern. Vol dir que vostè
reconeix aquí públicament, i quedarà al Diari de Sessions, que
no totes les informacions que donen els polítics són
correctament transmeses pels mitjans de comunicació. Això és
una possibilitat, vostè l'exposa aquí, jo en prenc bona nota, i per
tant també em permetrà que quan em convengui utilitzar-la
també en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula? Té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sabia que em diria això, Sr. Crespí.
Vostè faci'n l'ús que n'hagi de fer. Jo el que vull afirmar aquí és
el que vaig dir llavors; i el que vaig dir supòs que estarà gravat
a les cintes de la roda de premsa després dels consells de
Govern. I en qualsevol cas sabia perfectament que vostè faria
aquesta referència a les meves declaracions en relació a
declaracions seves del mes de febrer d'enguany.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 5185/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació dels viatges
del Programa "D'illa a illa".

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicació dels viatges del Programa "D'illa a
illa". Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Presidència. La
campanya o el programa "Pla d'oci 60 d'illa a illa" és un
programa del Govern, al qual dedica 90 milions de pessetes
per facilitar el coneixement de la gent major de les altres
illes, i que tothom sabia -perquè a través d'una campanya
publicitària valorada en 25 milions de pessetes hi va haver
anuncis més que suficients- que dia 15 de setembre a les 10
del matí s'obria la inscripció, la contractació d'aquest tipus
de viatges subvencionats pel Govern balear.

Bé, quina va ser la sorpresa quan persones interessades
a les 10 del matí de dia 15 varen anar a les agències de
viatges que estaven anunciades que distribuïen i
contractaven aquests viatges, i es varen trobar que a les 10
del matí ja no hi havia places, que totes estaven venudes,
que totes estaven compromeses. Per tant, jo li deman: Hi ha
hagut transparència i igualtat d'oportunitats per a tothom per
accedir a aquests viatges quan dia 15 a les 10 del matí ja no
hi havia places disponibles?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Digui'm persona, lloc i agència,
perquè li contaré com es va gestionar el programa, i veurà
com això no és possible. En primer lloc es va fer a través
del sistema informàtic de reserves on line, amb una emissió
automàtica de bitllets, (...) Amadeus, a la qual totes les
agències de viatges venedores estaven connectades en
igualtat de condicions. Per garantir la transparència i la
igualtat en la venda de bitllets, el Govern i el contractista
varen adoptar les següents mesures: En primer lloc, com
vostè mateix ha dit, una intensa campanya publicitària per
informar adequadament l'usuari potencial de quines eren les
característiques bàsiques d'aquest viatge. En segon lloc una
àmplia xarxa d'agències comercialitzadores, amb més de
140 punts de venda en què els usuaris podien informar-se i
adquirir els bitllets. En tercer lloc, a les 10 del matí de dia
15 es varen obrir 6.000 places disponibles a través d'aquest
sistema informàtic, que es va connectar de reserves. A partir
d'aquest moment les més de 140 agències de viatges varen
començar a vendre bitllets, i varen detectar que a les 12
aquestes 6.000 places havien estat venudes i tots aquells que
s'inscrivien passaven a llista d'espera d'aquest programa, el,
(...) Amadeus, cosa que va fer que el Govern l'ampliàs en
2.900 places més.
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És impossible que un usuari hi anàs les 10 del matí i no
trobàs plaça. Sí és cert que a les 12 ja no n'hi havia, però tots
aquells que varen fer coes interminables, i així ho tenc jo
constatat, que varen voler una plaça a les 10 i varen entrar entre
les 10 i les 12, el que primer hi anava la tenia. Per tant, es va
respectar la igualtat d'oportunitats. En qualsevol cas, digui'm
vostè persona, agència i lloc. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, açò que vostè ha dit
no concorda en absolut amb la realitat. Associacions de la
tercera edat de les que vostè coordina des de la seva conselleria,
i que estan integrades a la federació que té totes les
complacències del Govern balear i del Partit Popular, des de
feia 15 dies tenien les llistes dels que accedirien a aquest viatge.
Aquestes llistes varen passar per davant de qualsevol persona
que es va presentar a la finestreta de l'agència de viatges dia 15
a les 10 del matí. El president d'aquesta federació de persones
majors presumia que de 6.000 places se n'havien duit 5.000
perquè ho sabien fer millor que ningú. Associacions de tercera
edat que no estan dins aquesta federació i es varen dirigir a
agències de viatges amb anterioritat, els varen dirigir a la
federació que li dic, la federació que tots els avantatges i tots
els privilegis per part del Govern balear; i que hi va haver, per
tant, preinscripcions, hi va haver places bloquejades, i hi va
haver, per tant, una desigualtat absoluta d'oportunitats per poder
accedir a aquestes places. En una paraula, que hi va haver un
pucherazo total, coordinat des de la conselleria que vostè
dirigeix. Crec que és summament lamentable que una actuació
bona per part del Govern, com és la de facilitar que les persones
majors coneguin les altres illes, hagi tengut un tractament tan
discriminatori i tan sectari, i que hagi estat tan a favor i tan
manipulat d'unes determinades associacions, en contra de
qualsevol altra associació i en contra dels ciutadans particulars
que no estan associats però que tenen els mateixos drets a
accedir a aquestes ajudes i a aquests viatges. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Triay, haurà de retirar vostè
tot el que ha dit. En primer lloc, la federació de què vostè
parla deduesc, pel que vostè diu, que és la que presideix el
Sr. Rafel Socias, efectivament es va organitzar. Damunt la
campanya publicitària que va fer, el Sr. Socias va convocar
tots els presidents de la seva federació -això es diu
organització-, els va dir "agafau tots els noms d'aquells que
vulguin anar de viatge", es varen organitzar, i tots els
presidents o un representant de cada associació a les 10
feien coa el matí per apuntar-se. Això es diu organització.

Tots els de l'altra federació de què vostè em parla, si
haguessin fet el mateix, s'haguessin organitzat, no parlam de
preinscripcions, però dins la seva pròpia federació, les
feines es fan abans, el mes d'agost haguessin recollit els
noms de qui hi ha d'anar, qui no hi ha d'anar, els papers, les
1.000 pessetes, el DNI, els papers que es demanaven, i dia
10 tothom a la porta esperant, segur que haguessin entrat
tots. El que va fer la federació aquesta que vostè menciona
va ser organitzar-se; però tothom es va inscriure a partir de
les 10 del matí de dia 15 de setembre d'enguany. I si vostè
té una sola prova que qualcú es va preinscriure abans
d'aquesta data, vengui, digui noms i llinatge, i ho digui, que
jo seré la primera que actuaré perquè no és possible. Vostè
digui nom i llinatge, perquè el que diu és una mentida.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 4058/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a projectes del programa pilot
de normalització lingüística inclosos el 1996.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a projecte del programa pilot de normalització
lingüística inclòs a l'any 1996. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La pregunta pretén conèixer quins
són els projectes del programa pilot de normalització
lingüística de l'any 96 que encara no han arribat a la seva
finalització.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Esports, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, resten per finalitzar de l'any
96 els projectes lingüístics dels municipis següents: Alaior
resten per executar 440.820 pessetes, a Campos 33.886, a
Sencelles 1.326.265, i a Sant Josep, que és el municipi on
encara queda més, queden 2.525.131. En qualsevol cas, a
aquest darrer municipi segurament es podran concloure aquests
projectes dins aquest mateix més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Damià Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Em sembla que de la informació que
m'ha donat, Sr. Conseller, en algun cas crec que hi ha
informacions que fan referència a un pla pilot de l'any 95. Crec
que el cas de Sencelles més seria del 95 que del 96,
probablement, de les darreries del 95. No? Sí, crec que sí. I
després una cosa que m'agradaria saber és si estan fent un
seguiment puntual, i a veure si tenen previst incitar aquests
ajuntaments perquè finalitzin en terminis raonables l'aplicació
d'aquests projectes per tal de poder fer la seva avaluació
corresponent, i d'aquesta manera poder introduir les
rectificacions i les correccions que facin falta. En concret,
m'agradaria saber si tenen una previsió de finalització concreta,
que em pugui ara mateix vostè comunicar; i si creu que no seria
convenient que quan es posi en marxa un projecte que
correspongui a un pla pilot, se'n marqui un calendari una mica
més estricte que el que es va marcar, sembla, en aquests
primers projectes de pla pilot que es posaren en marxa el 95 i
el 96.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sí, de fet a aquests programes es va
establir un període anual, per tant acabaven a finals de l'any 96.
Es va prorrogar administrativament la vigència d'aquests plans
perquè es poguessin acabar d'executar, i efectivament un dels
problemes que hi havia, que s'ha corregit en el pla d'enguany,
és que els plans els presentaven els municipis en la seva
totalitat i no s'establien criteris clars definits per part de la
Conselleria cap a on havien d'anar els plans concrets, la qual
cosa ja s'ha rectificat enguany, enguany sí que s'han donat unes
línies d'actuació, i efectivament s'establia un període d'execució
del pla que va concloure, que es va prorrogar
administrativament, perquè en cas contrari hauríem d'haver
demanat que se'ns tornàs l'import d'aquestes subvencions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vol tornar a intervenir?

I.5) Pregunta RGE núm. 4152/97, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a treballadors de l'empresa Iscomar.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, relativa a treballadors de l'empresa
Iscomar. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta pregunta va en relació a un tema de la
situació de l'empresa Iscomar, que també és motiu d'una
interpel•lació avui horabaixa, del Grup Socialista, i demà a
la Comissió d'Afers Socials dues proposicions no de llei
presentades pel nostre grup parlamentari.

La pregunta en concret parla de quines solucions té
previstes el conseller de Treball i Formació en el cas que la
readmissió dels treballadors sotmesos a l'expedient de
regulació temporal de l'empresa no sigui possible, ja que
aquest expedient s'ha  acceptat després que la Conselleria
donàs un any per millorar la situació a l'empresa, i en aquest
moment l'empresa ha parlat que ja pensar abandonar
l'activitat d'armador de vaixells, i per tant la de tripular
vaixells. Voldríem saber quina actitud i quines actuacions
té previstes el conseller davant la no readmissió dels
treballadors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Treball i Formació, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, li he de dir que
entre les competències de la Conselleria de Treball i
Formació de moment no figura la de futurologia. Aquest
conseller, si tingués el do de la profecia no seria aquí, o tal
vegada sí. Però en qualsevol cas, tenint en compte que el
termini de suspensió dels contractes laborals concedit a
l'empresa Iscomar finalitza al maig del 98, pecaríem d'una
gosadia extrema, jo pens, si ara a octubre del 97 us digués
quina seria la nostra actuació d'aquí a 7 mesos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no pensàvem que
hagués de fer futurologia, sinó que allò que es pot demanar a
una conselleria de Treball i Formació és preveure accions a dur
a terme, atès que tot aquest expedient de regulació ha duit una
tramitació bastant complicada, i voldríem veure si la
Conselleria preveia possibles actuacions si realment la
readmissió no fos possible. De tota manera, com que del tema
se'n continuarà parlant en aquest parlament, allò que sí li deman
és que abans del 98, de la finalització de l'expedient, sí ens
pugui comunicar la previsió que vostè pot fer de les actuacions
de la Conselleria en aquest camp. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Treball i Formació, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Jo pens que hauríem de donar temps al temps, deixar passar
aquests set mesos, veure la marxa de l'empresa, com van les
negociacions, com va la reestructuració, i després efectivament
el maig del 98 en parlarem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 5191/97, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a col•laboració del Govern de la Comunitat
amb l'Administració de Justícia per a la introducció de les
noves mesures previstes a la Llei Orgànica 10/95, del Codi
Penal.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
col•laboració del Govern de la Comunitat Autònoma amb
l'Administració de Justícia per a la introducció de les noves
mesures previstes a la Llei Orgànica 10/95, del Codi Penal. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En noviembre del noviembre del 96,
a instancia del Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó por
unanimidad una proposición no de ley relativa a la colaboración
del Govern con la Administración de Justicia, para la
introducción de las nuevas medidas previstas en la Ley
Orgánica 10/95, del Código Penal.

A punto de cumplir el año desde que se produjo aquel
acuerdo parlamentario, y no teniendo noticia de qué se ha
hecho para su cumplimiento, por cuanto este diputado no se
puede enterar si el Govern de nuestra comunidad autónoma ha
instado al del Estado, o si ha puesto a disposición de la
Administración de Justicia el catálogo e centros a que se refería
aquella proposición, salvo si el Govern tiene la deferencia de
comunicárselo -cosa que no ha hecho-, por eso se formula de
forma específica la pregunta que contiene el orden del día, y
que doy por reproducida.

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. La Conselleria de Sanitat i
Consum ha posat a disposició de l'Administració de Justícia
un catàleg de centres de deshabituació de toxicòmans,
homologats i acreditats per l'Administació sanitària; i s'ha
canalitzat a través de la Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, complint la proposició a què
vostè fa referència.

Respecte a la qüestió si s'ha instat el Govern d'Espanya
a les altres dues qüestions que contenia la proposició, entenc
que sí, encara que no eren competència estricta d'aquesta
conselleria. Però en el que afecta el compliment explícit que
s'encomanava al Govern balear respecte de l'àmbit
autonòmic en la relació amb l'Administració de Justícia,
insistesc que sí s'ha complert, amb data de 13 de maig del
97.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Las preguntas que se formulan
en esta cámara son preguntas al Govern, y si hay una parte
que no corresponde a una conselleria determinada,
consideramos que tiene que ser aquella persona del Govern,
o su portavoz, o quien corresponda, que tenga conocimiento
de qué es lo que se ha hecho sobre el texto completo de lo
que se pregunta quien conteste. Me parece estupendo que se
haya puesto a disposición la documentación a través de
fiscalía. Rogaría que se hiciera también llegar, al menos a
este grupo parlamentario, el catálogo que se aportó a través
de Fiscalía a la Administración de Justicia; y interesaría que
si no se ha instado, tal como se acordó en el debate
parlamentario, pues que se procediera a ello.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a contestar, Sr. Conseller? Té
vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Vull dir que entenc que s'ha produït
aquesta sol•licitud. N'hi faré arribar còpia. I respecte del catàleg
que s'ha fet arribar al Tribunal Superior de Justícia de Balears,
avui mateix li donaré fotocòpia de l'escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 4549/97, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Camí de Cavalls.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Joana
Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
camí de Cavalls.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, aquesta pregunta està adreçada al conseller
d'Ordenació del Territori i Medi Ambient, i en ser una cosa
referida a declaracions seves, ens agradaria que em pogués
contestar ell mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència.

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

Gràcies, Sr. President. Faig intervenció per demanar
ajornament de totes les preguntes, entre el matí i l'horabaixa,
del conseller de Medi Ambient, atès que té interès en contestar-
les ell personalment. El motiu és que l'han convocat de manera
urgent al Consell Nacional de l'Aigua.

L'ajornament seria per a la pregunta 4549/97, 4964/97, la
pregunta ja de l'horabaixa 5192...

EL SR. PRESIDENT:

Si em permet, quan arribem a l'horabaixa, com que són dos
plenaris diferents, ja farà l'observació. Gràcies.

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

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, aquesta pregunta queda ajornada per a un proper
plenari.

I.8) Pregunta RGE núm. 4886/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a accions que es pensen fer davant
l'irregular començament de curs.

Passam a la pregunta que formula el diputat Sr. Andreu
Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
que es pensen fer davant l'irregular inici del curs. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Com està a la pròpia pregunta, aquesta estava dirigida al
Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma, i per
tant, com que es referia al seu pensament, ha fet o pensa fer,
jo pens que ell es va comprometre davant aquest cambra a
contestar preguntes. Per tant, està redactada amb els seus
propis termes, i no hi tenc res més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, jo mateix aquelles
setmanes, quan es va produir l'inici del curs, vaig elevar la
meva protesta oral, tant al director provincial com a la
delegada de Govern, com a la ministra d'Educació. Crec que
no feia falta presentar-la d'altra manera.

I en relació a la segona part de la seva pregunta, on diu
a veure si emprendrem qualque tipus d'acció, jo el que li puc
dir és que nosaltres no podem emprendre accions,
naturalment, contra funcionaris que no som nosaltres, però
que tampoc ho farem quan siguem nosaltres. Jo crec que
hem de fer, tal com parlàvem fa uns minuts, una lectura tan
positiva com sigui possible d'aquest inici de curs, i aprendre
per millorar, perquè el començament del curs que ve sigui
correcta, de tota manera, no mirar cap enrere i analitzar amb
aquest ull crític si s'han d'exigir o no responsabilitats a
funcionaris concrets. Jo crec que això no conduiria enlloc
més que a crear un malestar que no és necessari.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

M'agradaria, Sr. Ferrer, que vostè llegís literalment allò
que diu la pregunta. Jo no dic que vostè exerceixi cap acció
disciplinària damunt funcionaris. Jo deman si vostès, no
vostè, el president de la Comunitat Autònoma pensa, i per
tant m'interessa saber el que ell pensa, no el que vostè
pensa. Si volgués saber el que vostè pensa, li hauria adreçat
la pregunta a vostè, perquè és evident que l'autoritat que té
el president de la Comunitat Autònoma, no només aquí sinó
davant del Govern central, no és la mateixa que té un
conseller, i per això un és president i un altre no és el
president.
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Que hem d'extreure conclusions en positiu d'aquest
començament de curs? Quina, Sr. Conseller? En qualsevol cas
li han posat fàcil a vostè, perquè no crec que pugui ser pitjor.
Per tant, jo li garantesc un èxit relatiu el curs que ve, segur,
segur, perquè és impossible que sigui pitjor.

Però no s'han d'exigir responsabilitats si realment hi ha
funcionaris que han incomplert les seves funcions? I no
oblidem que el director provincial és un funcionari, perquè la
legislació actual exigeix que sigui un funcionari. Per tant, quan
em referesc a funcionaris, no només em referesc al que la gent
pot entendre, sinó als responsables de lliure designació, que han
estat tots ells o bé nomenats a proposta de l'actual director
provincial, o bé renovats en la seva situació, o bé perquè només
n'hi ha un que compleixi les característiques, que és el cap de
la Unitat Tècnica, i només hi ha un arquitecte en el servei
d'aquesta unitat administrativa, realment allà sí que no poden
canviar, perquè només n'hi ha un. Però tots els altres són
càrrecs de confiança de l'administració educativa. Jo crec que
si hi ha hagut incompliments...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo crec que es té dret a exigir que es delimitin les
responsabilitats, i si n'hi ha, que s'exigeixi una aplicació
disciplinària, o simplement de remoció d'aquells que no han
complert la seva obligació. En qualsevol cas, s'ha de saber qui
són i què és el que varen fer.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. La primera part no li contestaré, ja
que no li val la meva contesta, vol la contesta del President. En
relació amb la segona, quina és la forma de ser positiu en
relació amb el principi del curs? La forma és analitzar amb
profunditat què és el que ha passat i com es pot millorar. Jo
crec que no hi ha alta forma de veure en positiu el principi de
curs.

I quant a les responsabilitats, el que jo li dic és que nosaltres
no podem exercir inici d'accions encaminades a esbrinar si hi
ha o no hi ha responsabilitats sobre funcionaris que no són
competències d'aquesta comunitat autònoma. Per tant, això
supòs que ho hauria d'exercir el seu grup a les Corts Generals
en demanda a l'administració de l'Estat, que és el responsable.
Quan nosaltres siguem els responsables, ja ens
responsabilitzarem de les accions de funcionaris.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 4598/97, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a efectes de
l'aturada elèctrica del passat 23 d'agost del 1997.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a efectes de l'aturada elèctrica del passat 23 d'agost
del 1997. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el passat 23 d'agost -molts de vostès se'n
recordaran- Mallorca i Menorca quedaren a les fosques. La
llum se'n va anar, degué partir molt enfora, perquè va costar
com a 6 hores per tornar-la a trobar. Ja sabem que la llum fa
molta de via, va precisament a la seva velocitat. Però més
enllà de les ocurrències més o menys gracioses, tots som
conscients que al sector no n'hi va fer cap, de gràcia. Els
sectors productius, tant a la indústria com als serveis, el
comerç, la restauració, tots aquells que depenien de cambres
frigorífiques, etc. varen tenir pèrdues econòmiques
importants, tant en dany emergent com en lucre cessant, i
fins i tot patiren el desprestigi que comporta una pífia
tècnica d'aquestes magnituds. Per tant, les reaccions foren
agres, com no podia ser d'altra manera. Per això, ara
demanam a l'autoritat pública que entenem competent en
matèria de subministrament elèctric en quina quantia han
avaluat les pèrdues produïdes i quines foren, al seu parer,
els efectes més rellevants de la durada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar aquesta pregunta, té la
paraula el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Indústria i Comerç. Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies. Sr. Diputat la Conselleria d' Agricultura,
Comerç i Indústria va intentar avaluar aquestos mals, però
no ha pogut tenir unes dades prou fiables que ens permetin
fer-ne un càlcul exacte o fiable, dels mals econòmics que es
varen produir amb l'aturada de llum de dia 22. De tota
manera, cal recordar que, efectivament, hi va haver un
màxim de sis hores però hi va haver un mínim d'una hora,
és a dir, l'aturada no va ser de sis hores per tot Mallorca i
per tot Menorca, sinó que va oscil•la, n'hi ha zones amb més
i, d'altres, amb menys temps d'aturada. Això no significa
que estigui bé i que sigui una cosa agradable, ni molt
manco. Des de la Conselleria, no haurà sentit mai a dir que
és un cas que no s'ha de repetir perquè ha creat un perjudici.
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Els càlculs econòmics són molt difícils d'avaluar però que,
des del punt de vista de la imatge o des del punt de vista, de la
Comunitat, dels nostres ciutadans, és greu, i els efectes, ja els
pensarà, és a dir, una societat que viu pràcticament depenent de
l'electricitat, que s'aturi l'electricitat durant una hora és una
paralització total de semàfors, de moltes activitats. De tota
manera, també ha de tenir en compte que el temps que es va
aturar, quan estàvem parlant d'alimentació, per exemple, els
aliments que hi havia en cambres frigorífiques no varen patir,
no va perillar la salut, com pareix que s'ha intentat dir. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol tornar a fer ús de la
paraula? Té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com a mínim, n'hauran fet alguna
mena d'avaluació més concreta, pensa, que aquesta tan etèria
que ens ha donat el Sr. Conseller, tant PIMEM com CAEB
sembla que han fet alguna mena de treball en aquest sentit, i
confiï que algú haurà quantificat d'alguna manera quines han
pogut ser aquestes repercussions, com a mínim de manera
indiciària. És cert que a algunes bandes, dues hores i a d'altres,
important, sis, i, a més, no triades prioritàriament, no triades
d'una manera precisa per la pròpia empresa, sinó que sembla
que és la mateixa empresa qui diu que d'una manera aleatòria.

Pensam que sí que ha de fer una feina el Govern
d'aclariment, per poder exigir responsabilitats, per poder fer la
seva feina, entenem, de fiscalitzador de l'empresa, en el sentit
que és l'autoritat pública que ha de garantir el subministrament
elèctric, i la veritat és que no ens en sentim gaire satisfets.

Per altra banda, també demanam altres efectes colaterals, ha
dit el de la imatge, jo demanaria si s'ha precisat d'altre. Creim
que  a més dels efectes purament crematístics o econòmics,
millor dit, n'hi ha d'haver..., també si n'hi ha hagut en seguretat
pública o en d'altres elements; naturalment, no ens referim als
efectes demogràfics. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, pot tenir per segur
que la labor de fiscalització que fa l'Administració es
compleix, el que passa és que si ara li contest en què
consisteix la fiscalització ja li fony una pregunta que té
preparada, supòs que per al pròxim ple, que era quines
mesures hem dut a terme. Si vol, la hi puc contestar ara,
però  li faig malbé una altra intervenció que podria tenir.
Quant a la seguretat pública, sap, o ho hauria de saber, que
no va perillar en camp moment, entre altes raons perquè les
forces de seguretat pública tenen alternatives quan hi ha una
davallada de llum d'aquest tipus. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 4964/97, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pressupost de la campanya "Les illes que volem".

La pregunta número 10 ha estat retirada.

I.11) Pregunta RGE núm. 5092/97, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a finançament de
l'Insalud a les Illes Balears.

Pregunta número 11, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia Munar... Decau per la no presència de la diputada.

I.12) Pregunta RGE núm. 5186/97, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recurs contenciós-
administratiu interposat per l'Estat contra el Reglament
d'agències de viatges.

La darrera pregunta la formula el diputat Sr. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
recurs contenciós administratiu interposat per l'Estat contra
el reglament d'agències de viatges. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, sap que
en el mes de setembre la Secretaria d'Estat de Comerç,
Turisme i PYME havia plantejat un recurs contenciós
administratiu contra un reglament, el reglament d'agències
de viatges, que havia estat aprovat amb consens, o amb
consultes prèvies, del sector i, a més, amb l'acord previ
favorable, dictamen favorable, del Consell Consultiu, que
s'havia plantejat, per tant, un recurs contenciós administratiu
contra aquest decret. En aquell moment, ni per part del
Govern balear ni per part del Govern central es van donar
explicacions de quines eren les causes d'aquesr recurs
contenciós administratiu i, per tant, jo i deman en aquest
moment quina és la informació que té, quines són les
motivacions d'aquest recurs i quina és la posició del Govern.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, efectivamente,
nosotros recibimos también con sorpresa la interposición o el
anuncio de interposición de este recurso contencioso, que no
fue puesto por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
PYME, sino por la Secretaría General Técnica de la
Subsecretaría del Ministerio de Economía, debido a que
recibieron la notificación de este decreto parece que con muy
poco tiempo para la posibilidad de interposición de recurso.
Como quiera que no tenían un conocimiento preciso de lo que
se había hecho con este reglamento, pues decidieron imponerlo
a título cautelar y simultáneamente pedir informes sobre el
tema a la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME.
La Secretaría de Estado con un informe en el sentido de que no
había motivos para la interposición de ese recurso. En este
momento, y son las últimas noticias, están pendientes de dar
esa misma respuesta al Tribunal Contencioso-Administrativo
de Baleares, en el sentido de retirar el citado recurso, no
confirmar su interposición. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. Conseller, per la informació que ens dóna, crec
que és una informació que no hem tengut, mentre aquí, al
Parlament, no hem plantejat aquesta qüestió, hi ha una falta
d'informació, una opacitat per part del Govern de que vostè
forma part sobre aquest qüestió. Crec que ha estat un abús,
aquesta actuació del Govern central, aquesta actuació de què
vostè diu que és cautelar, de plantejar un recurs contenciós
administratiu per després assegurar-se no tenir cap motiu per
plantejar-lo. I em felicit de la seva docilitat davant aquesta
actuació, en ser com és un govern del seu propi partit, segur que
la reacció, si una actuació d'aquest tipus hagués estat presa pel
Govern anterior d'Espanya, hauria estat d'esquinzament de
vestits, amb tota casta d'acompanyament de bateria informativa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Dos cosas, Sr. Triay. Respecto a la opacidad, de
opacidad, nada, porque usted hace esta pregunta porque se
ha enterado por los medios de comunicación, a los cuales yo
informé en su momento de la interposición de este recurso,
de nuestra sorpresa y, desde luego, de nuestra posición
absolutamente contraria a la interposición de este recurso;
igualmente, me dirigí a la Secretaría de Estado de
Comercio, Turisme y PYME para dar las quejas oportunas,
sin embargo, la respuesta de la Secretaría de Estado constata
una cuestión que a mi me parece evidente, que se ha
cometido un error, lo reconocí públicamente en los medios
de comunicación y no tengo ningún inconveniente en
reconocerlo aquí. Efectivamente, la asesoría jurídica de la
Secretaría General Técnica cometió un error al pensar, yo
creo que por puro desconocimiento, que se trataba de un
reglamento que ya había tenido problemas con anterioridad
y ante el que se había puesto en su momento recurso. De
manera que es un error, hay la constatación, y la hago aquí
para su satisfacción, que ese error se produjo, y,
naturalmente, creo que lo que no podemos es atribuir el
error a quien no lo ha cometido, que es la Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y PYME. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Moció RGE núm. 3429/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política esportiva,
derivada del debat de la interpel•lació RGE núm. 1713/97.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política esportiva, derivada de la Interpel•lació
1713/97. Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista per a aquest tema, el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Le corresponde a este diputado
iniciar el primer debate ordinario de este período de
sesiones con una moción que ya huele un poco a naftalina,
pues la interpelación de que deriva tuvo lugar en mayo, es
decir, hace ya cinco meses, y es que como el Parlament es,
entre otras cosas, un órgano de control al Govern, interesa
que su actividad sea, por lo visto, lo menor posible y que,
por ello, se den situaciones como la presente, una moción
que se debate casi medio año después de aquella
interpelación de la que deriva. Si a esto añadimos los
problemas del Govern, bien sean internos, judiciales, que
producen constantes cambios en el mismo, sucede que no
hay manera de tener dos debates seguidos con el mismo
conseller. Me encuentro ahora, creo, ante el tercer conseller
del ramo en menos de dos años y medio, en el quinto
gobierno del tercer presidente, tras cuatro votaciones de
investidura, cuando yo presenté la moción ante el segundo
conseller del cuarto gobierno del tercer presidente; ante
semejante carrusel, pensé retirar la moción, teniendo en
cuenta el escaso tiempo que lleva en la conselleria su actual
titular, para permitir su participación en el debate con mejor
preparación, pero he decidido mantenerla, en primer lugar,
y sobre todo, porque me consta que el actual conseller, si
hubiera querido participar en el debate, tiene la capacidad
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necesaria para poder debatir sobre el tema y, en segundo lugar,
porque de no debatirse ahora, probablemente jamás podría
hacerse, téngase en cuenta que en dos años y medio ha habido
tres consellers d'Educació, Cultura i Esports, con los diferentes
nombres que ha tenido, más uno non nato, además, hay signos
que delatan que el clima político se está enrareciendo, hay
movilización de fuerzas armadas para proteger los paseos del
que se llama "ciudadano excepcional", se presentan mociones
políticas para eliminación de grupos parlamentarios por razones
políticas, y le recorren a uno escalofríos por la espina
democrática que le hacen espabilarse al defender las mociones
que estima oportunas, porque ¡quién sabe qué pasará mañana!
En fin, démonos prisa, por si acaso.

La presente moción tiene dos partes, la primera va referida
a los viajes de ámbito interinsular en competiciones oficiales de
carácter autonómico, que se considera que tienen que ser
cubiertas por la Comunidad Autónoma, i la segunda, a cuidado
médico que merecen los deportista de las escuelas superiores
deportivas del Gobierno.

Empecemos por la primera. Somos una comunidad
pluriinsular, y el mundo del deporte, cuando se establecen
competiciones de carácter autonómico, lógica consecuencia de
la decisión política de estructurarnos de tal forma, se traslada
al mundo de deporte el coste de dicha decisión, por cuanto al
problema que tienen todos los deportistas del Estado español,
el del transporte terrestre, se suma aquí el de los traslados
aéreos o marítimos entre islas, con lo que el coste que tienen
que soportar los deportistas en esta comunidad casi se triplica.
Un equipo de deportistas de Mallorca precisa de medios
terrestres hasta el aeropuerto, el coste del avión y luego medios
terrestres hasta su lugar de destino en la otra isla, y si el
deportista se tiene que desplazar de Menorca o de Ibiza hay que
añadir el coste de un traslado en avión más si va a otra de las
islas menores. Este sistema lleva al endeudamiento de los clubs,
ya que tiene que multiplicar su presupuesto por razones de
pluriinsularidad y el gasto que se hace en desplazamientos se
debe de detraer de otras dedicaciones de prioritaria importancia,
por lo menos desde una perspectiva de izquierda, como es el
mantenimiento de las secciones inferiores de los clubs o el
mejor mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Cuando consellers del Govern recorren nuestro país y llegan
por el océano hasta las Canarias o más allá de los Pirineos
como apóstoles del régimen fiscal especial, o cómo acabe
por llamarse lo que de él quede, resulta cuando menos una
paradoja que no se llegue a entender que la pluriinsularidad,
que el agua que separa nuestras islas, ahogue
económicamente a nuestros deportistas. El Govern va
predicando que el Govern central debe socorrernos en el
coste de nuestra insularidad respecto de la península, etc., y
en lo que tiene competencias, los olvida.

Cuando estamos solicitando medidas compensatorias
para nuestra insularidad, ¿cómo puede explicar el Govern a
nuestros deportistas que para ellos no hay compensación?
Téngase en cuenta que no son nuestros deportistas quienes
conciben las competiciones de carácter autonómico y
téngase en cuenta que dichas competiciones tienen su mayor
justificación por la solidaridad que debe existir con las islas
menores, y el coste es elevado, un ejemplo sirve: La tercera
división de fútbol balear; de los 20 equipos que componen
el grupo, según temporadas, cuatro o cinco son de Menorca
o de Ibiza, según, si los equipos mallorquines no tuvieran
que ir a otras islas se ahorrarían unos 14 millones de
pesetas, y un equipo de Menorca, si no tuviera que ir a
Ibiza, se ahorraría cerca de 4 millones de pesetas si le
corresponden tres desplazamientos; en total, casi 30
millones de pesetas supone el coste de la pluriinsularidad
para una sola tercera división de fútbol balear. Así
podríamos entrar en otros deportes, y en todos nos
encontraríamos con lo mismo, en baloncesto, fútbol-sala,
balonmano, etc. ¿Por qué existen divisiones autonómicas?
Está claro que no es por motivos económicos, ya que son
ruinosas, existen y deben de seguir existiendo porque,
políticamente, es bueno para nuestra débil autonomía, pero
lo que también es evidente es que el coste de esa decisión
política no puede cargarse sobre los clubs, por todos los
motivos que hemos ido diciendo.

¿Qué es lo que ha hecho o está haciendo el Govern
balear al respecto? No es fácil averiguarlo. Nuestro grupo
lleva varios años haciendo preguntas con solicitud de
respuesta escrita al respecto para intentar aclarar el
funcionamiento del Govern en este tema. Cuando presenté
la interpelación, pregunté sobre el tema al entonces
conseller y no se me respondió. Hoy tenemos delante una
moción y esperemos que se resuelva el tema.
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En el año 96, en contestación a la Pregunta 5090/96, hecha
por este diputado, se nos dijo que para desplazamientos
interinsulares se daba una subvención de 24 millones de
pesetas, y esta suma procede de una reunión en la que se dieron
cuenta de que los 14 millones que tenían presupuestados no
eran bastantes..., perdón, los 10 millones que tenían
presupuestados no eran bastantes y se incrementó en 14 más,
porque no bastaba para nada, prácticamente, y quedaron en 24
millones en el año 96. Se recibieron demandas por importe de
72 millones de pesetas, por lo que el coste que tuvieron que
asumir los clubs, en definitiva, fue de 48 millones de pesetas.
En el año 97, se formula la misma pregunta, y la contestación,
firmada por el actual conseller, nos da la cifra de 16 millones de
pesetas para ayudar a estos desplazamientos interinsulares en
competiciones autonómicas, o sea, se reduce de 24 a 16. Es
decir, se dan cuenta en el 96 que 24 millones no bastan y en el
97 los reducen simplemente a 16; eso sí, si algún deportista de
Baleares sobrevive al problema económico y gracias a su
esfuerzo gana algo de importancia, puede estar tranquilo,
porque el Govern balear irá a la escalerilla del avión a esperarle,
no sea que otra institución se adelante, y se lo llevará a exhibir
al Consolat de Mar, lo retratarán con el "ciudadano
excepcional", lo cual no tiene ya mucho mérito pues no ya hay
pocos ciudadanos en nuestras islas que no tenga una foto con él
cerca, y si no se deja retratar aquí, se le irá a buscar hasta las
antípodas para retratarlo junto a alguien del Govern, ¿recuerdan
Melbourne?.

En el debate de presupuestos del 97 presenté una enmienda
que pretendía traer dinero a la partida destinada a viajes
interinsulares. No hubo respuesta por parte del Grupo Popular.
El diputado que me contestó no fue capaz de decir nada al
respecto. Se consulte el Diario de Sesiones.

En primer lugar, nos tiene que decir el Partido Popular si se
está o no de acuerdo en la necesidad de evitar el coste de la
interinsularidad a nuestros deportistas, porque si no estamos de
acuerdo con el principio, ya no tenemos que discutir cifras. Eso
sí, ruego que no me contesten diciendo que ya lo están
haciendo, que han hecho acuerdos con compañías aéreas y
marítimas para reducir el coste de los viajes, eso está
bien,porque los números que he dado ya tienen practicada esa
reducción. No me digan que van a hacer o que han hecho una
convocatoria este año por 16 millones porque, como ya he
explicado, esos 16 millones son totalmente insuficientes. Por
eso, les pido que acepten la moción en esta parte y que la
traduzcan en el necesario incremento presupuestario para el año
próximo, ahora que todavía estamos a tiempo.

El segundo apartado de la moción va referido a la necesidad
de que exista un control de seguimiento médico de los
deportistas que están en las escuelas superiores del Govern.
Esta propuesta se defiende por si sola, no creo que exista nadie,
no en esta comunidad, sino en esta galaxia, que considere que
no debe de haber ese seguimiento médico. ¿Qué problemas
podría haber para que acepten la presente moción?, discutir
acerca de qué consideramos titulo de médico especialista en
medicina deportiva? Creo que es una cuestión clara, pero en
cualquier caso estamos abiertos a cuantas propuestas se nos
quieran hacer por parte de los grupos que quieran sumarse a
esta moción y tengan alguna duda al respecto, siempre que
queden garantizados los conocimientos específicos en la
materia i la solvencia de los especialistas.

No creo que se pueda estar en desacuerdo en que se
supervisen los planes de entrenamiento de los deportistas
por especialistas en medicina deportiva; tampoco creo que
se pueda estar en desacuerdo en que se haga un seguimiento
de la evolución e los alumnos de estas escuelas superiores
de deporte; además, las escuelas superiores de deporte
están, todas, en Mallorca, no sé si el Gobierno piensa
establecer alguna en Menorca o Ibiza, sería bueno que nos
lo dijeran, pero de momento todas están en Mallorca, y
tienen la suerte de que el mejor servicio público de
medicina deportiva del Estado español se encuentre en
Mallorca, es el único del país que ha puesto los medios para
que todos los participantes en competiciones de deporte
base, no sólo unificada, sino de promoción, puedan ser
atendidos gratuitamente. Un equipo que dispone de la
solvencia suficiente como para ser el único gabinete de
medicina deportiva perteneciente a una institución que es
capaz de evaluar el rendimiento de futbolistas de un equipo
de primera división.

Les consta que el consell insular ha ofrecido de forma
gratuita sus servicios de medicina deportiva para atención
de las escuelas superiores del Govern. Le consta al Govern
que, cuando se creo la escuela superior de tenis, recibió
incluso una propuesta de convenio, aprobada por el consell
insular ofreciendo aquellos servicios, oferta que no han
tenido, por cierto, la corrección institucional de contestar. Si
todos los deportistas de estas islas, desde los alevines hasta
el fútbol este de las estrellas, del RCD Mallorca, están
siendo atendidos por el único gabinete de medicina
deportiva público legal, hay que tener en cuenta que la
competencia es exclusiva del consell insular, los
ayuntamientos no tienen competencia, ni el Govern, (...) las
pidieron todas, ¿por qué se priva a los deportistas de las
escuelas del Govern del derecho a esa atención? Creo que el
sentido común los lleva (...) celos injustificados en beneficio
de nuestros deportistas, y si dos instituciones pueden
colaborar, que por motivos partidistas no se les (...).
Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Grups que hi vulguin intervenir?
Per part d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula
el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposta de moció que
ens fa el Grup Socialista ve arran de la interpel•lació que va
fer ja en el passat període de sessions. Han transcorregut,
per tant, uns mesos d'ençà que vàrem tenir aquella discussió
i, potser pels mesos transcorreguts, ha perdut el lligam, la
vinculació, amb el debat que vam tenir en aquest mateix ple
del Parlament. Açò no obstant, les dues propostes de moció
concreten allò que va ser una exposició general dels
problemes que afecten la pràctica de l'esport a les Illes
Balears, en dues qüestions mot concretes, potser de la seva
concreció, quan el Grup Socialista fa un esforç de posar
damunt la taula dues propostes, també fa un esforç perquè
els altres grups els donem suport i per no presentar altres
propostes que haurien pogut sorgir del contingut d'aquell
debat.
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Lògicament, el problema dels viatges interinsulars és un
problema greu, que afecta directament la igualtat d'oportunitats
dels habitants de les diferents illes, és un problema que tenim
en moltes matèries i que també a l'esport hi és cada dia. Afecta
tant els equips de qualsevol disciplina de Mallorca que s'han de
desplaçar a Menorca i a Eivissa i afecta també els equips de
Menorca i d'Eivissa que s'han de desplaçar a Mallorca; crec que
afecta en major grau els equips de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera, en el cas que d'alguna disciplina n'hi hagi, perquè
s'han de desplaçar més vegades, normalment a les lligues, als
campionats, hi ha una major proporció d'equips de Mallorca i
els equips de les altres illes, dels quals hi ha en menor nombre,
s'han de desplaçar més vegades i, per tant, els perjudica més,
als esportistes, als clubs, de Menorca i d'Eivissa. Per açò és
important aquesta proposta.

Per altra banda, el Govern té una línia de subvencions que
en el cas del futbol o del bàsquet pot arribar fins al 40, 50% de
subvencions en els viatges interinsulars, però en el cas d'altres
disciplines, no sabem per quina regla de tres, arriba al 15, 20,
25%, en algunes disciplines, com si algunes hagin de ser menys
afavorides que d'altres o que d'altres n'hagin de ser més, açò
també crea una marginació, una desigualtat entre els diferents
grups d'esport que es practiquen a les Illes Balears.

No creim que l'aprovació d'aquesta moció representi una
gran quantitat, un gran dispendi econòmic, sinó una cosa
perfectament assumible, quan sabem que a l'any 1997 el
pressupost d'esport de la Comunitat Autònoma és prop dels
1.500 milions de pessetes. I si rallam de 40, 50 milions d'aqust
pressupost, és bo d'assumnir, i seria una passa endavant, fora
que l'any que ve una de les mesures fiscals -i permetin-me
l'acudit-, de l'any 99, sigui que cada persona pugui descomptar
10.000 pessetes si té fills o si practica algun esport per al qual
s'hagi de desplaçar d'una illa a una altra, que pugui descomptar
10.000 pessetes en la declaració de l'IRPF; no crec que tampoc
sigui aquesta una solució, la solució és encara el problema.

Nosaltres hi donarem suport, i lògicament també donarem
suport al segon punt de la moció, quant a la participació dels
metges..., d'un seguiment mèdic de les persones que estan
a les escoles superiors d'esport de les Illes Balears. El Sr.
Diéguez ha demanat si es preveu la creació de qualsevol
escola superior d'esports a Eivissa o a Menorca, supòs que
també ho deia en broma, perquè tots sabem quins són els
plans del Govern. El conseller anterior, l'actal ara no hi és
present, però l'anterior ho va dir ben clar, que les escoles
estaran centralitzades precisament per afavorir una menor
despesa, però, és clar, quan rallam de menors despeses i de
centralitzar escoles, vol dir que els esportistes d'èlit o els
esportistes que vulguin progressar en la seva pràctica, de
Menorca o d'Eivissa, sempre tenen menors o pitjors
condicions que els esportistes de Mallorca i que, a l'hora de
seleccionar els esportistes per arribar a aquestes escoles,
vostès, si tenen, com nosaltres, les actes de selecció
d'esportistes, la veritat és que fa un poc de..., sembla que no
hi ha un criteri massa tècnic. No és aquest el tema, el tema
és que hi hagi un seguiment mèdic en la labor de les escoles
superiors d'esports. Per tant, el Grup d'Esquerra Unida
donarà suport a aquestes dues propostes, que podrien haver
estat moltes més, a partir d'aquella interpel•lació, però creim
que si el Grup Socialista ha fet un esforç de concreció, el
Parlament també ha de fer aquest esforç de donar-los suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei del
Grup Socialista té dos punts, en comentarem un darrera
l'altre.

El primer punt planteja un tema del qual jo diria que
gairebé és etern en aquest parlament i en aquest país nostre,
que és el tema dels costos afegits que representa la
insularitat, i en el cas de Balears no estam parlant només
d'insularitat, sinó que parlam de pluriinsularitat, i és clar,
cada vegada que surt aquest tema, un tema no resolt,
sistemàticament, invocant la gran riquesa generalitzada que
existeix en aquest país nostre, partits que governen a l'Estat
en poden passar olímpicament. La primera cosa que
hauríem de recordar és que és un dret constitucional que
tenim els ciutadans d'aquestes illes perquè els nostres, en
diria jo, inconvenients, en la mesura de la nostra condició
insular, siguin resolts i aquest principi constitucional, una
vegada i un altre, és, per dir-ho d'alguna manera, desatès.

Per tant, jo crec que la proposta del Grup Socialista és
perfectament acceptable, jo diria que és necessària. Seria
molt lògic que el Govern balear incrementàs la partida
destinada als ajuts per intercanvis, per dir-ho d'alguna
manera, i participacions en competicions esportives. Crec
que la idea que això figuri en una partida dels pressupostos
és positiva perquè el que fa és consolidar el compromís per
part del Govern i, a la vegada, consolidar els ajuts, ara bé,
creim que també seria molt lògic que aquesta fos una de les
qüestions que justificassin treballar amb una mica més de
vehemència i d'eficàcia per part del Govern balear amb vista
a aconseguir de l'Estat recursos compensatoris d'aquestes
limitacions i d'aquests costos afegits que la insularitat
produeix.

És evident, i ho ha dit el Sr. Diéguez, que molts clubs
esportius de Balears han de destinar una part molt
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considerable a pagar els costos dels desplaçaments i els
allotjaments que en molts casos aquests desplaçaments
impliquen, no tan sols és  pagar el mitjà de transport, sinó
l'allotjament que sol implicar un canvi d'illa, i és evident que
aquests doblers són, diria jo, desviats del que haurien de sr les
seves finalitats més prioritàries, com és millora d'instal•lacions,
inversió en formació tècnica dels seus esportistes, perquè, és
clar, lògicament, a un club esportiu acostumat a viure dins la
precarietat que arribi a destinar un 40 o un 50% a pagar
aquestes qüestions, que són, per dir-ho d'alguna manera, en
gran part exclusives de la seva condició de clubs insulars,
realment és molt mal de defensar aquesta qüestió.

D'altra banda, el nostre grup, tant en plenari com en
comissions de cultura o a l'hora de discutir els pressupostos, ha
plantejat una vegada i una altra aquest tema, en relació no tan
sols amb el tema de l'esport, sinó també amb el tema de la
cultura. És evident que també a les Illes Balears, pel fet de la
seva condició de territori pluriinsular, els grups de teatre, les
corals, els grups musicals, en un sentit ample, totes les persones
i tots els sectors que es dediquen a les activitats culturals, tenen
unes dificultats, que els fan difícil poder anar a les altres illes
i, en aquest cas, ni tan sols hi ha aquests petits ajuts que el
govern balear té establerts per als esportistes; en el cas de
l'àmbit de la cultura no hi ha ni la més miserable pesseta per fer
possible que aquests intercanvis es produeixin.

Per tant, donarem suport a aquest primer punt.

Respecte del segon, jo diria que una persona que està un poc
desconnectada del món polític i llegeix aquesta segona
proposta, la seva reacció més lògica és dir: És possible que una
cosa tan òbvia, tan raonable, tan elemental com la que es
proposa aquí encara no hagi estat duta a terme?, és a dir, és
possible que hi hagi escoles superiors esportives sota la tutela
i gestió del Govern balear que no tenguin una supervisió dels
seus plans d'entrenament per part de persones que tenguin els
títols i l'especialització que correspongui?, és a dir, la veritat és
que la lectura d'aquest punt el que fa és produir sorpresa i,
d'alguna manera, fa veure, com en tantes altres ocasions es pot
veure en aquesta illa, que l'existència d'institucions, per dir-ho
d'alguna manera, ideològicament diferenciades, dóna com a
resultat, a vegades, unes actuacions i uns comportaments
absolutament peregrins per part d'alguna institució respecte
d'altra, cosa que els ciutadans, evidentment, no haurien, en cap
cas, d'haver de pagar, cosa que sí, que resulta que han de pagar
perquè se suposa que en la mesura que, per raons partidistes, no
hi ha la supervisió dels especialistes que caldria que hi fos,
lògicament això va en detriment i en negatiu dels ciutadans que
practiquen uns esports i que s'acullen a aquestes escoles
superiors. 

Dit tot, simplement acabaré dient que donarem suport a
aquesta proposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Andreu Riera.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats; Sr.
Diéguez, si hem de començar a parlar de canvis podem estar
tot el matí, aquí; vostè ens ha parlat de canvis de consellers,
i jo també li diré una cosa: en deu anys que som aquí els
canvis han estat importants; durant sis o set anys cada
setmana hi havia una moció d'esport, en aquest parlament,
i en dos anys n'hi ha hagudes dues; per tant, no sé si el canvi
que varen vostès va ser bo o dolent. 

Però parlarem d'aquesta moció que vostè ens ha
presentat i els diré que vostè ha començat dient que en el
primer punt fins i tot ens ha posat "medios terrestres" per
anar a l'aeroport. Això la veritat és que totes les comunitats
si han d'anar a l'aeroport deuen tenir la mateixa despesa que
la nostra. Si després des de l'aeroport han d'anar a una altra
comunitat, idò també tenen les mateixes despeses que
puguin tenir els nostres. Vostè ha començat dient que aquí
s'oblida molta gent, que es fan parts i quarts, vull dir jo, amb
el repartiment dels doblers per a viatges interinsulars. La
veritat és que aquests doblers que es donen i que vénen en
el pressupost que, segons les meves notícies, l'any 97 són 20
milions de pessetes, es donen a les federacions respectives
perquè ells facin el repartiment que creguin més convenient.

No ha dit que a l'esport escolar ja l'any que ve, l'any 98,
idò es pagarà el total de tots els desplaçaments a totes les
illes. És vera que enguany els consells han hagut de
col•laborar.

I quant a allò que vostè ens ha dit dels equips de tercera
divisió, la veritat és que és vera, que tenen moltes despeses,
però jo crec que hi ha qualque equip de tercera divisió que
també tenen un pressupost bastant desfasat i vostè va a
veure un partit de tercera divisió a un poble de Mallorca i hi
ha 50 persones, i amb aquesta quantitat de gent que hi va és
molt difícil que puguin fer front a totes les seves despeses.

I llavors ens ha parlat, també, dels esportistes que quan
arriben, si aconsegueixen algun títol, només van segons a
on. Jo he anat a recepcions al Palau Reial i allà he berenat
i he fet de tot amb aquests esportistes; què no havien
aconseguit cap campionat del món?, però, miri, si hi han
anat i ens conviden també hi anirem, en això no tenim cap
problema ni un, però la veritat és que no només van a un
lloc, això sí que s'ho reparteixen i la foto l'endemà surt per
tot, i si surt a un lloc primer, l'endemà l'altre procura que
surti, això valdria més que no en parlàssim perquè sempre
hauríem de parlar dels dos lloc i seria difícil que ningú ens
cregués, jo crec que faríem més rialles que res.

Vostè ha dit que ara a la resposta el nostre grup li parlarà
del mateix que hem parlat sempre. Sí, dels descomptes que
ens fan les companyies aèries; això és vera, però jo li he de
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dir que vostè sap que la conselleria té uns doblers per a tots els
desplaçaments interinsulars i, per altra part, aquesta ajuda que
en aquestes hores tenen, a part del 10% com a residents, es
tenen uns convenis firmats amb Iberia i Aviaco que arriben al
25% més, i si és un grup és el 25%, és a dir, que qualque
vegada són del 60% els descomptes. Ara, el que no pot ser,
tampoc, és difícil poder contentar tots els esportistes i sobretot
tots els equips, perquè abans també només eren els equips, quan
era un grup, que tenien aquest descompte; ara, si els esportistes
són individuals, si no és un equip, si és un senyor que corre una
marató, també té una subvenció, cosa que abans no tenia. Per
tant jo crec que això s'ha millorat, i per aquest motiu nosaltres,
en aquest primer punt, com vostè pot suposar, li direm que no
perquè és una cosa que el Govern fa des de sempre.

Quant al segon punt, allò dels metges de medicina esportiva,
vostè ha parlat primer dels títols dels metges. D'aquests títols
dels metges val més no parlar-ne perquè cadascú ha de guardar
ca seva. La veritat és que el que més m'ha agradat ha estat que
ha dit que el consell insular tenia el millor gabinet de medicina
esportiva d'Espanya; això no ho dubt: durant vuit anys el vàrem
fundar qui li parla quan el Sr. Verger era president, això és
vera, i crec que vàrem fundar el millor gabinet que tenim; ara
a vostè li toca continuar endavant i això és el que esper, que
continuarà, perquè el prestigi d'aquest gabinet continuï així com
està. I li diré que aquests metges, en aquest moment, idò el
Govern no en té cap contractat, encara, però en el moment que
en contracti un no es preocupi que tendrà el títol que la llei diu,
i jo crec que vostè hauria de retirar aquest segon punt, tenint en
compte l'article 53 de la Llei de l'Esport balear, que diu que tots
els que exerceixin una activitat tècnica esportiva han de posseir
la titulació que estableix la legislació vigent, és a dir, que amb
aquest article de la Llei de l'Esport, el Govern, si n'ha de
contractar cap, no es preocupi que tendrà el títol adient i
necessari i que digui la llei; per tant, arribats a aquest punt
també, com que en aquests moments no en té cap, també
votarem en contra perquè el que farà el Govern quan el
contracti serà allò que diu la llei. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Ahora comprendo por qué se ha
ido el conseller: por no oír esto; debía darle un poco de
vergüenza -o algo así- oír las explicaciones que se han dado.
Vamos a ver, no nos diga que el Govern ya está
subvencionando, ayudando, cubriendo al 100% los
desplazamientos en las competiciones interinsulares, no nos
diga que esto es así porque falta muchísimo por cubrir, ya
se lo hemos dicho. Dinero no tiene por qué faltar. Recuerdo
cuando tuvimos aquí la interpelación que el anterior
conseller dijo -Diario de Sesiones número 77, página 3134-
"subvencionar desplazamientos no es incompatible con
patrocinar grandes acontecimientos deportivos; tiene que
haber recursos y voluntad política para hacer las dos cosas".
Recursos, los hay; voluntad política no, dígalo claramente;
y por qué no hay?; explicaré a esta cámara por qué no hay.
Por qué no se ayuda más a los desplazamientos?; muy fácil,
esos 40 millones que pueden hacer falta, desde la
perspectiva de la derecha son más útiles en subvenciones
directas que si se entregan para desplazamientos
interinsulares, puestos que si se entregan para estos
desplazamientos quien recibe el dinero a veces no llega a
saber muy bien de quien lo recibe, y a la derecha no le
interesa dar una sola peseta sin que quien la recibe bese el
anillo episcopal, sin que quien la recibe tenga perfectamente
claro a quien debe estar agradecido, porque el último fin de
esa ayuda no es el beneficio al deporte sino fomentar el
clientelismo. 

Recursos, ¿cuantos millones desea?; ahora le diré de
dónde los puede sacar, yo le diré cómo obtenerlos sin que
para nada se resienta el deporte en nuestras islas: solamente
tendrá que discutir con dos amigos, pero no se preocupe que
ninguno de ellos vota en nuestra comunidad. Le ofrezco
cómo obtener 40 millones sin perder un solo voto, mire qué
fácil. ¿De dónde los puede obtener?, de la caja B de la
Dirección General de Deportes, el Ibatur; ¿cómo?, mire,
este año se han gastado 30 millones de pesetas, 30, no me
equivoco, 30 millones de pesetas en la Great Spring Golf
days 97, 30 millones de pesetas, está en la respuesta escrita
que tengo a su disposición facilitada por su govern, i 10
millones de pesetas en el Trofeo Almirante Conde de
Barcelona, 10 millones de pesetas, cuando el año pasado se
gastaron 5 y no le digo lo que se gastaron en años
anteriores. Y si quiere más dinero, más dinero: puede
recoger otros 10 millones que han dedicado a (...), etc., y no
se preocupe que le seguirán votando.

Un deportista en nuestras islas no tiene medios para
volver o para hacer sus traslados como deportista entre islas,
no tiene medios; la única posibilidad que tiene es, gracias a
la última medida que se ha tomado por parte del Govern de
permitir la repatriación funeraria de quienes fallecen fuera
de su isla, pues caerse de la pértiga o algo así, es al única
posibilidad que tienen. 

Y en cuanto a la medicina deportiva, Sr. Diputado, si
quiere, y a fin de que acepten la moción que hemos
presentado, le propongo que se incluya en la misma que
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nadie que no sea del Partido Popular saldrá en las fotos
relacionadas con las escuelas superiores del Govern; que
quedará prohibido, a cualquier otra institución no gobernada
por el Partido Popular, hacer la menor referencia a la
colaboración con dichas escuelas, porque todo lo demás es
gratuito, todo el mundo admite como lógico, normal, que se
haga ese seguimiento. Si ustedes tienen la posibilidad de
hacerlo y con buen asesoramiento, ¿por qué no lo hacen?,
simplemente por motivos partidistas. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que no tenim vergonya
de res, en sortir aquí. Potser la vergonya hauria de ser quan hi
ha altres institucions, en aquesta illa, que el 50 o el 60% del seu
pressupost el dóna a una federació concreta, i tot perquè durant
molts d'anys han estat a sou d'aquesta federació. Això és de'l
que crec que qualque dia també hauríem de parlar. I no em parli
de com han de venir els esportistes si tenen qualque problema:
tots vendran, no hi ha por, tant si són vius com si són morts, Sr.
Diéguez, i això crec que ja no ho ha de treure.

I quant a allò de la caixa B, no ens parli de subvencions,
perquè coneixem el tema tan bé com vostè o més. Les
subvencions, a aquestes hores, no són de la Comunitat, són del
Consell Insular, i vostè sap com es reparteixen les subvencions,
no li he de donar cap lliçó perquè vostè quan va entrar en va
aprendre molt aviat, ja sabia com ho fèiem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat passam a la votació. Per les
intervencions que hi ha hagut sembla que s'han de votar els dos
punts per separat. Conjuntament? Conjuntament.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta moció.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 5928/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a política higiènica i sanitària i de seguretat de les
piscines turístiques i d'ús col•lectiu i les platges.

I passam a la interpel•lació presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a política higiènica i sanitària i de seguretat de les piscines
turístiques i l'ús col•lectiu a les platges. Sra. Margalida
Thomàs, té la paraula. 

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, abans d'entrar en el contingut d'aquesta
interpel•lació em permetin una introducció, ja que va ser
presentada el mes de novembre del 1996, quan feia un any
i pocs mesos de l'entrada en vigor del Decret 53/95 del
Govern balear, i després d'un estiu, el del 96, on
desgraciadament foren notícia els accidents mortals produïts
a platges i piscines d'ús públic. L'oportunitat, per tant, que
l'hivern següent s'interpel•làs el Govern sobre l'aplicació del
Decret regulador i alguns aspectes d'aquest, en concret, era
encertada. La tramitació reglamentària i el calendari ha fer
que haguem de debatre aquesta interpel•lació un any més
tard de la data de registre, però no creim que sigui
inoportuna donat que és un tema que igualment està vigent.

Aquest tema també ha estat present en aquest parlament
a través d'iniciatives presentades pel Grup Nacionalista-
PSM; a través d'una pregunta oral en Ple del novembre de
l'any passat coneguérem la resposta del Govern, que no
tenia dades estadístiques sobre el nombre de morts
ocorreguts l'estiu anterior, ja que les morts per ofegament no
són de declaració obligatòria, i recordava el conseller de
Sanitat que allò que és competència seva és el seguiment del
compliment del Decret 53/95, sobretot respecte a les
mesures de seguretat. Igualment a la Comissió d'Assumptes
Socials del mes d'abril del 1997 tenguérem ocasió de
debatre una proposició no de llei del mateix grup
Nacionalista-PSM on, després d'analitzar les dades de la
conselleria sobre les inspeccions realitzades, s'instava el
Govern a reiterar la informació als propietaris de les
piscines públiques sobre les exigències que marca el Decret
53/95 i, per altra banda, instava el Govern a la intensificació
de les inspeccions per tal de fer un bon seguiment del
compliment de l'esmentat decret. No cal dir que el Grup
Parlamentari Popular rebutjà l'esmentada proposició no de
llei amb el recurrent argument que la Conselleria de Sanitat
ja ho fa i, per tant, no cal insistir des del Parlament.

Però avui, octubre del 97, ens trobam amb el segon
aniversari del famós Decret 53/95 i, afortunadament, no
iniciam aquest debat amb un greu augment de les
estadístiques per morts per ofegament de l'estiu passat,
malgrat que cada any n'hem de viure algun, però, sobretot,
allò que ens mou l'interès per fer aquesta interpel•lació és
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que després de dos anys de vigència del Decret esperam que la
Conselleria de Sanitat que ens pugui donar respostes positives
del seu grau de compliment. Volem recordar aquí les paraules
de la diputada Sra. Marí i Marí que, a la Comissió d'Assumptes
Socials, parlava que un any és molt poc per tenir dades fiables.
Per tant, ara que ja han passat els dos anys insistim en el fet que
el Sr. Conseller podrà donar-nos respostes fiables i verídiques.

Analitzant el Decret, primerament parlaríem de la disposició
transitòria primera, a on s'especifica que les piscines
construïdes amb anterioritat al setembre del 95 s'hauran
d'adaptar a la normativa o, si no fos possible, hauran de
presentar expedient que justifiqui aquesta impossibilitat;
especifica que en el projecte memòria que s'haurà
d'acompanyar s'especificaran les solucions alternatives
adoptades amb la finalitat de garantir la seguretat i higiene dels
usuaris, a la vista de les quals la conselleria resoldrà. Primera
part: quants d'expedients ha hagut de resoldre la conselleria en
aquest aspecte?; quin grau de compliment de la memòria o
projectes presentat s'ha detectat?, i hi ha hagut casos en què el
consell assessor ha hagut de fer informes, com preveu aquesta
disposició transitòria, perquè la conselleria no ha acceptat
mesures alternatives adoptades?

En allò que volíem insistir més o plantejar amb més
profunditat és el compliment de l'annex primer, el reglament
sanitari de les piscines d'establiments turístics i d'ús col•lectiu,
pel qual s'han de regir totes les piscines construïdes amb
posterioritat al setembre del 95. Aquest reglament fa referència
a les característiques tècniques, al tractament de l'aigua, als
vestuaris, les farmacioles, els sanitaris, la informació, etc., i,
sobretot, respecte al personal responsable; aquest haurà de ser
un tècnic en tractament d'aigües i un socorrista diplomat,
segons especifica l'article 32 del Decret. Aquest socorrista
haurà de ser obligatòriament per a cada 250 places de (...) o
fracció, i haurà d'estar diplomat en salvament, amb
coneixements suficients en matèria de salvament i prestació
dels primer auxilis i haurà d'estar autoritzat, així mateix, per la
Conselleria de Sanitat. L'associació professional de salvament
va denunciar públicament, el mes d'agost del 1996,
l'incompliment, en el primer any de vigència del Decret, de
l'obligatorietat del personal dedicat a salvament; recordava la
necessitat d'aquest personal, que ha de mantenir una vigilància
permanent i, sobretot, amb un caire, també, de prevenció de
possibles accidents. A la vegada, aquesta associació
professional denunciava els insuficients requisits que es
demanen per obtenir el carnet de socorrista diplomat, regulat
per l'Ordre de 5 de març del 1996. En aquesta Ordre de la
Conselleria de Sanitat, de 5 de març del 96, es regulen els
coneixements a acreditar per part del personal a càrrec de
piscines d'ús públic i ús col•lectiu. Nosaltres també la valoram
insuficient, sobretot perquè deixa en mans d'entitats
interessades la realització dels cursos acreditatius, però no
inclou la durada mínima que haurien de tenir aquests cursos per
acreditar amb suficiència l'assoliment dels objectius fixats. S'ha
de pensar que en aquests moments coneixem que hi ha entitats
que realitzen cursos de vuit hores teòriques, sense pràctiques,
i amb un curs de vuit hores ja es pot aconseguir el carnet de
socorrista amb el risc que això suposa, ja que han de tenir
coneixements suficients de reanimació, de primers auxilis en
cas de fractures, de prevenció i, segons aquesta ordre, la
conselleria ha de rebre la relació d'aprovats i, teòricament, ha
de fer inspeccions a les instal•lacions d'aquestes entitats
col•laboradores. N'ha fet, d'aquestes inspeccions?, perquè ho
dubtam.

Igualment ens sembla excessiu que en aquesta ordre, en el
seu article desè, es plantegi que la renovació del carnet
acreditatiu es farà als deu anys, quan la mateixa Federació
balear de salvament i socorrisme els fa passar una revisió cada
any per a reciclatge dels coneixements. Entre un any i deu,
pensam que hi podria haver un terme intermedi.

Si tenim, doncs, el fet que amb cursos de vuit hores
d'aconsegueix el carnet de socorrista, ens trobam amb el fet
que, complint la norma de la conselleria, podríem tenir
persones que sense saber nedar ja entren dins els requisits,
ja que són classes teòriques, només es demana si se sap
nedar o no i no hi ha cap tipus de pràctiques per comprovar
que la gent pot mentir pel que fa a aquest requisit. En cas
d'accidents o ofegaments a les piscines, la tònica general és
que els rescats els facin els mateixos turistes, en moltes
ocasions, o personal de l'hotel que ha superat el curset que,
en molts de casos, són treballadors del mateix hotel que
realitzen altres tasques. El director general de Sanitat
informava, el juliol del 1997, d'enguany, que s'havien
atorgat 669 carnets, normalment obtinguts per treballadors
dels hotels, deia el director general. Per tant, coincidim amb
la denúncia de l'Associació professional de Salvament, que
parla de la insuficiència d'aquests cursets i amb el fet que es
permeti aquesta coincidència de feines: un cambrer o un
director no tenen la dedicació exclusiva a la vigilància de la
piscina perquè ja tenen prou feina per complir la seva tasca,
i pensam que el socorrista ha d'anar amb distintiu de la seva
feina, ha de tenir predomini de vigilància damunt el conjunt
de persones i ha de tenir coneixements suficients per fer els
primers ajuts, no només d'ofegament sinó també de
fractures, etc. Per tant, si el socorrista és a la vegada un
cambrer d'hotel o un càrrec directiu, com pot
compatibilitzar les dues tasques? Pensam que aquest hauria
de ser un requisit que es canviàs a l'Ordre, ja que hauria de
ser una feina en què, de manera específica, es prohibís la
pluriocupació de socorrista i altra tasca dins els hotels i, a la
vegada, s'hauria de promoure, en aquest sentit, que hi
hagués una campanya cap a l'ocupació de joves que podrien
ocupar aquests llocs.

Coneixem també que la conselleria ha censat i revisat un
gran nombre de piscines. El juliol deia el director general
que en duia censades 1.600, i suposam que a hores d'ara ja
ha acabat el cens. Parlava, l'any 1996, el conseller que
s'havien realitzat 898 inspeccions. Voldríem saber si l'any
97 ja han acabat la campanya inspectora i, per tant, si ens
poden donar dades totals. I el director general de Sanitat
deia que una dotzena d'expedients sancionadors s'havien
donat, precisament, per absència de l'encarregat de
socorrisme i primer auxilis. Recordem que aquesta
mancança és motiu de sanció greu que pot anar des de les
500.000 pessetes a 2.500.000. Quants d'expedients
sancionadors ha obert?; quantes sancions s'han posat?; etc.

Bé, ara ja veig que el temps em ve curt, però voldria
tractar dos temes més d'aquesta interpel•lació de manera
més ràpida que serien, per una banda, el Consell Assessor
que el Decret 53/95 regula i que ve format o ve reglamentat
per l'Ordre de 27 d'octubre del 95, la composició del qual
seria el director general de Sanitat, dos representants de la
Conselleria de Sanitat, un representant de la Conselleria de
Turisme i tres representants de les associacions empresarials
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o de les entitats titulars de les piscines públiques. No hi ha
ningú d'associacions professionals, ni de salvament, ni
d'usuaris, ni de consumidors, i una de les funcions d'aquest
consell assessor és promoure estudis i el desenvolupament de
campanyes sanitàries, especialment en allò relatiu a la formació
del personal a càrrec de les instal•lacions i emetre informes
respecte als coneixements que ha d'acreditar l'esmentat
personal. Per tant volíem demanar al Sr. Conseller si aquest
apartat d'aquest article 1.c) s'ha complert, si s'han realitzat
campanyes, si estaria disposat o creu interessant que hi hagi
canvis en la composició d'aquest consell assessor per donar
entrada a tècnics i a personal específic representant
d'associacions de salvament, associacions d'usuaris i
consumidors.

I, finalment, en els motius de la interpel•lació parlàvem
també de la seguretat a les platges, i donat el temps no ens
podem estendre en aquest aspecte; només sabem que és una
legislació que no pertany a la Conselleria de Sanitat ni al
Govern balear: està reglamentada per l'Ordre de 31 de juliol de
l'any 1972 que dóna la competència als ajuntaments respecte a
seguretat humana en els llocs de banys. Aquesta legislació
també dóna competències respecte a molts altres temes com pot
ser la senyalització, la prohibició d'embarcacions... En podríem
parlar molt, però allò que nosaltres volem plantejar respecte a
un tema que no és competència del conseller ni del Govern és
si la Conselleria de Sanitat, respecte a l'aplicació de la
normativa de salvament, de seguretat a les piscines, etc., no
troba que hauria de ser un tema, el tema de les platges, en què
hauria d'haver una col•laboració estreta interinstitucional entre
Govern, ajuntaments, Delegació del Govern, Guàrdia Civil,
Institut Nacional de Meteorologia, etc.?, sobretot perquè som
conscients de la importància del sector turístic i, sobretot, per
la repercussió internacional que es dóna cada vegada que hi ha
ofegats estrangers a les nostres platges. En aquest sentit, la
Conselleria de Turisme forma part del consell assessor...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Thomàs, per favor, vagi acabant.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, gràcies, Sr. President. Només que pensam que hi hauria
d'haver, en aquest sentit que plantejam del tema de les
platges, convenis de col•laboració interinstitucional, i que
en el consell assessor previst pel Decret 53/95, també a
través de la Conselleria de Turisme hi hagués aquesta
col•laboració.

Finalment només sabem que la Unió Europea és
l'organisme que s'encarrega de donar la qualificació a les
platges, però l'Institut de relacions europees del Govern
balear col•labora en aquest sentit donant informació sobre
la situació de les platges de les nostres illes. Hauria
d'incloure o podria incloure, en col•laboració amb la
Conselleria de Sanitat, també informació en matèria de
seguretat.

Només esperam escoltar les respostes del conseller
responsable i plantejar mocions en sentit constructiu en
aquesta interpel•lació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del
Govern, Sr. Fiol.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Thomàs, voldria agrair que el començament de la seva
intervenció fos per dir que ens trobam davant un clima
distint al de l'any 96. Certament, l'estiu del 97 ha tengut una
informació genèrica menys densa pel que fa a morts o
presumptes morts per ofegament en piscines o platges. Això
crec que, de qualque manera, pot significar que hi ha hagut
un major control inspector, un major esforç de vigilància,
com deia vostè molt bé al final, no només de la conselleria
sinó també dels ajuntament que són els que tenen la
responsabilitat en el tema de les platges. Per tant li agraesc
que parteixi d'aquesta reflexió d'un reconeixement que ha
millorat la situació davant la qual ens trobam.

Em demana una sèrie de dades informatives que jo no
tenc inconvenient en dir-li en la mesura de les possibilitats
del que significa una interpel•lació, que és conèixer la
posició del Govern davant un tema i no preguntes concretes
que li podré contestar, amb les que avui no li completi, en
el moment en què, a vostè, li interessi. Em demana quants
d'expedients d'impossibilitat s'han tramitat a l'empara de la
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disposició transitòria primera amb l'exempció d'abans del
setembre del 95: 718; aquestes 718 estan immerses dins una
tramitació d'expedients que, lògicament, en alguns casos ja han
estat conclosos i han estat autoritzades i convalidades i en
alguns altres idò estan pendents, lògicament, de la corresponent
inspecció. Jo no estic en disposició de dir-li que n'hi hagi cap
que no hagi complit els tràmits reglamentaris d'aquesta
disposició transitòria, i supòs que ho sabria perquè és una
informació que normalment arriba a la taula del conseller, és a
dir, trobam un problema, un hotel, una piscina municipal que
no compleix -llavors parlaré de les piscines municipals- la
normativa i hem de fer alguna cosa. Normalment, per tant,
aquestes 718 piscines són les que han demanat l'exempció, més,
com vostè sap, unes altres condicions que el mateix reglament
preveu que es vagin aplicant a mesura del temps, perquè jo vull
dir alguna cosa respecte a la vigència del Decret 53/95. S'ha dit,
ha dit la diputada Sra. Thomàs, que és un decret que ara ja té
dos anys de vigència i per tant ja podem saber molt bé com
evoluciona; bé, no hem d'oblidar que té prescripcions que
comencen a entrar en vigor l'any 2005, és a dir, hem de veure
el Decret en el context d'una norma evolutiva que s'anirà
aplicant a través del temps; per tant és important fer aquesta
reflexió.

Em demana també respecte a l'aplicació del reglament
sanitari i de les inspeccions en piscines que pugui haver fer la
conselleria. Jo tenc unes dades estadístiques que estan a la seva
disposició, com és natural, però que em semblaria absurd, en
aquest moment del debat, posar-me a llegir per sectors, Palma,
Inca i Manacor, Menorca, Eivissa i Formentera, des de l'any 94
fins avui quantes inspeccions s'han fet; jo li faré arribar aquesta
documentació que veig que li interessa però evitaré llegir-la, en
aquests moments. 

Però no deixaré d'entrar en un tema que vostè, a meitat de
la seva intervenció, ha convertit en fil conductor, que és el tema
dels socorristes i dels socorristes diplomats. Efectivament he de
dir que un gran nombre d'inspeccions que es realitzen a piscines
descobreixen, com a falta fonamental, l'absència de socorrista.
Nosaltres creim que aquest és un tema que s'ha de corregir, i
creim que és un tema que ha de provocar l'expedient
sancionador i la sanció, i li puc assegurar que, en aquests
moments, es tramiten..., a veure si puc trobar la dada exacta...,
ho sent molt perquè no la tenc a la vista, però li puc assegurar
que es tramiten un nombre important d'expedients sancionadors
per no tenir l'autorització, és a dir, per no tenir el socorrista
titulat. Ara bé, jo crec que hem de distingir que hi hagi una
persona amb formació suficient dins un establiment hoteler, per
posar un exemple, que pugui fer o posar en marxa unes mesures
d'emergència per salvar la vida a una persona que s'està
ofegant, del fet que una situació conjuntural com la de l'any 96
pugui ser utilitzada per una associació determinada per intentar
trobar una ocupació, per intentar obligar a modificar la norma
en el sentit d'obligar que el reglament exigeixi als establiments
hotelers i similars la presència d'un titulat específic que està
immers dins el que deim Associació professional de salvament.
Jo consider -no només jo, perquè en definitiva vostè podria dir
que el conseller ho troba, però no, ho troben les persones que
ens assessoren i ho troben els tècnics que han elaborat aquestes
normes que vostè ha esmentat- que els coneixements mitjançant
un curset, necessaris per poder fer una respiració boca a boca,
per poder fer un missatge cardíac, són els necessaris, els
suficients per poder realment dur a terme el salvament d'una
vida que es trobi en una situació de risc. Evidentment, si
empram com a fil argumental aquesta qüestió, arribarem a la
conclusió a què vostè ha arribat, que és que -i ho ha dit amb
molta claredat- així augmentarem l'ocupació, així hi haurà més
gent que tendrà feina. Està bé, com a argument, però voldria
dir-li que les perspectives des de les quals es treballa a la
Conselleria de Sanitat són de seguretat, no són de creació
d'ocupació. Evidentment hi hauria més ocupació perquè això
implicaria que cada hotel hauria de contractar diverses

persones, per torns, perquè estiguessin pendents d'aquesta
situació.

Pel que fa al fet que aquestes persones tenen una
formació insuficient, miri, jo li diria que això no és així i
que aquestes entitats col•laboradores que vostè ha esmentat
són habitualment inspeccionades per la Conselleria de
Sanitat i, òbviament, de qualque manera la Conselleria de
Sanitat assumeix una responsabilitat indirecta, però
responsabilitat, en definitiva, en la formació d'aquestes
persones. Per tant som els primers que hem de tenir el
convenciment que efectivament aquesta formació és
suficient. Que la persona que ha de fer aquests primers
auxilis sigui un cambrer que està a una planta de l'hotel o
sigui un cambrer que està a la cafeteria o sigui el director,
com deia vostè, crec que és irrellevant, l'important és que
dins l'establiment hi hagi permanentment qualcú que tengui
aquests coneixements, que això és el que hem detectat que
no passa, alguna vegada, i ho sancionam o almanco
tramitam expedients sancionadors. Per tant existeixen, com
vostè molt bé ha dit, 649 carnets emesos convalidats per la
Direcció General de Sanitat. Jo, per tant, discreparia en la
qüestió de la titulació d'aquestes persones; ja li he dit per
què i, de tota manera, crec que la nostra posició en aquest
assumpte és clara abastament.

Em parla d'una altra qüestió que és la del consell
assessor. Puc estar d'acord amb vostè en el fet de reformar
el consell assessor. Miri, jo no tenc cap inconvenient que en
el consell assessor hi hagi associacions de consumidors, hi
hagi experts, hi hagi membres de col•lectius professionals
dedicats al salvament, cap problema; de fet, jo crec que el
consell assessor necessita un impuls perquè, certament, la
seva vigència no ha tengut un gran efecte, les poques
reunions que ha tengut realment no han servit, com vostè
suggeria crec que encertadament, per llançar projectes, per
llançar l'elaboració d'estudis i informes que puguin ajudar al
bon funcionament de la seguretat en el tema de piscines. Per
tant, estaríem d'acord en el fet d'estudiar una reforma
d'aquest article, amb la prudència -vull insistir- que dos anys
de vigència d'aquest reglament són pocs, encara, per
conèixer els seus efectes; el Reglament, com vostè sap molt
bé, va bastant més enllà dels temes que hem tocat avui:
maneja molts de temes respecte a mesures, respecte a
eliminació de barreres arquitectòniques, respecte a altres
qüestions que fan un reglament certament complex. Per tant,
sí a aquesta reforma que vostè suggereix del consell
assessor.

I quant a la coordinació necessària per a la seguretat a
les platges li vull dir -li diu qui ha estat responsable durant
cinc anys de la seguretat ciutadana d'un ajuntament com el
de Palma- que hi ha un nivell de coordinació entre les
distintes forces de seguretat i els distints mecanismes que
intervenen en una emergència, però que, naturalment, com
vostè diu, sempre es pot millorar, i jo crec que el Govern
pot assumir la necessitat de posar en marxa qualque acció
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dirigida a cercar la coordinació i a cercar una millora de les
condicions de seguretat de les platges, i jo crec que hi ha hagut,
a nivell de reunions informals dins el mateix Govern, diverses
iniciatives entre la Conselleria de Turisme, la Conselleria de
Sanitat, alguna altra conselleria, crec que Funció Pública que,
dissortadament, encara no han duit a terme cap conclusió, però
hi ha hagut moviments en aquest sentit.

I per acabar i no allargar-me més del que el temps prescrit
m'indica, un comentari respecte a les dificultats amb què ens
hem trobat en el tema de les piscines dels ajuntaments. Li vull
dir que l'activitat inspectora de la conselleria ha arribat a totes
les piscines i jo crec que amb els ajuntaments hem de cercar un
clima de col•laboració, els ajuntaments han d'anar rectificant
dins les seves possibilitats les coses que no s'adeqüin a aquest
reglament, i aquesta és un poc la política que du la conselleria.
Jo crec que parlam, en definitiva, d'institucions públiques, i la
conselleria no ha de fer un esforç sancionador pel que fa als
ajuntaments: ha de cercar la col•laboració per trobar vies de
solució en aquelles piscines que no compleixin les condicions.

I pel que fa als establiments hotelers certament aquest és un
altre àmbit, ens trobam amb una situació diferenciada, tot i que
el meu plantejament personal és que la funció inspectora no
només té l'objecte de sancionar, sinó el de descobrir les coses
que no funcionen bé i de convidar els infractors a corregir
aquestes infraccions. L'Administració té, entre altres,
l'obligació de ajudar perquè els administrats puguin resoldre les
coses d'acord a dret. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, per fixar la posició, la
representant del Grup Mixt.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. És que havíem fer un repartiment; no
em tocava a mi intervenir però veig que el Sr. Balanzat no hi és.
Donarem suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. En representació del Grup Nacionalista
té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que tant per part
de la portaveu del grup interpel•lant com per part del
conseller el tema s'ha tocat exhaustivament i, així i tot, si el
president em permet una maldat, podríem dir que enguany
no s'ha negat tanta de gent perquè hi ha hagut un major
control o perquè han après a nedar més, però vaja,
admetrem que les coses van millorant.

Bé, nosaltres també teníem una informació; com ha dit
la Sra. Thomàs hem treballat bastant aquest tema, i la veritat
és que les queixes es plantejaven, bàsicament, per una part
pel que fa a inspecció, que segons el conseller diu que s'està
practicant, però l'altra era, sobretot, per una titulació
insuficient que s'exigeix a les persones responsables de la
vigilància de les piscines: parlam, en aquest moment, no de
les condicions higièniques sinó de les condicions de
seguretat. La veritat és que, a simple vista, un simple
diploma d'un curset de 10 hores pot semblar totalment
insuficient, sobretot quan hi ha carreres especialitzades en
aquesta qüestió; aleshores, el col•lectiu de persones que han
realitzat estudis en aquesta matèria la veritat és que se
senten un poc desemparats en veure com, amb un simple
curset de 10 hores, com ha dit la Sra. Thomàs, que no
s'acredita ni tan sols si se sap nedar, ja es poden cobrir les
funcions de socorrista.

Hi ha una altra qüestió que crec que hauríem de separar;
per una part hi ha el tema de les piscines, i dins les piscines
separar les privades de les públiques, i llavors el tema de les
platges. Naturalment crec que el Decret ha d'entrar en vigor
gradualment, però jo crec que un país que viu del turisme i
que vol fer una aposta de qualitat ha d'anar progressivament
a intentar que tots els establiments turístics d'una certa
importància tenguin un socorrista en plantilla i, per
desgràcia, creim que no està perfectament cobert: si una
persona de cuina o que està a la planta número 8 -per
desgràcia hi ha plantes número 8- de l'hotel, ha de córrer a
prestar auxili a una persona que s'ofega, jo crec que la
treuran blava, a aquesta persona, si l'ha de treure el
socorrista.

La segona qüestió és la que fa referència a les piscines
públiques i platges que, en aquest cas, tenen la
responsabilitat els ajuntaments. Clar, el conseller jo crec que
és molt prudent i diu que no poden anar amb la destral als
ajuntaments per sancionar-los perquè, segurament, la
majoria rebrien una sanció. Ara, quin és el problema?,
també que els ajuntaments, en moltes ocasions, no tenen els
recursos econòmics. Tal vegada el Decret, a més de
contemplar l'obligatorietat d'haver-hi socorristes, ja sigui a
piscines o sigui a platges, també hauria de preveure una
línia d'ajudes econòmiques als ajuntaments per fomentar la
vigilància, sigui en piscines públiques o sigui en piscines
privades. 
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Per tant, aquest tema jo crec que està plantejat correctament,
tant des de l'oposició com des del Govern, ara bé, totalment
insuficient fins avui en dia. Hi ha un cert desencís,
especialment entre les persones més sensibles i, en definitiva,
hem d'anar progressant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Li comunic que el Reglament no
preveu cap sanció per la maldat que ha fet; per tant, estigui
tranquil. I don la paraula al representant del Grup Socialista, el
Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com bé
ha dit la Sra. Thomàs ja no és la primera vegada que des
d'aquest parlament demanam al Govern de la Comunitat, i més
concretament al conseller de Sanitat, l'estricte compliment del
Decret 53/95, que regula les condicions mínimes que han de
complir les piscines i platges públiques de la nostra comunitat,
i molt ens temem que aquesta encara no serà la darrera després
de veure el grau d'autosatisfacció del Sr. Conseller,
autosatisfacció que, sense cap dubte, ve donada per una estricta
ordre del cap de files, el Sr. Matas, per tal de no desmuntar el
missatge que ens ha donat aquests darrers dies: que a la nostra
comunitat tot va bé i, per tant, les piscines públiques també.

Així i tot, el Grup Parlamentari Socialista no vol negar que
des de l'aprovació del Decret 53/95, el Govern ha incrementat
les inspeccions i que en alguns casos han actuat amb més
contundència que abans de l'aprovació d'aquest decret, però
com ja s'ha dit, encara hi ha moltes irregularitats i mancances
que preocupen al nostre grup, ja que, a part dels problemes
sanitaris i de la seguretat, així com les dificultats per a
l'accessibilitat de les persones amb disminucions, també hi ha
una altra vessant que, en el nostre entendre, és molt important,
i ens referim, naturalment, a la imatge que puguem donar com
a destí turístic als nostres visitants, perquè si bé, com hem dit,
s'ha millorat en alguns aspectes, encara falta molt per l'estricte
compliment del Decret 53/85 i es detecten moltes mancances
i falta de mitjans per acabar amb totes les irregularitats que es
produeixen dins aquest camp i, fins i tot, ens atrevim a dir que
hi ha una manca de voluntat política per dur a terme mesures
contundents i rigoroses en un tema tan delicat com és el de
salut pública i la seguretat personal.

Perquè tots estarem d'acord en el fet que no serveix de res
fer moltes inspeccions si després no es fa un seguiment periòdic
i rigorós a tots els establiments inspeccionats i de les anomalies
detectades, perquè ja em diran vostès de què serveix tenir una
farmaciola si després està buit o si el contingut no és l'adequat
per complir les seves funcions. Tampoc no serveix de res que
les escales d'accés a la piscina només hi siguin el dia
d'inspecció i després desapareguin perquè molesten o per
qualsevol altra raó; que pintin la profunditat de la piscina si als
quatre dies s'ha esborrat la pintura ni no es torna a pintar; així
mateix de res no servei que hi hagi una botella d'oxígen i una
taula basculant si després, com ja s'ha dit, no hi ha el socorrista
a disposició, tal com sol passar, perquè en aquest sentit vull
recordar que tampoc no s'exigeix al socorrista que estigui en
nòmina ni que compleixi amb l'horari d'ús de la piscina. Per
altra banda, en la majoria dels casos tampoc no es compleix la
normativa sobre menors, sobre menjars a la zona de banys,
sobre l'obligatorietat de tenir cartells anunciadors de la
prohibició d'ús de persones amb malalties contagioses. Tots
aquests fets, entre d'altres que podríem enumerar, són
irregularitats que es produeixen massa sovint a les piscines de
la nostra comunitat. 

Per tant, Sr. Conseller, senyores i senyores del Govern,
malgrat allò que ens han dit la realitat és molt diferent i des
de l'oposició estam en el dret i l'obligació d'exigir-los el
compliment de la llei, en aquest cas el Decret 53/95, amb
tota rigorositat, ja que tal com ja han dit altres portaveus
nosaltres també pensam que el seu compliment té una
importància vital tant per la salut pública i la seguretat com
per la bona imatge turística de les nostres illes.

I no vull acabar sense parlar de dues qüestions que,
encara que ja se n'ha parlat per part d'altres portaveus,
nosaltres consideram molt greus: ens referim al constant
incompliment per part del Govern i dels ajuntaments de
l'aplicació d'aquest decret 53/95 i també de la Llei 3/93,
d'eliminació de barreres arquitectòniques a les noves
construccions de piscines públiques. En aquest sentit
podríem dir moltes infraccions que es produeixen a la nostra
comunitat, però només els n'esmentaré una i, en aquest cas,
em referesc a la recent inaugurada piscina municipal de
Ciutadella, una piscina construïda amb diners públics i que
ha provocat una contundent protesta del col•lectiu de
minusvàlids de Menorca perquè no compleix amb aquestes
condicions.

I, per altra banda, volem fer constar la falta de vigilància
i mitjans tècnics i sanitaris a algunes de les platges del
nostre litoral, a on hi ha hagut multitud d'accidents, alguns
d'ells amb conseqüències fatals, encara que, com s'ha dit,
gràcies al fet que pot ser han après a nedar o a altres
qüestions, últimament no n'hi ha hagut tants com n'havia
hagut.

Ja per acabar res més per la nostra part, més que esperar
una possible moció amb les seves resolucions per part del
Grup d'Esquerra Unida. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Té la paraula la representant del Grup
Popular, Sra. Neus Marí.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com ja
ens ha explicat el Sr. Conseller de Sanitat del Govern, té
competències en matèria higiènica i sanitària de les piscines
públiques. Per tal de desenvolupar aquestes competències el
Govern va crear el Decret 53/1995 que regula les condicions
higièniques i sanitàries de les piscines públiques i, com a
conseqüència d'aquest decret, es comproven  molt especialment
les condicions sanitàries, les mesures de seguretat, especialment
de socorristes -és un tema en què ha insistit bastant el grup
proposant- i la qualitat higiènica de l'aigua. Durant els primers
dos anys de l'entrada en vigor d'aquest decret es va realitzar una
labor més bé informativa que sancionadora, però durant aquest
any 1997 s'ha insistit, d'una manera més forta, en les
infraccions fins al punt que des del gener fins a l'agost
d'enguany ja pràcticament s'han duplicat els expedients
sancionadors respecte a la totalitat de l'any anterior. Creim que
la conselleria ha fet un esforç important pel que fa a donar a
conèixer als sectors implicats aquest decret de piscines i per
impulsar també els cursets de socorristes.

Pel que fa al tema en concret del consell assessor, deixam
oberta, de cara al proper debat d'una possible moció, la qüestió
referida a una modificació possible d'aquest consell assessor.
Per tant creim, des del nostre grup, que la línia seguida
actualment per part del Govern és la correcta, ja que garanteix
la correcta aplicació de les mesures existents en el cas de
piscines públiques i incideix directament en la seguretat dels
usuaris. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
evidentment, amb les presses d'acabar ràpidament tot allò que
tenia preparat, no m'ha donat temps d'acabar d'explicar que
havíem presentat aquesta interpel•lació amb esperit constructiu
i amb ànim que realment la moció que presentem sigui
aprovada, i ens ha agradat veure l'actitud del conseller de
Sanitat, que ens anuncia que està disposat a acceptar la reforma
del consell assessor i, per tant, li proposarem, a través de la
moció, que aquest consell canviï la composició i que posi en
marxa aquestes funcions que nosaltres esmentàvem a la
interpel•lació d'emetre informes, realitzar campanyes
informatives, sanitàries, etc. En aquest sentit estam satisfets de
la resposta del conseller i esperam que, una vegada que estigui
reglamentat a través de la moció, es pugui acceptar.

Respecte al tema de la seguretat a les platges, és cert que
l'he explicat molt ràpidament, però allò en què volíem
insistir és en el fet que, malgrat sigui competència dels
ajuntament, nosaltres el que volíem era que hi hagués
iniciatives per part de la Conselleria de Sanitat en el sentit
de la coordinació entre ajuntaments i les dues conselleries,
tant la de Turisme com la de Sanitat, per tal d'establir línies
d'ajut o establir necessària informació per dur a terme la
normativa estatal sobre seguretat. De fet hem conegut que
l'Institut de relacions europees depenent de la Presidència
del Govern balear elabora un catàleg de platges i, per tant,
pensàvem que si un organisme del Govern balear es dirigeix
als ajuntaments i coneix la realitat de les platges en aspectes
com pot ser la qualitat de l'aigua o aspectes d'atracció
turística, amb més raó aquesta tasca que es fa es podria
posar en coordinació amb la Conselleria de Sanitat i la de
Turisme i coordinar treballs respecte a la seguretat a les
platges. 

Finalment, tampoc no ens posam d'acord, el conseller i
nosaltres, en la valoració sobre els coneixements que han de
tenir els socorristes de les piscines d'ús públic, però també
anunciam que hi haurà una moció en aquest sentit perquè
pensam que s'ha de canviar una part de l'ordre de la
conselleria pel que fa als coneixements que han de tenir
aquestes persones acreditades i, igualment, vull insistir en
el fet que tampoc no podem estar d'acord amb el conseller
quan diu que per a ell és irrellevant el tema de l'ocupació
quan és una preocupació, teòricament, de tot el Govern,
batallar contra l'atur i, per tant, estaria bé que amb un canvi
dels requisits que han de tenir aquests socorristes poguéssim
donar peu a una ocupació de gent jove a través de les
piscines públiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar el debat té la paraula
el conseller de Sanitat.

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

Gràcies, Sr. President. Alguns temes són recurrents
respecte al mateix debat que ja s'havia generat al
començament, però voldria -sense ànim d'entrar en cap
debat- manifestar o reiterar que l'ànim del conseller que els
parla no és d'autosatisfacció. Jo sé que hi ha coses que no
van bé i sé que les inspeccions que es fan poden ser
insuficients, sobretot si intentam tenir una visió un poc
tremendista, que tot va malament, que no es compleix cap
norma, que es despinten, quan fa poc que estan pintats, els
fons de les piscines, que no hi ha els indicatius de seguretat
que hi ha d'haver, que no hi ha personal... Bé, jo el que els
vull dir és que la capacitat inspectora de  l'Administració, en
aquest cas de la Conselleria de Sanitat, és la que és i té unes
limitacions, dissortadament, materials, humanes i
pressupostàries, i ja m'agrada que fossin moltes menys, però
ens movem dins l'àmbit en què ens movem. Per tant no puc
acceptar, Sr. President, que es digui que falta voluntat
política per posar en marxa els mecanismes inspectors de la
conselleria; la conselleria fa funcionar el seu material humà,
el seu personal inspector, permanentment, i prova d'això no
tornaré a repetir, per inútil i reiteratiu, el nombre
d'expedients que estan en marxa respecte a temes de
piscines, principalment.
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Surt el tema de la seguretat, de les persones que han de tenir
la titulació suficient per poder fer un salvament a una piscina.
Nosaltres hem pensat, i així s'ha reglamentat, que és suficient
aquesta formació. No només ho pensam nosaltres, sinó que crec
que és una qüestió acceptada comunament, i m'agradaria que
em donassin exemples per demostrar-me el contrari, però, com
tot en aquest món, estam disposats a reflexionar damunt aquesta
qüestió. 

Evidentment, com ha dit algú, les coses van millor,
naturalment, perquè la gent a après a nedar, no perquè el
Govern faci les coses millor, això està fora de dubte i voldria
que quedàs molt clar. 

I per acabar i no enredar-me més enllà del que és raonable,
diré que, efectivament, reiter la voluntat que el tema del consell
assessor pot ser sotmès a revisió; hauríem de veure en quins
termes i hauríem de veure si el dotam dels objectius que
certament el facin útil i que al final ens permetin que compleixi
aquesta funció assessora. I no vull deixar de dir que l'ocupació
laboral preocupa al conjunt del Govern i també al conseller de
Sanitat. El que li voldria deixar molt clar és que l'objectiu del
conseller de Sanitat no és crear llocs de treball i crec que faríem
-i li dic sincerament- una ficció si convertíssim aquests llocs de
treball quan les autoritats sanitàries ens diuen que és suficient
la formació d'un curset per salvar la vida d'una persona, no per
a massa més coses però sí per fer uns primers auxilis. Res més.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5222/97, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni de carreteres
entre l'Estat i la CAIB.

Acabat aquest punt de l'ordre del dia, passam a la Proposició
no de llei número de Registre 5222/96, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa al conveni de carreteres entre l'Estat
i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per defensar-la
té la paraula la representant del Grup Mixt, Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup va presentar, exactament fa un any, en aquest parlament
un proposta de conveni de carreteres entre l'Estat i la comunitat;
instàvem el Parlament a demanar al Govern que redactàs, en el
termini màxim de tres mesos, un acord marc de finançament
entre el Govern de l'Estat i la nostra comunitat. La veritat és
que malauradament ha passat un any, encara avui aquesta
proposició no de llei té vigència i, sobretot, té més actualitat
que mai. 

Unió Mallorquina pretenia dues coses amb aquesta
proposició; en primer lloc, avançar-nos a la proposta
després d'anys i anys i anys de parlar de conveni de
carreteres sense haver pogut mai arribar acord, tenir una
proposta de la nostra comunitat que defensàs els seus
interessos. La veritat és que vàrem veure com tot quedava
en promeses un any rera l'altre fins que es va dir que a
principis de l'any 97, dins el primer trimestre, es podria
signar un conveni. Vàrem veure com passava aquest primer
trimestre i es parlava que seria en el mes de juny. Després
es va dir que hi havia certs problemes tècnics que se
solucionarien i que seria després del mes d'agost. 

La veritat és que ara parlam de signar el conveni a finals
d'any, i no seria aquest el problema principal si, a més del
retard i del temps, almanco el tema econòmic, que és el
segon dels problemes, estigués resolt. La veritat és que hem
anat veient com el temps passa i també com els doblers que
s'havien d'invertir van minvant cada dia. En principi es
parlava, per part del mateix govern de la nostra comunitat,
de 150.000 milions en deu anys; era una quantia més que
acceptable que hagués obtingut, sens dubte, el suport de tots
els grups polítics d'aquesta cambra, 15.000 milions anuals
per solucionar un dèficit existent de moltes legislatures. No
obstant això, així com s'acostava el Partit Popular a la
Moncloa, aquesta quantia s'anava reduint misteriosament, i
quan el Sr. Aznar ja es va instal•lar allà, ràpidament la
quantia va davallar de 150.000 milions a 120.000 milions.
Després, quan ja feia un cert temps que hi era, es va
rebaixar la quantia a 100.000, i després dels 100.000 es va
parlar de 70.000 o 80.000 milions en deu anys. Però quina
no seria la nostra sorpresa quan, en definitiva, de la
quantitat de què es parla en aquests moments és de 57.000
milions en vuit anys.

La situació és bastant greu, sobretot si tenim en compte
que parlam d'una quantitat, 57.000 milions en vuit anys, que
no és una quantitat proporcional anual i, per tant, no és que
per al 98 tenguem 7.000 milions de pessetes, ja, per invertir
en carreteres i els propers anys esperem i desitgem tenir la
mateixa quantitat. No. El problema és bastant més greu
perquè resulta que del que es tracta és que, per a l'any 98
que és el primer any, l'any que tenim segur que hi haurà el
mateix govern i que podrem rebre la quantitat, aquesta
quantia sembla ser que serà -si no vaig molt errada- de 250
milions de pessetes, una quantitat clarament insuficient
quan parlam del tema de carreteres, jo diria que totalment
insignificant. 

També se'ns diu que no hi haurà peatge; clar que se'ns
diu que no hi haurà peatge perquè no hi haurà autopista, la
qual cosa és molt òbvia i tampoc no és una solució de futur,
si no queda molt clar que no hi haurà peatge ni ara ni mai,
perquè a la nostra comunitat es facin o no autopistes, el que
ha de quedar molt clar, és que no poden ser de peatge,
perquè ateses les seves dimensions, seria un greuge
comparatiu per als ciutadans d'uns pobles en relació amb els
altres.
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Però després hi ha altres temes que també preocupen, com
és què passarà després del 99, com podem garantir, quina
seguretat tenim que després les quanties econòmiques arribin?,
atès que tots sabem que el Govern no sempre compleix el que
han acordat els governs anteriors, clar que queda l'esperança
que governin els mateixos per part seva, que comprendran que
els altres puguem tenir els nostres dubtes, i sobretot que
tampoc, encara que sigui el mateix govern, no té per què
complir els convenis, podria haver-hi canvis en aquesta
comunitat. Tot això crea una certa inseguretat sobre el futur i
sobretot el que creim que no pot consentir mai el Govern
balear, allà on més ha de pressionar i el que més ha de defensar,
és que no s'atenguin als principis d'any 98 o 99 quantitats
petites, deixant les quantitats importants per a un futur, perquè
això és, sens dubte, un perill. 

Tampoc no entenem per què hi ha tants de problemes per
firmar aquest conveni i per què s'ajorna un any 'darrera l'altre,
i tampoc no entenem, perquè des d'Unió Mallorquina hem fet
un estudi de la situació de les carreteres respecte de les altres
comunitats, per què es pot consentir que es donin unes quanties
del tot insuficients, si tenim en compte que la nostra comunitat,
en aquests moments, té una densitat de població que dobla la
mitjana de la resta de comunitats, de 152 habitants per
quilòmetre quadrat enfront de 78 de la resta de comunitats
autònomes. Si tenim en compte que hi ha un creixement
demogràfic també molt important, que som una comunitat amb
molta gent jove, sense mitjans de transport alternatiu a la
carretera, i sobretot si tenim un índex de motorització molt
superior a la mitjana, exactament de 780 cotxes per cada mil
habitants, amb diferència de les altres comunitats que en tenen
500.

Tampoc no entenem per què permeten, senyors del Govern,
que siguem la primera comunitat, tan sols en una cosa totalment
negativa i que afecta les carreteres, com és ser els primers en
nombre d'accidents mortals de trànsit. En els darrers anys, més
d'un 14'29%, i hem de tenir en compte que a la resta de l'Estat
el nombre de morts ha disminuït i en aquests moments està en
un 8% manco, no entenem per què hem de voler ser tan sols
primers en mortalitat.

També és important, i podem estudiar el tema de carreteres
i d'inversió amb totes les ratios que vostès vulguin, perquè a
totes ens dóna el mateix. Si miram el nombre d'inversió per
habitants, resulta que la nostra comunitat és la que té manco
doblers per habitants, en concret 37.945 pessetes, quan totes les
altres tenen una mitjana de 57 i algunes arriben, com la de
Múrcia, a 80.649 pessetes per habitant, per no parlar
d'Extremadura o d'altres comunitats com l'andalusa que tenen
quanties encara més importants.

També podríem mirar la ratio que ens dóna el quadre per
nombre de vehicles, i ens trobaríem exactament igual, la
nostra comunitat és la que manco inversió té en matèria de
carreteres per nombre de vehicles. Però en podem tenir una
altra, perquè la veritat és que els resultats sempre són els
mateixos, si miram per metres quadrats de carreteres, ens
trobam també que aquesta xifra és la menor de tot l'Estat
espanyol.

El passat és el passat i el futur és el que importa, però és
que encara que apliquem la inversió que pensa fer l'estat en
el proper quadrienni amb la proporció, no de l'any 98 i 99,
no dels 280 milions, sinó que encara que aplicàssim el
muntant total en vuit anys, és a dir els 7.000 milions,
continuaríem essent la comunitat que manco inversió té en
matèria de carreteres. Tot això fa que tengui vigència la
nostra proposta, que demanem que el Govern sigui valent,
que faci una proposta justa i equilibrada, que a l'entendre
d'Unió Mallorquina no pot ser manco de 12.500 milions de
pessetes per any i des de l'any que ve. Tot el que no sigui
aquesta xifra, farà que tenguem un dèficit en
infraestructures, que ens durà, de qualque manera, a
solucions puntuals, a solucions que no són globals, a
solucions que no són definitives i que no fan més que
consumir territori, però no donar solucions a la gent que ha
d'utilitzar les mateixes carreteres.

Des d'Unió Mallorquina li proposam que hi hagi una
planificació equilibrada, racional, que fomenti les activitats
econòmiques, en especial la de l'agricultura tradicional, la
indústria i un turisme, però sobretot preservant l'equilibri del
medi ambient. Nosaltres li proposam que segueixen
l'exemple del Govern canari que de qualque manera,
juntament amb l'Estat espanyol, ha fet unes directrius que
compatibilitzen el medi ambient, que compatibilitzen el que
és la seva principal indústria, la mateixa que la nostra, el
turisme, i a la vegada ha fet possible que unes illes que són
com les nostres tenguin un creixement, però un creixement
ordenat en matèria de carreteres.

Per tot això li demanam que d'una vegada per totes
tenguin aquestes directrius bàsiques de desenvolupament
que faran possible tenir un pla de carreteres definitiu, un pla
que doni solucions a l'autèntica problemàtica de la nostra
comunitat, amb unes quanties econòmiques adients que mai
no poden baixar dels 12.500 milions anuals, la qual cosa és
una increïble diferència si accepten tan sols els 250 que
tenen prevists per a l'any que ve.

Els demanam, senyors del Govern, que intentin fer amb
l'estat un conveni definitiu de carreteres perquè puguem
deixar de parlar d'un problema i trobar, ja, perquè és ben
hora, solucions. Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Bé, tal volta la primera dada sobre la qual hem de
cridar l'atenció d'aquesta proposició no de llei, és la data, és una
data d'11 d'octubre del 96, i jo crec que això és un bon exemple
de la necessitat -i és un comentari colateral, però crec que d'una
certa importància- de dotar aquest parlament dels instruments
necessaris per convertir-lo en una eina útil per al seguiment de
l'acció política del Govern i per a la presentació d'iniciatives
que tenguin a veure amb la realitat més immediata, perquè,
lògicament, una proposició a la qual li passa pràcticament un
any exacte per damunt, efectivament és una proposició que
dificultosament es pot adaptar a la realitat del moment en el
qual és tramitada.

En qualsevol cas, malgrat que aquesta proposició no parli
realment de moltes de les coses que s'han emprat a la seva
argumentació, no posi requisits ni llistons al finançament de les
carreteres de les Illes Balears, ni fixi quantitats mínimes,
aquesta proposició parla de la necessitat d'establir un conveni
marc, i això podria donar-se per solucionat, per caducada o
decaiguda la iniciativa, o quasi, des del moment que el Govern
s'ha compromès a tenir en breus mesos, signat, aquest conveni,
els termes dels quals ja estan acordats amb el Govern central.
Però jo crec que aquesta iniciativa té vigència per dues raons,
una perquè efectivament el conveni no està firmat, i
l'experiència ens demostra que allò que promet el Govern, allò
que anuncia el Govern, allò que és anunciat fins i tot amb
caràcter immediat pel Govern, no sempre es compleix. I quan
està subjecte, condicionat a l'actitud del Govern central, menys
encara, menys encara, i de vegades a l'hora de concretar les
coses, els termes són prou diferents dels termes inicialment
acordats o anunciats.

Però hi ha una altra qüestió. El conveni de finançament de
carreteres amb l'Estat espanyol hauria de ser un conveni que
garantís uns mecanismes de finançament compensatoris del fet
que aquí no hi ha carreteres d'interès general per al conjunt de
l'Estat i que garantís un sobrefinançament per a les Illes Balears
per aquest concepte amb caràcter estable i permanent, que no
es tractàs de periòdicament d'anar amb un paquet
d'infraestructures, amb un paquet de construccions o de
millores de la xarxa viària per tal de negociar-lo amb Madrid,
i que des de l'Administració de l'Estat s'entràs en qüestions que
si peatges, no peatges, o si per aquí o per allà, simplement amb
l'Estat hem d'arribar a la reflexió que les Illes Balears, per raons
evidents, no tenen una xarxa viària compartida amb altres
comunitats autònomes, que això ens situa en una posició de
desavantatge respecte d'altres comunitats de la Península, a
l'hora de finançar les nostres infraestructures viàries, i que això
ha de ser compensat mitjançant un sobrefinançament acordat en
conveni.

I això és el que, independentment de les crítiques que es
puguin fer al contingut o a la quantia del conveni signat,
això és el que no soluciona el conveni que s'anuncia que se
signarà amb l'Administració de l'Estat, això no queda en
absolut garantit, i simplement ens trobam amb un paquet de
mesures que són parcialment finançades per l'Estat, amb uns
terminis determinats. Jo crec que aquesta proposició no de
llei pren tota la seva vigència, i jo crec que es projecta amb
molta claredat i molta virtualitat de cara al present i al futur,
si s'enfoca precisament així, amb el fet que les Illes Balears
adquireixin mitjançant conveni la garantia d'un
sobrefinançament i que, a més, no li impliqui a negociar
amb l'Administració de l'Estat la característica, la
configuració o l'orientació de les modificacions de la xarxa
viària que s'hagin e finançar amb càrrec a aquest conveni i
amb càrrec, lògicament, als recursos propis de la Comunitat
Autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
efectivament, una proposició no de llei a la qual ja li ha
crescut barba, té més d'un any, però que jo crec que la
podem aprofitar, encara és aprofitable per dues qüestions;
perquè aquesta proposició no de llei planteja dos temes, un
és quantes carreteres, i darrera aquest "quantes" podríem
posar "quantes pessetes", i la segona qüestió és quines
carreteres, i jo afegiria, una de les esmenes que li faria a
aquesta proposició no de llei, seria "quines carreteres i
trens", perquè és un tema que d'ha de debatre conjuntament.

Per tant, quantes carreteres, quantes pessetes, bé,
naturalment, jo crec que no hem de perdre cap ocasió de
parlar en aquest parlament per tornar a reivindicar un
tractament més just per part del Govern de l'Estat respecte
de les Illes Balears. Aquests dies n'hem parlat molt, en el
transcurs del debat, el president del Govern, un dels seus
temes centrals ha estat que les relacions amb Madrid havien
millorat molt i que, per tant, les Illes Balears,
econòmicament, havien sortit beneficiades del Govern del
Partit Popular. Bé, jo ho he de desmentir, i ja ho férem al
debat, les xifres ens contradiuen, respecte de l'any 96, el
pressupost del 97 significaren una disminució, i no només
això, sinó que significaren que som la darrera comunitat
autònoma en inversió pessetes/habitant. L'any 98, les
previsions pressupostàries respecte del 97, empitjoram, i els
posaré un exemple. La inversió de l'Estat per comunitats
autònomes a Balears, en el pressupost de l'any 97 haurà
suposat 12.159 pessetes per habitants, en el pressupost del
98 10.481, per tant, enguany respecte de l'any passat, quasi
2.000 pessetes manco per habitant, tenint en compte que,
per exemple, les dues Castelles han passat de 31 a 35.000
pessetes per habitant, és a dir que no és que hagi disminuït
la inversió total, sinó que unes comunitats autònomes
augmenten i Balears continua disminuint. Per tant, és
perfectament justificat reivindicar davant Madrid més
recursos econòmics.
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La segona qüestió són quines carreteres, naturalment hauria
d'existir aquest conveni entre el Govern de les Illes Balears i el
Govern de l'Estat, però jo crec que prèviament, i això no vol dir
que votem en contra de la proposició, li donarem suport, però
prèviament hi hauria d'haver un debat parlamentari, crec que hi
va ser parcialment, durant el debat general, però naturalment no
el vàrem poder tenir amb la profunditat que requereix, nosaltres
hem presentat, el nostre grup, perdó, ha presentat una
interpel•lació amb la intenció de fer un debat profund que
hauria de culminar naturalment amb l'aprovació d'un pla de
carreteres que estigués supervisat o que fos fruit d'aquest gran
debat parlamentari, on es contemplassin totes les grans
inversions, tant en matèria de carreteres com en matèria de tren.

Per tant, si poguéssim fer dues esmenes a aquesta proposició
no de llei, seria afegir que el pla ha de ser de carreteres i de
tren, i que aquest conveni no l'hem de firmar amb el Govern de
la nació, sinó amb el Govern de l'Estat, però vaja aquest és un
tema formal.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Bàsicament donarem, i evidentment creim que és important
poder parlar encara avui d'aquest conveni de carreteres, un
conveni de carreteres del qual encara no sabem, i és
fonamental, quines són les concrecions que du implícites, que
el Govern contestés i fos capaç de comprometre anualitats,
prioritats i que aquestes prioritats es poguessin complir a través
del pla de carreteres que és el que hauria de prioritzar i marcar
calendaris d'inversions i prioritats en projectes.

És important que s'estableixi d'una manera molt clara quines
són les aportacions del Govern de l'Estat en cadascun dels
projectes de la Comunitat Autònoma, i bàsicament per què
deim que és important que es faci a través d'un conveni?,
perquè tot no quedi en paper banyat, com ha passat altres
vegades. I aquesta és la realitat, una realitat que el Govern de
la Comunitat Autònoma es nega d'una manera reiterada a
assumir, quan es va donar un extra de finançament l'any 92 per
al finançament de carreteres, aquest mai no ha estat quantificat
ni invertit en carreteres a les Illes Balears. La premsa en aquell
moment era clara, "Las carreteras de Cañellas", 15.000 milions,
o bé la satisfacció del mateix Govern de la Comunitat
Autònoma, "El Govern balear consigue de Madrid que aporte
15.159 millones para las carreteras", parlam de l'any 1992. O
altres, en què el Sr. Forcades establia com a gran èxit, el 21 de
gener del 1992, gran èxit aquesta aportació dels 15.000 milions
per finançar les carreteres.

Aquest, un conveni existent i oblidat, perquè el Govern
de la Comunitat Autònoma, evidentment, considerava que
era major d'edat, que no havien de venir els recursos
econòmics determinats per projectes, sinó que aquests
recursos dels 15.000 milions no havien d'estar condicionats
a cap obra en concret i que ells invertirien com volguessin.

Quina és la realitat d'aquests 15.000 milions que varen
arribar des del 1992 a 1995? 3.500 milions anuals que
començaren amb una periodicitat l'any 1992, de 996'3
milions, i el 1995 era la xifra de 4.376 els que venien de
Madrid. Quina ha estat la realitat quan hem tengut uns
recursos provinents de l'Administració de l'Estat, 15.000
milions, del 92 al 95, i quines són les inversions fetes en
carreteres per part del Govern? Obres acabades, contestada
pregunta a pregunta pel mateix Govern de la Comunitat
Autònoma, quina és la realitat? De l'any 92 a l'any 96, i si
no ret el conseller que presenti les obres i les certificacions
acabades, finals d'obres, els finals d'obres en aquests anys,
senyors, és de 14.179 milions. El Govern ni tan sols ha
invertit els 15.000 milions que van arribar de Madrid per a
finançament de carreteres. Aquesta és la realitat d'aquest
govern.

Està bé, per tant, que venguin recursos de l'Estat, són
importants, tenim un dèficit en infraestructures, però també,
juntament amb açò, no només hem de plorar, hem d'assumir
responsabilitats, i les responsabilitats d'aquest govern és que
són incapaços de fer les inversions que tenen disponibilitat
de recursos. I evidentment els motius són clars, quan encara
el Govern la setmana passada, el Sr. Verger, ja, ens
contestava que a la variant de Ferreries, una obra de la qual
parlam aquí des de l'any 78, encara no hi ha projecte
definitiu, que encara no saben per on passarà, aquesta és la
realitat, per fer un projecte d'una carretera.

Per tant, venguin els recursos econòmics, venguin
marcats amb projectes, complim els projectes, els calendaris
i compromisos del Govern, a hora d'iniciar i acabar les
obres; evitem complementàries sense justificació o
complementàries sense baixes, cosa també bastant normal
en aquesta santa casa, fins i tot avui. I alhora també, siguem
transparents i gastem en infraestructures els recursos de què
disposam i tots els que puguem assumir, però fins a aquest
moment, el Govern, repetesc, del 92 al 95 va ser incapaç
d'invertir els recursos que li venien de l'Estat, sense posar un
duro seu teòricament, si açò demostra la majoria d'edat
d'aquest govern, que no volia que aquests 15.000 milions
venguessin condicionats a projectes concrets. La realitat s'ha
imposat i evidentment aquest nou conveni, esperem que
d'entrada vengui per a projectes tancats, per veure si de
qualque manera són capaços d'acabar-ne algun, quan
decidim per on han de passar, i aquest serà el pròxim repte
del Govern.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Som avui aquí davant una proposició no de llei presentada pel
Grup Mixt i com efectivament deia la portaveu que ha defensat
aquesta proposta, fa un any i tres dies que en aquest parlament
es va registrar aquesta iniciativa parlamentària. Des del nostre
grup creim que avui per avui el contingut del que és que s'insta
el Govern balear a dur a terme una sèrie d'actuacions, des del
nostre punt de vista creim que aquest tema és obsolet i pansit,
i no té sentit avui aprovar aquesta iniciativa i nosaltres
demanaríem a la portaveu del Grup Mixt, en aquest cas la Sra.
Munar, que la retirassin, perquè creim que ha perdut actualitat,
el contingut amb les paraules textuals queda redactat aquí, i tant
ha perdut el contingut i és tan obsoleta, que el que es demana
en el contingut d'aquesta proposició no de llei, que es redacti un
conveni i que es proposi a Madrid l'aprovació d'aquest conveni
de finançament, que és el que ens diuen aquí, totes les
intervencions de tots els grups parlamentaris s'han dedicat a
criticar el contingut del conveni que el Sr. Verger i el Sr. Matas
varen acordar amb els ministeris a Madrid, amb la qual cosa,
podem discutir del conveni de carreteres?, hi pot haver en
aquest parlament les interpel•lacions, les preguntes,
compareixences, etc., per parlar de quin és el contingut, quina
és la lletra d'aquest conveni de carreteres, però avui per avui
aprovar aquesta iniciativa tal com ve redactada, creim que ha
perdut actualitat.

Quant a la introducció que hi ha en aquesta proposta, en
aquests punts que aquí es contemplen, hi podem estar d'acord,
podem estar d'acord que les competències exclusives en matèria
de carreteres varen arribar l'any 84, hi estam d'acord, i que aquí
no es preveien les noves inversions, d'acord. A la introducció
es diu que a la nostra comunitat autònoma pateix un dèficit
crònic en matèria d'inversió i de renovació en temes
d'infraestructura viària, hi estam d'acord, fins i tot vostè ens ha
donat aquí una sèrie de xifres, de dades que ens semblen molt
interessants, i que efectivament, el Govern balear, des de fa un
caramull d'anys, des d'aquests darrers deu anys, ve criticant, ve
demanant a Madrid, a l'Administració central de Madrid, en
aquell cas Govern socialista de Madrid que ens ajudassin, a
Balears, a intentar arribar a un conveni global per a
finançament de temes de carreteres, perquè som conscients, des
del Govern popular que tenim un dèficit, una manca en temes
d'inversions en carreteres, i en aquest sentit, el Govern balear
al llarg d'aquests darrers anys ha hagut de fer esforços, ha hagut
de dedicar recursos propis per intentar millorar la xarxa viària
a les nostres carreteres, a les nostres illes. I durant aquests
darrers anys, des del Grup Popular, des dels nostres
representants, hem presentat esmenes als pressuposts nacionals,
als pressuposts de l'Estat per intentar recollir iniciatives per
millorar, per incloure, per poder firmar aquest conveni de
carreteres.

Quant a Canàries, efectivament, Canàries ha aconseguit
un finançament extraordinari per al finançament de
carreteres pel fet de la pluriinsularitat, i en aquest sentit,
nosaltres fa un caramull d'anys, des del Grup Popular, que
venim demanant i intentant negociar amb l'Administració
central un conveni de carreteres important que des de fa un
caramull d'anys el Grup Socialista ens negava i ha hagut de
ser ara, arribar un govern del Partit Popular a Madrid, qui ha
permès que es firmàs aquest conveni, amb la qual cosa
mancança en tema de finançament de carreteres, que és el
que ve plantejat a la introducció, hi estam d'acord; el
contingut en concret de la proposició no de llei, que diu que
el Parlament de les Illes Balears redacti o insti el Govern de
la Comunitat Autònoma, a redactar amb el termini de tres
mesos, i proposi al Govern de la nació un conveni marc de
finançament en matèria de carreteres, creim que això, avui
per avui no té sentit. Redactar aquest conveni?, ja està
redactat, ja existeix aquest conveni; acordat?, està acordat
aquest conveni; l'únic és que està pendent de firma, però ja
han arribat a un acord el conseller de Foment, el president
de la Comunitat Autònoma i el ministeri corresponent per
firmar aquest conveni, i de fet als pressuposts generals de
l'Estat de l'any que ve, ja hi ha una partida pressupostària on
s'indica el conveni de carreteres amb el Govern balear.

Des del nostre punt de vista creim que s'ha notat aquest
canvi de tarannà del Govern de Madrid, del Govern popular
de Madrid, respecte de la nostra comunitat autònoma, que
la signatura d'aquest conveni suposarà un èxit rotund, que
feia un caramull d'anys, més de dotze, que ens hi pegàvem,
que 57.600 milions de pessetes en matèria de carreteres és
un èxit, que a partir de l'any que ve, efectivament, es critica
o es diu que inicialment al projecte de pressuposts que hi ha
a Madrid hi ha una partida inicial de 250 milions de pessetes
per a l'any 98, això no vol dir que l'any 98 només es facin
obres per valor de 250 milions de pessetes, sinó que la
intenció del Govern i la intenció del Grup Popular és poder
licitar obres per a l'any que ve, començar a fer obres per
valor de més de 6 o 7.000 milions de pessetes, i en aquest
sentit, la intenció és començar a fer, per exemple, la variant
de Son Cervera, la de Vilafranca, la de Santa Eulàlia, la
carretera, desdoblar Palma-Universitat, començar l'autopista
fins a Llucmajor, tot això són projectes que superen els 250
milions de pessetes d'inversió efectiva, però que el Govern
balear podrà licitar de cara a l'any que ve obres per valor
superior a 7.000 milions de pessetes.
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Quant al tema del peatge, que no sabem nosaltres ..., tal, dir-
li que en principi no hi ha peatge i que l'acord a què s'ha arribat
serà que qui governi en aquesta comunitat l'any 2004, que
suposam que serà el Partit Popular, però que sigui el Govern
d'aquesta comunitat, l'any 2004 qui pugui decidir si vol o no vol
peatge, en tot cas, aquest tema es posposa a l'any 2004 i serà
des d'aquí, des d'aquesta comunitat que podrem decidir si
volem o no volem peatge.

Garanties de compliment d'aquest conveni, home!, un
conveni que s'ha d'aprovar pel Consell de Ministres, a nosaltres
en principi ens mereix les garanties que de cara al 99 es podran
anar complint les distintes responsabilitats i els distints acords
que hi hagi de partides pressupostàries, nosaltres creim que
garanties que a partir del 99 que es vagin incomplint aquestes
despeses plurianuals de 8.200 milions de pessetes, creim que
són totals des del nostre punt de vista.

Que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la
primera en accidents mortals?, és possible, i a posta estam
contents des del Grup Popular que a la fi s'aprovi un conveni de
57.600 milions de pessetes, precisament per poder millorar les
nostres carreteres, per poder invertir i fer noves carreteres, per
poder intentar disminuir aquesta quantitat d'accidents, aquesta
quantitat de morts que efectivament es produeixen a les nostres
carreteres. Però també hem de dir que no només basta això,
sinó que també, tal vegada, hem d'intentar fer campanyes de
mentalització o de conscienciació per intentar reduir la velocitat
amb què moltes vegades circulam per les carreteres de la nostra
comunitat.

Ens deia que Unió Mallorquina es conformaria amb 12.500
milions de pessetes anuals en carreteres? Li he de dir que cada
any en carreteres des del Govern balear ja es dedica un
pressupost superior a 6.000 milions de pessetes, i que si aquí
sumam els 8.200 milions de pessetes d'aquest plus del conveni
que firmarem amb Madrid, anualment s'invertiram més de
14.000 milions de pessetes en matèria de carreteres. 

Per part nostra, Sr. President, senyores i senyors diputats,
diré que per aquestes raons creim que aquesta iniciativa del
Grup Mixt, aquesta proposició no de llei, ha perdut actualitat,
està pansida, està obsoleta, perquè els punts que s'haurien
d'acordar avui ja estan en marxa, ja està redactat el conveni, ja
hi ha un compromís per part de Madrid sobre aquest conveni i
en el pressupost general de l'Estat de l'any 98 que ha entrat en
el Congrés, l'avantprojecte que hi ha, ja hi ha una partida
pressupostària per al conveni de carreteres amb Balears. És a
dir, tranquil•litat per part seva perquè aquest conveni,
efectivament, enguany es firmarà amb el Govern de Madrid.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, la Sra.
Maria Antònia Munar té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull donar les gràcies a tots els grups que ens
donen suport en aquesta proposta i dir al Partit Socialista de
Mallorca que acceptam la seva esmena, que realment no ho
he explicat abans, en la meva intervenció, perquè no he
parlat de tots els criteris del Pla de carreteres d'Unió
Mallorquina però que li puc explicar que hi ha tres grans
blocs: en primer lloc, el desenvolupament de la xarxa de
carreteres; en segon, destinar una important quantitat en el
tema del manteniment de les carreteres, i hi ha un tercer
apartat que és el pla d'adequació dels transports públics de
les carreteres a les reals necessitats de la nostra societat i,
entre aquestes propostes, n'hi ha una que és la darrera, la
número 6, que és potenciar els transports col•lectius
gestionats amb els criteris de rendibilitat i productivitat
pròpia de la gestió privada, la implantació del tren de
recorreguts llargs o per a enllaços específics aconseguint
oferir un servei turístic complementari, evitant la saturació
i el desgast de les carreteres amb cotxes de lloguer. És a dir,
entra dins els nostres criteris, precisament, el tema dels
trens; el que passa és que ens havíem centrat, bàsicament,
en el tema de carreteres en aquesta proposta. Li acceptam
l'esmena i li acceptam la suggerència de canviar allò de la
nació per l'Estat; va ser un lapsus de qui va escriure la
proposta, que ja no és entre nosaltres, i realment és un
lapsus, així que...; no li hem tallat el coll, de totes maneres,
Sr. Sampol, encara és viu.

(Rialles)

Pel que fa al Grup Socialista, vull agrair les aportacions
que ha donat, de qualque manera, més llum a la nostra
proposta i a la necessitat de donar-li suport, i a la portaveu
del Grup Popular, que avui ha estat realment moderada en
la seva forma i que procuraré contestar amb la mateixa
moderació, vull dir-li que jo no crec que, desgraciadament,
aquesta proposta sigui ni obsoleta ni pansida; m'encantaria
que fos així i que vostès ja haguessin pogut signar el
conveni, però avui per avui el conveni de carreteres encara
no està signat. 

També m'agradaria, de qualque manera, que s'haguessin
pogut dur endavant totes aquelles inversions, fins a 1.000
milions de finançament extraordinari des de l'any 92 al 95,
però tenim notícies que encara, realment, no s'han invertit
tots, potser seria necessària una gestió un poc més ràpida en
aquest sentit. I creim realment que les quanties econòmiques
són totalment insuficients en aquest conveni, perquè vostè
parla de 57.000 milions i jo li record que són 57.000 milions
en vuit anys, que vuit anys són molts d'anys, que no hi ha
cap garantia que es respecti aquest acord ni aquest conveni.
Vostè pot dir que té seguretat en el Sr. Aznar; jo no sé si
tothom té tanta seguretat en el Sr. Aznar, comprengui que
no tothom la té i que, a més, tenim un mal precedent, que és
que el Sr. Aznar no va complir els acords de l'anterior
govern que també estaven aprovats en el Consell de
Ministres, i li vaig posar l'altre dia, en el debat de l'estat de
la Comunitat, un exemple: l'augment dels funcionaris
d'havia de fer segons el nivell de vida durant tres anys, i el
97, el primer any del Sr. Aznar, idò va decidir que no ho
feia, que no complia un acord del Consell de Govern. Per
tant, per què he de creure que el Sr. Aznar o el que el pot
succeir el dia de demà ho hagi de complir?; potser ell ja no
governa després del 99. Per tant, és perillós parlar de 57.000
milions en vuit anys. 
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Però hi ha una cosa més perillosa, encara: quina ha estat la
sensibilitat de què em parla vostè del Govern del PP?, perquè
em diu que els del PSOE varen ser molt dolents, que no ens
varen donar res. Bé, d'entrada, del 92 al 95 algú governava i
varen venir 15.000 milions. Quina és la realitat? Que l'any 97
varen venir a aquesta comunitat, encara que governaven els
seus, zero pessetes, ni més ni manco, zero pessetes, i enguany
no són 7.000 milions, que seria la proporció dels 57, és que per
l'any que ve és vera que hi ha una partida de 250, però és que
250 milions per a carreteres és la xocolata del lloro. Què li
propòs?, li propòs que el seu grup, que té diputats a Madrid,
faci una esmena i, en lloc dels 250, siguin, com a mínim, els
7.000 milions. Per aquí podem començar a anar bé, però si
només són 250 realment és un engaña bobos, això, perquè és
parlar de moltes quanties però ens les posen tan lluny i sense
una garantia de compliment que, pràcticament, no ens serveixen
per a res. Per tant, facin aquesta esmena i, realment, si en donen
7.000 milions podrem començar a creure que, almanco, el
compliment, en principi, és real.

Per altra part, si ho tenen tot tan a punt, com vostès diuen,
i que hi ha una firma pendent i la seguretat del cobrament, no
veig per què no poden donar aprovació a la proposta; la
treuríem per unanimitat, quedaria clar que tots volem el mateix
i, de qualque manera, podríem dir que no som tan intransigents
i que, de tant en tant, aproven qualque proposta a l'oposició.

Pel que fa als accidents mortals, crec que tots estam d'acord
en el fet que s'han de reduir, però la realitat de la nostra
comunitat és que som l'única comunitat de tot l'Estat espanyol
on els accidents creixen, un 12,5%, mentre que a totes les altres
comunitats davallen un 8, aquesta és la realitat, i no crec que
aquesta realitat se solucioni amb zero pessetes l'any 97 i amb
250 milions el 98. La veritat és que després chi lo sa què podrà
reduir el nombre d'accidents. Realment si van per aquest camí
podria ser que es trobassin que fossin altres. Per tant els
recomanaria una esmena, els 7.000 milions, poder fer vostès la
inversió durant l'any 98 i a principis del 99, que sempre seria
positiu per al seu grup, en principi, i jo crec que per a tota la
nostra comunitat en general. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sra. Munar, veig que no ha acceptat la nostra
proposta, del Grup Popular, de retirar aquesta proposició no
de llei i vostè insisteix en el fet que intentem fer un esforç,
entre tots els grups parlamentaris, per aprovar-la per
unanimitat, però el nostre grup no vol donar suport a
determinades coses que no s'aguanten de cap peu. Com pot
aprovar aquest parlament que insti el Govern balear per tal
que redacti en tres mesos i proposi al Govern de la Nació un
conveni per a finançament en matèria de carreteres? Ja el
tenim, ja està redactat, i es pensaran que som beneits, a
Madrid! Com podem aprovar això?, i el ministre dirà que
d'on vénen aquests de Balears amb un nou conveni si ell ja
el té al ministeri... Nosaltres li deim que aquesta proposta
està pansida, que està aigualida, que ha perdut actualitat,
que ha perdut vigència, malgrat que amb el contingut que
diu que s'ha d'aprovar aquest conveni el més prest possible
hi estam d'acord. Que el conseller de Foment i el President
de la Comunitat han fet les passes oportunes amb el
ministeri per aprovar-ho el més aviat possible, d'acord, però
vostè sembla com Sant Tomàs, que fins que no posa el dit
al lloc no s'ho creu. Tengui les garanties absolutes que
aquest conveni anirà endavant.

Que 57.600 milions de pessetes en vuit anys no li
semblen suficients. Idò si haguessin estat més supòs que ens
hagués agradat a tots, però crec que és una quantitat
raonable, crec que és una quantitat important comparada
amb el que hem tengut aquests darrers anys. No crec que fos
bo un comentari que ha fet vostè sobre el fet que hauríem
d'invertir aquests doblers en dos anys: vostè s'imagina en
dos anys invertir aquesta quantitat de doblers en carreteres?;
suposaria a la nostra comunitat tenir totes les carreteres a
l'aire, en obres, i que produiria, jo crec, un perjudici i unes
molèsties als ciutadans que no serien del tot raonables. Jo
crec que és millor anar planificant, anar fent unes inversions
anuals, periòdiques, de 8 i busques de milions de pessetes,
que són assumibles i, a part d'això, hem de tenir en compte
que ha d'existir una capacitat tècnica per part de les
empreses de Balears per poder anar fent aquest determinat
tipus d'obres i, des del punt de vista del Grup Popular, ens
reafirmam en no aprovar aquesta proposició no de llei que
avui presenta el Grup Parlamentari Mixt i creim que estam
d'enhorabona amb aquest conveni que pròximament es
firmarà a Madrid per al finançament de les carreteres de la
nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, una qüestió d'ordre.
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EL SR. PRESIDENT:

Digui.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

En cap moment la portaveu ha dit que aquesta inversió de
57.000 milions s'hagués de fer en dos anys; he dit que s'havia
de fer proporcional i que, per tant, cada any, com a mínim,
s'havien de rebre els 7.000 milions. Això és el que ha dit
aquesta portaveu. Em sap greu que sempre des del mateix grup
es tergiversi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies pel seu aclariment. Gràcies per l'aclariment
d'aquest tema.

Passam a votació la Proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Mixt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
Proposició no de llei, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31. Queda rebutjada aquesta
proposició no de llei.

Deman a les senyores i senyors diputats que no s'absentin de
la sala per un moment.

V.- Elecció membre Consell Assessor de RTVE a les Illes
Balears.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia que és l'elecció del
representant del Parlament al Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears. 

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, d'acord amb el que
preveu l'article 6.1 de la Llei 6/84, de dia 15 de novembre, del
Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola de les Illes
Balears, disposa d'un membre en el Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola i, atesa la baixa voluntària del Sr.
Miquel Cabeza, procedeix, d'acord amb el que preveu l'article
6.2, que el Parlament designi el membre que l'ha de substituir,
demanar a la Cambra si el Sr. Antoni Company i Bonet,
proposat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, pot ser designat per assentiment.

Hi ha cap inconvenient? Moltes gràcies.

Havent la Cambra designat per assentiment com a
representant del Consell Assessor de Radiotelevisió
Espanyola el Sr. Antoni Company i Bonet, en donarà
compte al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma
perquè procedeixi al seu nomenament, tal com preveu la
Llei.

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