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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam el plenari,
la sessió ordinària d'aquest dia 28 d'octubre, a les 11 del matí,
amb el punt número u, que són preguntes.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, a l'empara de l'article 68.1 del Reglament,
quatre grups parlamentaris, el Grup Parlamentari Socialista,
el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i el Grup Parlamentari Mixt
demanam una modificació de l'ordre del dia, en el sentit que
el punt cinquè, designació de terna de magistrats per
substituir magistrat en el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, fos retirat de l'ordre del dia, a la vista de les
circumstàncies i de les crítiques que hi ha hagut per molts
col•lectius importants en el món judicial i de l'advocacia en
relació amb la falta de consens sobre aquesta terna.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència ja s'havia fet
arribar aquest document i el té, precisament, per tractar-lo quan
arribem aquest punt a aquest punt de l'ordre del dia.

Passam a la primera pregunta...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, entenc que, reglamentàriament, és a l'inici de
la sessió quan s'ha de plantejar la modificació de l'ordre del dia
i resoldre's.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència entén que pot ser al llarg del debat, i
precisament en el darrer plenari que es va celebrar la setmana
passada hi va haver una alteració de l'ordre del dia en aquest
sentit, la qual es va fer al llarg del plenari. Gràcies.

Passam al punt número 1, senyors diputats.  

I.1) Pregunta RGE núm. 5394/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a accions per a la promoció del cinema.

Pregunta que formula l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari Socialista. Per fer-ne la defensa, té
la paraula el Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
pregunta és tal com ve expressada: Quin tipus d'accions, o
ajudes, en aquest cas, es duen a terme des de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports per a la promoció del cinema a les
Illes Balears? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. té la paraula el Sr. Ferrer.

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

Gràcies, Sr. President. Des de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, anualment es convoquen, es publica en el
BOCAIB, naturalment, les ajudes per a l'exhibició de
pel•lícules comunitàries i de pel•lícules a zones de baixa
rendibilitat, especialment zones rurals. La dotació
econòmica d'aquestes ajudes prové del Ministeri d'Educació
i Cultura, i l'any passat a les zones de baixa rendibilitat va
superar lleugerament el milió de pessetes i en pel•lícules
comunitàries va ser de 2.200.000 pessetes. Al marge d'això,
durant l'any 97 la Direcció General de Cultura i Política
Lingüística ha organitzat una mostra de cinema infantil i
juvenil en català. S'ha exhibit la projecció de tres pel•lícules
(Sara, Sara, La glòria del meu pare i Jan de la jungla) a totes
les illes, 33 projeccions a Mallorca, 6 a Menorca, 9 a
Eivissa i 2 a Formentera. Aquest cicle s'ha organitzat en
col•laboració amb la Caixa d'Estalvis Sa Nostra i també, en
desenvolupament d'això, s'han elaborat una sèrie de fitxes
didàctiques i de material addicional perquè els mestres hi
fessin feina amb els seus alumnes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Vol fer ús de la paraula, Sr. Tejero?
Té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Agraït per aquesta resposta. Vostè
ha dit que bàsicament hi ha tres línies d'actuació: ajudes,
mostra de cinema infantil en català, zones de baixa
rendibilitat i ajudes a projeccions de cinema comunitari, i és
en això que jo li vull fer una mica de retret. La convocatòria
d'aquest any, que ve referida per resolució seva de 18 de
setembre del 97, subvenciona, com vostè ha dit, ajuts a
titulars de sales d'exhibició cinematogràfica per la projecció
de pel•lícules comunitàries. Hi ha dos annexos, un és
l'annex 1.a), on hi ha un llistat de pel•lícules, algunes de les
quals li llegiré, i m'agradaria que tenguessin bona cura
d'escoltar, sobretot les persones..., bé, tots els diputats i
diputades, però especialment les representants en el
departament de la dona. Hi ha pel•lícules, per un costat, en
aquest llistat que són de clara...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tejero, li prec que..., està en ús de la paraula a una
pregunta, si té un llistat, faci'l arribar al Sr. Conseller, però
no em faci un debat.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, en llegiré cinc per un costat, primer llistat: Los baules
del retorno, Justino, un asesino de la tercera edad, Morirás en
Chafarinas, La pasión turca, La tabla de Flandes y Una casa
en las afueras, pel•lícules reconegudes pel seu valor, més o
menys. En llegiré la segona llista, per la seva preocupació,
en diria: Cuernos de mujer, Escenas de una orgía en
Formentera, Sexo, amor y otras desgracias y Sexo oral; sense
comentaris.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Vol fer ús de la paraula, Sr. Ferrer? Té
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, quan vaig signar
aquesta resolució, naturalment vaig repassar la llista i vaig tenir
el mateix pensament que vostè. Malauradament, nosaltres hem
de subvencionar, a través del fons que ens destina el Ministeri
d'Educació i Cultura, totes les pel•lícules que així ho demanen
i que han estat produïdes a un país de la Unió Europea.
Naturalment, a partir d'aquest moment, esperarem si per a les
ajudes que es puguin donar l'any que ve, hi pot haver una mica
de discriminació en relació amb aquest tipus de pel•lícules, les
quals, per a fins comercials, tenen el seu dret, però que és
discutible si són dignes o no de la subvenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. 

I.2) Pregunta RGE núm. 5497/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estudi de positivitat al virus de la SIDA.

Passam a la següent pregunta, que formula l'hble. Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estudi de positivitat de la SIDA. Té la paraula el Sr.
Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. L'any 96, la Conselleria va posar en
marxa un programa per tal de saber quants nens nascuts a
Balears durant l'any eren portadors del virus de la SIDA.
Volíem saber quins resultats ha tingut durant l'any 96 aquest
estudi i quina valoració fa el Govern sobre aquest estudi.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon. Té la paraula el conseller de Sanitat per
contestar la pregunta.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el resultat de l'estudi de
seroprevalença d'l'VIH a nadons durant l'any 96 és del 2'6 per
mil nascuts vius a la nostra comunitat autònoma. Com veu
aquesta dada el Govern? Amb certa preocupació, el que passa
és que com que aquest és un estudi de vigilància
epidemiològica, s'han d'esperar successives anualitats per
poder-ne, comparativament amb les altres comunitats que
intervenen dins aquest estudi, que no són totes, fer una
valoració més adequada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Des del punt de vista
epidemiològic, nosaltres pensam que té poca importància
aquest estudi. Sabem el percentatge de seropositives entre
les dones que han tingut fills a Balears durant l'any 96, però
no sabem, per exemple, la pràctica de risc que tenen
aquestes dones, i no podem incidir en preveure el lloc on hi
hagi aquestes pràctiques de risc, no sabem el percentatge de
nens que es negativitzaran posteriorment, no sabem els
percentatges per illes, suposam que no els sabem, i des del
punt de vista ètic, jo diria que també és dubtós. Nosaltres
pensam que fer l'anàlisi..., hi va haver molta discrepància en
el seu moment sobre aquest assumpte, pensam que no
demanar el consentiment als pares per realitzar la prova de
la SIDA, encara que sigui d'una manera anònima, jo penso
que s'ha de fer, la prova de la SIDA s'ha de demanar sempre
a qualsevol persona, quan es realitza en els adults,
constitucionalment és dubtós que sigui així, es va plantejar
en el seu moment ja, i d'una altra manera, també pensam
que, èticament, no és gaire clar que puguem diagnosticar
una malaltia i no tractar-la posteriorment. L'únc que fem és
fer un diagnòstic i deixem el malalt lliure, sense tractar-lo.

Pensam que s'haurien de fer les deteccions aquestes, que
són molt importants, nosaltres pensam que són molt
importants, en els centres de planificació familiar, amb
l'acord i el consentiment de les mares. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascon, jo vull insistir en una
cosa que vostè ha dit, que és un estudi d'anònims no
relacionats, és a dir, no tenim el consentiment de les mares
però en tenim l'anonimat garantit, perquè vostè a mig
insinuat a pregunta si sabem qui són, no ho sabem, ni ho
sabem per illes, efectivament, no ho sabem de cap de les
maneres, perquè, com vostè sap, és no relacionat i anònim,
i, per tant, només tenim la indicació d'una tendència, la qual
és un element més en la configuració de la problemàtica de
la SIDA a Balears, de la qual demà a la compareixença
segurament tendrem temps de parlar, dins la Comissió
d'Afers Socials, amb més intensitat i amb més detall, però
he d'insistir que creim que adherir-nos a aquest projecte era
bo per conèixer dins aquest conjunt de comunitats que feien
aquest projecte quina era la nostra situació. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 5400/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Escola d'Hostaleria.

Passam a la següent pregunta la 5400/97, que formula el
diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Escola d'Hostaleria. Té vostè la paraula, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, formula la pregunta tal com ve escrita: Quan pensa
la Conselleria de Turisme posar en funcionament l'Escola
d'Hostaleria d'Eivissa i Formentera?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Té la paraula el conseller de
Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Marí, si todo va bien, es
posible que este invierno podamos iniciarla. Después de
bastantes contactos y de visitas de diversos establecimientos,
finalmente creo que hemos encontrado la solución óptima, pero
en cualquier caso están trabajando los técnicos en el asunto.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol... Té vostè la paraula, Sr. Marí
i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo li agraesc les seves
paraules, i esperam que d'una vegada per totes això sigui així.
Hi ha hagut notícies als mitjans de comunicació que s'ha trobat
un establiment, i consideram que pot ser un bon establiment per
a aqueixa activitat. En definitiva, nosaltres esperam que això
sigui cert, que és el que ha demanat el Grup Socialista des de fa
temps, que ho hem reclamat al Govern, i no només per
incomodar-lo, sinó perquè creim que és necessari comptar amb
aqueixa escola d'hostaleria a Eivissa i Formentera.

Però la pregunta que li feia tenia un doble sentit, no era altra
que les declaracions que va fer el Sr. Conseller d'Educació i
Cultura i a la vegada portaveu del Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí i Serra, si vostè vol formular una altra pregunta,
li pregaria que utilitzàs el Reglament per fer-la, però està
entrant en una segona pregunta.

EL SR. MARÍ I SERRA:

No, si m'ho permet, no era una altra pregunta,
simplement era que el Sr. Conseller, portaveu del Govern,
va dir que l'any 98 no es podria posar en funcionament, ho
va dir tots els mitjans de comunicació, l'Escola d'Hostaleria
d'Eivissa per no comptar amb pressupost per a aquest any.
Això va sortir publicat i, evidentment, a Eivissa va crear una
certa confusió perquè tothom espera que aqueixa escola es
posi en marxa. Jo crec que no és bo crear confusió, i més
quan el Sr. Conseller de Turisme feia uns dies que havia dit
que es posaria en funcionament el 97 o el 98. Simplement
era això, que no es confongués l'opinió pública amb
declaracions contradictòries d'un mateix (...).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Té la paraula el conseller de
Turisme per contestar aquesta pregunta.

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

Sr. Marí, es que, sinceramente, usted siempre me habla
de cosas de este tipo. Yo no sabía de declaraciones del
conseller de Educación, Cultura y Deportes en ese sentido;
me hace señas de que, efectivamente, él no recuerda haber
hecho declaraciones en ese sentido, y tal vez hubo una mala
interpretación. Desde luego, insisto, en definitiva, que
supongo que es lo que interesa a las señoras y a los señores
diputados, y desde luego lo que interesa a los habitantes de
Ibiza y Formentera, y le puedo asegurar, como usted muy
bien dice, que ahora hemos encontrado unas instalaciones,
no ha por qué no decirlo, las instalaciones del INEM, que,
convenientemente acondicionadas y preparadas puedan
permitir que este mismo año ya..., estamos barajando una
serie de cursos para que probablemente a principios de
enero podamos, efectivamente, darlos en estas instalaciones,
ya digo que remozadas y en condiciones; están los técnicos
trabajando, tenemos que hablar con los representantes del
INEM, en cualquier caso, por supuesto, están absolutamente
de acuerdo también los representantes de la Consellería de
Trabajo y Formación, que se va a hacer cargo, como usted
sabe, de las responsabilidades del INEM próximamente, y
no creo que haya ningún inconveniente para que eso se
pueda, efectivamente, convertir en una realidad. Gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5479/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ubicació de l'estació de transferències de
Manacor.

Passam a la següent pregunta, la 5479/97, que formula
l'hble. Diputat Sr. Antoni Sansó i Servera, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ubicació de l'estació
de transferències de Manacor. Té vostè la paraula, Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sabem
per diferents respostes al nostre grup que s'està treballant en la
modificació del Pla director sectorial de residus sòlids urbans
de Mallorca. Sabem també de les dificultats i polèmiques sobre
l'estació de transferències de Manacor. Per això, ens agradaria
saber si el Govern té previst on s'ubicarà l'estació de
transferències de Manacor, dins la modificació del Pla director
sectorial de residus sòlids urbans de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient per contestar.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, dins aquesta
modificació, en la qual en aquest moment es fa feina, i com és
norma quan estam elaborant previsions d'aquest tipus, sempre
que ens sigui possible des del Govern volem atendre les
peticions que se'ns fan des dels distints ajuntaments i des dels
distints municipis de la nostra comunitat. En aquest cas,
efectivament, s'ha pronunciat l'ajuntament i ens ha demanat la
ubicació a la zona de Son Sureda Pobra, i la previsió que tenim
feta dins aquest Pla de residus és ubicar dins aquesta zona
l'estació de transferència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Només per dir, i com el conseller
sabrà, aquest tema ha aixecat una certa polèmica, ja que en
principi el Pla director contemplava l'estació de
transferències a un altre lloc, per tant, només em queda dir
que com més aviat resolguem aquesta tema, molt millor
també per a la comarca aquella de Manacor, no només
perquè es necessita l'estació de transferències, sinó perquè
s'ha de tenir en compte que en aquest moment s'està
tramitant o s'ha tramitat tota la part de permisos per fer
l'estació de transferència precisament a un lloc que s'ha
desitjat que no fos allà, que és l'estació, devora Son Peretó,
aleshores, per l'única cosa per la que prec és perquè
avancem en aquest tema, i com  més prest millor
solucionem aquest tema, perquè hi ha una certa polèmica
dins tota la comarca. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Vol fer ús de la paraula Sr. Ramis?
Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, crec que, atès que
es una qüestió polèmica, jo crec que de cada vegada menys,
des del moment que hi ha una decisió més o manco ferma,
i atès que des de fa mesos es coneix aquesta predisposició
per part del Govern a atendre la petició que vostè ens fa des
de l'Ajuntament, crec que és una qüestió que ja pot ser
pacífica, atès que, al cap i a la fi només donarem
compliment a la petició d'un dels nostres municipis de la
Comunitat Autònoma. En aquest sentit, he de dir que
compartesc amb vostè la necessitat, la urgència, de treure
com més aviat millor aquesta modificació, i li he de dir que,
en aquest sentit, la modificació del Pla de residus sòlids es
farà quasi quasi en dues fases: una, immediatament, ja, que
és la modificació de les  distintes estacions de
transferències, supressió, en qualque cas, i després, en un
pas posterior, ja es farà tot el que és la incorporació, el tema
de la Llei d'envasos i embalatges, reciclatge, composts, etc.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 5100/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a serveis oferts per l'Hospital
de Manacor (especialistes).

Passam a la següent pregunta, que és la 5100/97, que
formula l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Munar i
Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a serveis oferts
per l'hospital de Manacor. Té vostè la paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La pregunta va dirigida al conseller
de Sanitat, en el sentit de demanar-li quants cirurgians de
guàrdia hi ha en aquest moment a l'Hospital de Manacor, amb
presència física.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Té vostè la paraula, Sr. Conseller de
Sanitat.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, hi ha diàriament un
cirurgià general, un cirurgià de trauma i un ginecòleg,
permanentment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 5395/97, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament del gasoducte península-Illes Balears.

Passam a la següent pregunta, la 5395/97, que formula
l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a accions per al finançament
del gasoducte península-Illes Balears. Té vostè la paraula, Sr.
Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient,
sembla, per totes les notícies que tenim i per tots els documents
que hi ha escrits, que el Govern s'ha decantat pel gas com a
combustible per a una nova central tèrmica necessària en el
conjunt del sistema elèctric de les Illes Balears i que aquest gas
seria transportat, en la situació més lògica, a través d'un
gasoducte marí. Aquest gasoducte, segons fonts de GESA i del
propi Govern té un cost d'entre 20.000 i 30.000 milions de
pessetes, i l'empresa elèctrica considera que és un cost que no
és assumible com a inversió pròpia de l'empresa. Fins ara,
havien comptat que el Govern espanyol pagaria una part
substancial d'aquest cost, tenint en compte que el cost extra que
suposa un gasoducte submarí respecte d'un terrestre és a causa
del fet ineludible de la insularitat, i, per tant, estaria dins el que
seria una correcta interpretació i aplicació de l'article 138 de la
Constitució, d'especial atenció al fet insular.

La pregunta que jo li faig, a la vista que el ministre Piquer,
ministre d'Indústria i Energia, va dir que el Govern no paga
gasoductes, que s'haurien de pagar a través de
l'autofinançament de l'empresa, jo deman al Govern i al
conseller de Medi Ambient com pensen que aquesta
infraestructura necessària, si s'opta per ella, serà finançada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Triay, el que
li he de dir és que aquesta aportació de gas natural, que,
efectivament, és l'aposta del Govern amb vista al
subministrament de combustible, a la producció d'energia,
efectivament, si bé s'apostat pel gas natural, no s'ha definit
clarament quin serà el mitjà d'aportació, si serà aquest
gasoducte submarí, al qual vostè feia referència, o si serà a
través d'una planta gasificadora, aportació a través de
vaixells. Bàsicament, la decisió correspon a un tema de
finançament i a un tema de cost, i en aquestes estam, si bé
la decisió presa és que el gas natural és l'energia, el
combustible, que en aquest moment consideram més
adequat, més noble, menys contaminant per fer funcionar
les nostres plantes generadores, però el finançament, en
gran mesura, condiciona el mitjà d'aportació, gasoducte o
planta gasificadora. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, contesta amb una
gran ambigüitat sobre una qüestió que el ministre Piquer,
segons sembla, ha resolt d'una manera rotunda quan ha dit
que això és una obra que s'ha de finançar sola. Què vol dir,
això? Vol dir que s'ha de finançar a través de les tarifes.
Com es produirà aquest finançament a través de les tarifes
elèctriques sense que es produeixi discriminació i sense que
els ciutadans de les Illes Balears paguin l'electricitat més
cara que la resta d'usuaris d'electricitat espanyols?¿ La
veritat és que l'altra afirmació del Ministre Piquer, "La
Administración central no financia gaseoductos", després
d'haver sabut que el Govern espanyol ha compromès dos
bilions de pessetes -amb b de Barcelona- per poder afrontar
la liberalització del sector elèctric, i que aquests dos bilions
de pessetes van a les empreses elèctriques espanyoles,
pensar que la Administración central no financia gaseoductos
a un cas relacionat directament amb la insularitat, la veritat
és que em son a allò que dèiem de petits, Roma no paga
traidores. He d'insistir, per tant, al Govern, a veure quina és
la seva actitud, quines accions pensa prendre, si sortirà de la
seva tebiesa en aquesta actuació per defensar clarament
quina ha de ser l'opció i el finançament per a una obra
necessària, sigui gasoducte o sigui l'altra solució. En
qualsevol cas, suposa un encariment extra de la producció
d'energia a causa de la insularitat.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Triay, crec que precisament
en aquest moment parlar de tebiesa del Govern a l'hora de
defensar els interessos de la Comunitat davant Madrid no és el
moment més oportú, quan recentment tenim postures molt
clares per part del Govern de la Comunitat Autònoma que no
combreguen precisament amb els criteris de Madrid.
Lògicament, estic pensant en temes d'aviació, en temes
d'avions, i en temes d'extracció d'arena. Crec que de qualque
manera s'ha mostrat clarament quin és l'interès que, a pesar que
això pugui representar un enfrontament amb Madrid, defensa
el Govern de la Comunitat Autònoma.

Per una altra banda, li he de dir que el ministre Piquer va
dir, efectivament, que no pagarien amb fons de l'Administració
central el gasoducte, va deixar ben clar, i també vostè ho ha
deixat de dir, jo l'hi recordaré, que els fons europeus estaven a
disposició i que aquesta podria ser un finançament adient per a
aquest gasoducte, si era aquesta l'opció triada, que, com ja li
dic, encara està per decidir. El que sí li dic jo és que des del
Govern estam per un finançament externa al gasoducte, estam
per un finançament que permeti que l'electricitat es pagui en
aquesta comunitat, com a mínim, al mateix preu que es paga a
la resta d'Espanya.

Per una altra banda, li he de dir que si aquests fons europeu
no arribassin per finançar aquest gasoducte, la postura del
Govern seria la mateixa que ha tengut en el tema de l'extracció
d'arena i en el tema dels avions; defensa, primerament, dels
interessos de les Illes, contra Madrid, si fes falta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.    

I.7) Pregunta RGE núm. 5498/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estacionalitat de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta, la 5498/97, que formula
l'Hble. Sr-. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estacionalitat de les Illes Balears. Té vostè
la paraula, Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, vostè,
sobretot pel càrrec que ocupa, és una persona important en
el si d'aquestes illes, i, fruit d'aquesta importància, les seves
manifestacions tenen un ressò i una repercussió importants
en la societat.

Ara fa uns dies, durant la presentació de les jornades
Infotour, segons tècnics presencials, segons persones
presencials, testimonis i altres, vostè va dir a tots els
presents que "acabar con la estacinalidad es sencillísimo", bé
és cert que després hi va afegir una mena de condicionants,
però el missatge va ser clar, el Sr. Conseller veu el problema
de l'estacionalitat com un problema sezillíssim de resoldre,
i, a més a més, hi va afegir "si Benidorm ho ha fet, nosaltres
també ho podem fer".

Per tant, la pregunta és molt simple, si ho pensa així, si
creu que és senzillíssim acabar amb l'estacionalitat, quan
pensa aplicar aquestes solucions a la nostra comunitat i
acabar amb aqueixa estacionalitat? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Té la paraula el conseller de
Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Menos mal, Sr. Marí, que me ha
aclarado la pregunta, porque tal como está escrita era
impresionante, dice: "¿Por qué motivo el Gobierno de la
Comunidad Autónoma no ha acabado con la estacionalidad
de las Islas Baleares?", pensaba que con la primavera,
verano, otoño e invierno quiere usted que acabe el Gobierno
de la Comunidad, y a tanto no llegamos, pero ya me
imaginaba que usted iba, como suele ir, por declaraciones
de prensa, ya pensé que se refería usted incluso a algunos
titulares que salieron en algún medio de comunicación
destacando el término éste, el adverbio que ponía yo en
relación con el tema de la estacionalidad, pero usted mismo
lo ha dicho, que, efectivamente, yo añadí a ese comentario
una serie de condicionantes.

Mire, yo creo que tenemos que convencernos todos de
que acabar con la estacionalidad es sencillo, porque lo es, lo
es, siempre y cuando, naturalmente, todo el mundo esté
convencido de que esto interesa, porque, y yo creo que hasta
hace poco tiempo, muchos de los agentes que intervenían en
esta materia, en definitiva, desde la promoción hasta el
último resultado del producto turístico, todos esos agentes,
estaban, o algunos de ellos o muchos de ellos, yo creo que
convencidos de que no solamente la cosa no era fácil, sino
que, además, no era de gran interés. En el momento en que
se ve un gran interés en el proceso, el tema empieza a ser
mucho más fácil, y que eso es así, se lo puedo decir, porque
hay un hecho. En Mallorca hay en montones de zonas, en
una serie de ellas por lo menos, un receso extraordinario de
la estacionalidad turística. En Ibiza, que hay un gran interés
también por el tema de la estacionalidad, yo creo que pronto
tendremos resultados, resultados visibles, y usted podrá
palparlos, pronto los tendremos. Y todo eso, ¿por qué?, por
la acción del Gobierno? No, no, eso nunca lo he dicho así.
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El tema se refiere a la acción de todos los agentes que
intervienen, desde los tour operators, que empiezan a tomarse
en serio, pero muy en serio, los programas de invierno en las
Islas Baleares, están por el sector alojamiento, que empieza a
decidirse primeramente a acondicionar sus hoteles poniendo
calefacción, poniendo saunas, piscinas cubiertas,
entretenimientos, en definitiva, de invierno, distintos del de sol
y playa puramente. Pasa también porque se interesen las
empresas transportistas, y ya las hay que están arriesgando para
traer a gente y para poner líneas charter i regulares en invierno
con determinadas capitales y zonas de Europa y de la península,
etc. No quiero alargarme porque me estoy pasando, es que es
un tema probablemente para una interpelación o para una
comparecencia, y, si quiere, lo discutimos en una
comparecencia, porque es un tema muy interesante y en que
creo que debemos de colaborar todos mandando ese mensaje
concretamente, desestacionalizar es fácil si realmente todo el
mundo está de acuerdo en ello.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí i Serra, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Coincidim amb les darreres paraules,
que és un tema molt important i que ens ha de preocupar a tots.
Li vull recordar que aqueixa vegada no va ser el titular de
premsa, van ser testimonis presencials qui varen sentir les seves
paraules, perquè les va dir davant tota la gent que hi havia allí.

Em preocupa que vostè continuï insistint que és un tema
senzillíssim de resoldre, perquè aqueixes paraules ens poden
perjudicar a l'hora de demanar ajudes a altres administracions
que, tal vegada, durant el procés, ens poden fer falta per fer més
infraestructures, etc.

Jo sé, Sr. Conseller, que vostè està lluitant per acabar amb
aquest problema de l'estacionalitat. També sé que es troba amb
moltes dificultats i que moltes vegades no és culpa de la seva
conselleria, però també és veritat que en aqueixes reunions que
vostè ha tengut i que té amb tots els agents turístics de les
nostres illes, li reclamen actuacions, li reclamen obres, li
reclamen molts coses que en car no s'han concretat en res. Per
tant, dir a aqueixa gent que treballa, que fa feina, que hi posa la
il•lusió, com vostè diu, que hi ha una espècie de conveni entre
tothom que una solució per a les nostres illes és acabar amb
l'estacionalitat, que en un moment donat només ho puc
qualificar de relliscada que ha tengut vostè a l'hora de formular
aqueixes paraules, perquè tots sabem que això no és tan senzill,
i comparar Balears amb Benidorm, que l'ha solucionada, no és
comparable, perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra, li prec que vagi acabant,
perquè tant vostè com el conseller s'estan allargant molt en
aquesta pregunta.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, només dir que Benidorm no té el problema de
transport que tenim nosaltres i tampoc nosaltres, a les
nostres illes, no tenim molts de Benidorms. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller? Molt breument.

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

Brevísimo, Sr. Presidente. Yo voy a pedir una
comparecencia, simplemente lo anuncio, ante una comisión
para contestar a todo esto, porque lógicamente en una
pregunta no puedo contestar a todo este batiburrillo de
temas que yo creo que mezclan una cosa con otra, en una
comparecencia me explicaré y convenceré, estoy seguro, a
los diputados del Grupo Socialista, aunque comprendo que
es harto difícil, pero los convenceré de que el tema es fácil
y sencillo. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 5396/97, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ampliació de la carretera d'accés a la
UIB.

Passam a la pregunta següent, 5396/97, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de la carretera
d'accés a la Universitat de les Illes Balears. Té vostè la
paraula, Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Foment, l'any 95 es
va posar a informació pública un projecte d'autopista des de la
via de cintura fins a la Universitat que va rebre moltes crítiques,
un fort moviment d'opinió en contra, no només dels afectats,
sinó també d'entitats de tot tipus i de partits polítics que
podríem resumir amb l'slogan "autopista, no", autopista no per
considerar-la faraònica, gegantina i excessiva. El president
Soler va proposar una obra més ecològica, més blana, més
lleugera, més adequada al medi ambient i al paisatge, però el
president va durar poc, i el nou govern del president Matas i
vostè, com a conseller de Foment, va abandonar, sembla ser, les
idees del president Soler, i sembla ser que vol construir
novament l'autovia. Jo li vull demanar quin és realment, en
aquest moment el projecte que es vol executar, és una millora,
un desdoblament, una autovia?, s'ha previst la construcció d'un
ramal ferroviari, d'un tramvia modern entre la Universitat, entre
la Plaça d'Espanya i el campus universitari? S'ha previst un
camí per a bicicletes? S'ha previst que el transport públic pot
disminuir realment les necessitats de transport privat? S'ha
tingut en compte el caràcter pendular i d'hora punta del
funcionament d'aquesta carretera i, per tant, molt adequat a un
transport públic més que no a un transport privat? Són
qüestions que preocupen realment i que crec que una via de
comunicació que ha de relacionar, entre d'altres coses, la ciutat
de Palma amb el ParcBit, que ha de ser el màxim exponent de
l'aprofitament energètic, dels habitatges bioclimàtiques, del
teletreball, de la telemàtica, que hi hagin d'anar per una vulgar
autopista, em sembla una contradicció bàsica que crec que la
Conselleria de Foment, juntament amb els consellers que tenen
la responsabilitat de la innovació tecnològica, haurien de
replantejar-se profundament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula el conseller, Sr. Verger.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Triay, no sabia que les autopistes
fossin vulgars, li agradin o no li agradin és una altra cosa, però
vaja això no té res a veure amb el projecte que volem fer. El
projecte és un projecte de duplicació de calçada de la carretera
PM-111, entre la via de cintura i la Universitat, que es troba en
redacció per part del Departament de Carreteres. Quines són les
característiques d'aquesta nova duplicació de calçat? Una
longitud de 7'6 quilòmetres, més o manco, dues calçades de 7
metres, un vorera exterior de 2'5 metres, un interior d'1 metre
i una mitjana de 5 metres. Aquest és el projecte que està
pràcticament redactat, que figura dins el conveni a firmar amb
el Ministeri de Foment, que es començarà, en principi, el 98,
acabarà el 99, i amb un pressupost de l'ordre de 1.600 milions
de pessetes.

Carrilbici, se'n projecta un, addicional a aquesta carretera,
perquè la gent que hi vulgui anar en bicicleta hi pugui anar, i
per consegüent es fa aquest projecte, i el tema del tren és un
altre tema que no forma part d'aquesta pregunta, però que en
principi, com que vostè m'ha demanat quin era el projecte del
Govern d'ampliació de carretera, aquesta és la contestació.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Foment,
denominar desdoblament o duplicació de calçada al que
vostè ens ha descrit, realment és una fal•làcia, vostè ens ha
descrit una autopista, de dos carrils per banda, amb mitjana
i amb tots els elements que defineixen i constitueixen una
autopista. Segons les informacions publicades, i si les vol
desmentir, les desmenteixi, és una autopista tipus 110, 110
quilòmetres per hora, per què hi ha necessitat d'anar a 110
quilòmetres per hora per anar de la via de cintura a la
Universitat?, 110 quilòmetres per hora per fer 3'5
quilòmetres és un minut i mig, és necessari anar a la
Universitat en un minut i mig? I vostè diu que el tema del
ferrocarril no té res a veure amb la pregunta, és que la
Conselleria de Foment es planteja els problemes de
transport privat sense simultàniament veure els problemes
paral•lels de transport públic?, és que el que vostè defensa
no té res a veure amb el que defensa el conseller que seu a
l'altra banda del seu passadís, el conseller de Medi Ambient
que a les seves directrius d'ordenació territorial diu que s'ha
de fer un ferrocarril de Palma a la Universitat?, és que no
influeix que es faci un ferrocarril de Palma a la Universitat
amb la capacitat necessària de la via que ha de donar accés
al ParcBIt, màxima innovació tecnològica, i a la
Universitat? És realment el mínim consum d'energia per
anar a un centre de màxima innovació, com és el ParcBIt, el
que suposa una autopista que consumeix gran quantitat
d'espai i que es basa en l'ús exclusiu del transport privat? No
seria possible combinar solucions molt més lleugeres de
millorar la carretera actual, de resoldre la rodona de Son
Tugores, de completar i de fer aquest ramal ferroviari, de
posar en marxa un carril de bicicletes, no serien solucions
que totes conjuntament podrien resoldre un problema, i no
per la macroautopista, no per l'obra faraònica que vostès
plantegen? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula el Sr. Verger.

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

Gràcies, Sr. President. Hi ha vegades que una persona
queda astorada, com deia un membre seu fa estona. A una
carretera que té una IMD de 14.000 vehicles, que els dies
lectius en té 30.000, vostè, que és tècnics, em ve amb
aquestes cançons? Jo no sé si vostè és enginyer de camins
o què és, però realment és increïble, increïble que vostè em
vengui a cantar aquestes excel•lències per resoldre un tema
que avui en dia hi passen 30.000 vehicles la majoria de dies,
la majoria de dies lectius, aquesta és la IMD que hi ha.
Nosaltres no deim si farem o no farem el tren, nosaltres li
deim, vostè m'ha demanat quin és el projecte de carretera
que tenim, i li he contestat, és un desdoblament de calçada,
per què?, perquè 30.000 vehicles exigeixen això i vostè ho
sap, si és que vol donar seguretat a les persones que van per
aquesta carretera, si damunt feim el tren, ja el farem, vostè
no m'ho ha demanat, ho ha afegit. Faci una altra pregunta i
la hi contestaré, però no vengui a cantar cançons. Sembla
mentida que es vulgui enganyar la gent d'aquesta manera,
amb aquesta cançó tan senzilla, però 30.000 vehicles
exigeixen un traçat d'aquestes característiques, i la resta és
perdre el temps, la resta és perdre el temps.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger.

Passam a la següent pregunta ...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Per al•lusions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec, Sr. Triay, que vostè en la seva intervenció ha fet una
bateria de preguntes ...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Hi ha hagut al•lusions personals.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, li ha dit que semblava mentida que vostè fos enginyer de
camins.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Que no li sembli mentida al Sr. Verger, com enginyer de
camins, que ho conegui, que ho confirmi, i a més les preguntes
que he fet i les afirmacions que he fet, les he fet no tan sols com
a portaveu del Grup Parlamentari Socialista, sinó també amb
els meus coneixements professionals, i a més coincidint amb un
expresident de la Comunitat Autònoma, el Sr. Soler, que també
es va plantejar en el seu moment, supòs que també assessorat
per enginyers de camins, quina havia de ser l'obra molt més
ecològica que s'havia de fer per anar de Palma a la Universitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Triay, crec que ja ha tengut el seu torn per
al•lusions.

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

Sí, Sr. President. Just per dir-li que ...

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec que ...

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

... que no m'ho pareix, Sr. Triay.

EL SR. PRESIDENT:

Hem tancat aquest tema.

I.9) Pregunta RGE núm. 5409/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a termini de lliurament de l'estudi sobre la
valoració de les transferències d'Educació.

Passam a la següent pregunta 5409, que formula l'Hble
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al termini de lliurament de
l'estudi sobre valoració de transferències d'educació. Té
vostè la paraula, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Tenim coneixement que el
Govern va contractar aquest estudi, Valoración e impacto de
las transferencias en materia de Educación no universitaria.
Voldríem saber quin era el termini de lliurament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Rami.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

El termini és el 31 de desembre del 97.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ho sospitàvem, però no pensàvem
que sortís tan bé, perquè contractar un estudi per valorar
l'impacte de les transferències en matèria d'Educació no
universitària, una vegada que ja s'ha dit que s'ha arribat a un
acord econòmic, i què en faran d'aquest estudi en haver
firmat les transferències? De què servirà?, que el posaran
dins un calaix? I si ara els diu aquest estudi que en lloc de
40.000 milions se'n necessiten 55.000, què hi farem? Moltes
de gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Jo li parl d'un estudi que estudia l'impacte dels traspassos de
competències d'Educació i també hi havia el nom de
"valoració" en aquest estudi, i evidentment el desenvolupament
del que és l'avaluació de la valoració prèvia a la negociació dels
traspassos de competències no farà falta fer-la i, per tant, no
farà falta fer-la. Evidentment, les competències d'Educació no
acaben en el moment en què es traspassen, entenc que per a
vostès, per fer demagògia sobre aquests traspassos, comenci
aquesta qüestió el dia següent que el Govern anuncia un acord
i acabi quan ha passat l'interès periodístic, però per a nosaltres
comença ara una feina molt important, la més important que és
la de gestionar aquestes noves competències i en aquest sentit
s'ha fet aquest estudi per començar a determinar quina és una
anàlisi prèvia dels sistemes d'informació que s'han de
desenvolupar per gestionar correctament aquestes competències
d'Educació. És evident que aquestes competències no estan
gairebé gestionades, no les hem rebut de l'Estat amb gaire bona
informàtica, informatització de la gestió, d'aquí es deriva ue
durant tots aquests anys que ha estat gestionada últimament hi
hagi hagut molts de problemes, els hem pogut viure fa poc
temps, i esperem que es resolguin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 5101/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a serveis oferts per l'Hospital de Manacor
(traumatòlegs de guàrdia).

Passam a la pregunta següent, la 5101/97, que formula
l'Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a serveis ofertats per l'hospital de
Manacor, traumatòlegs.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
es tracta de saber quants de traumatòlegs de guàrdia, amb
presència física, hi ha en aquests moments a l'hospital de
Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el conseller de
Sanitat.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, hi ha amb caràcter
permanent i diàriament un traumatòleg a l'hospital de
Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 5397/97, de l'Hble. Sr.
Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comerços en els quals s'ignoren les
dues llengües oficials de les Illes Balears.

Passam a la pregunta següent, 5397/97, formulada per
l'Hble. Diputat Sr. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa als comerços en els quals
s'ignoren les dues llengües oficials de les Illes Balears. Té
vostè la paraula, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum, que és realment a qui ha d'anar dirigida aquesta
pregunta, és un fet que s'està produint i expandint, cada
vegada hi ha més, a les zones turístiques, comerços
estrictament en llengües estrangeres, que ignoren totes dues
llengües oficials, el castellà i el català, tant als seus
mostradors, a la seva informació com per part dels
dependents i per part dels propietaris. Jo voldria demanar,
davant aquesta situació, jo comprenc que vivim a unes illes
que es dediquen bàsicament al turisme, que això exigeix el
coneixement de llengües estrangeres per donar servei als
nostres clients, als nostres usuaris, als nostres visitants,
comprenc que hi ha d'haver una llibertat, també de
residència de ciutadans europeus que no tenen per què
conèixer la llengua d'aquí per viure aquí, però el que voldria
pensar és que no deu ser necessari conèixer llengües
estrangeres per ser usuari o consumidor de serveis a les
nostres illes per part dels nostres conciutadans. Per tant, li
plantej davant aquesta situació, que supòs que coneix i que
supòs que haurà contrastat, quina és l'actuació que pensa dur
a terme el Govern o du a terme o ha dut fins ara ja a terme
el Govern per solucionar aquesta situació que requereix
realment una nova vessant d'una política de normalització
lingüística.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula el conseller de Sanitat.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Triay, el Govern coneix aquesta
situació i tant és així que la coneix, que va aprovar ja fa mesos
i va emetre a aquesta cambra l'estatut dels consumidors. L'estat
dels consumidors és un projecte de llei que és a aquest
parlament i que a l'article 14 obliga dins el marc del dret a la
informació dels consumidors i usuaris, obliga, dic, que la
llengua utilitzada a la informació al tracte al consumidor, i a la
informació dels productes que es posen a la venda a qualsevol
tipus de negoci, estiguin almanco en una de les dues llengües
oficials d'aquesta comunitat autònoma. Aquest mateix article
obliga que sigui en la llengua oficial de l'estat quan el producte
tengui continguts especialment perillosos, sobretot dins l'àmbit
de la medicació, exigeix que sigui en castellà, perquè tothom ho
pugui comprendre. Per tant, pensam que aquest article preveu
clarament la situació que vostè plantejava i obliga les persones
que tenen un comerç o una botiga a no mantenir aquesta
pràctica que dissortadament s'estén a determinades comarques
i a determinades zones turístiques sobretot de les Illes Balears,
pràctica que ha de ser eradicada perquè a més d'aquest article,
òbviament hi ha un sistema que seria massa llarg explicar ara,
de sancions per als que no compleixin aquests articles, per als
que no compleixin l'estatut dels consumidors. En el moment
que sigui aprovada aquesta llei, entrarà en vigor en els terminis
reglamentaris i el Departament de Consum de la Conselleria de
Sanitat i Consum, mitjançant els seus inspectors podrà instruir
expedients per aquest motiu que vostè denuncia, i podrà
imposar sancions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr. Triay. Té
la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè creu que fins que
no tenguem una llei del consumidor, un dret bàsic dels
ciutadans que és ser atesos en una de les dues llengües oficials
de les Illes Balears no està vigent? Vostè creu que no pot fer res
en aquest moment per combatre aquesta situació perquè no té
una llei de defensa del consumidor? Vostè creu que això és
excusa suficient per posar-se una bena davant dels ulls i deixar
que creixin aquest tipus de comerços i que es produeixi aquest
fenomen d'estrangerització ja del comerç minorista en algunes
zones de les Illes Balears. Jo crec que vostè ha fet pilotes fora
amb aquesta resposta, crec que ha d'actuar i hauria d'haver
actuat, però, en qualsevol cas, ha d'actuar ja al marge que hi
hagi una llei futura, que em sembla perfecta i encomiable que
això ho estableixi d'una manera molt més clara, però crec que
aquests drets bàsics, de ser atesos en les nostres llengües, no
està en funció que aquest parlament aprovi o no una llei de
defensa del consumidor, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Triay, li pot parèixer el
que sigui, jo coincidesc amb vostè que és una situació
inacceptable, però li he de dir que ens expliquen els tècnics
que fins que no tenguem la cobertura normativa que ha
d'aprovar aquest parlament, difícilment podrem dur a terme
actuacions que no siguin merament informatives, actuacions
informatives sempre se'n poden dur a terme, però
l'efectivitat ve amb la capacitat inspectora i amb la
possibilitat de sancionar els que incompleixen aquest dret
que evidentment tenen, naturalment, totes aquestes
persones. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 5410/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a adjudicatari de l'estudi sobre
la valoració de les transferències d'Educació.

Passam a la pregunta següent, 5410/97, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a l'adjudicatari de
l'estudi sobre valoració de les transferències d'Educació. Té
vostè la paraula, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, ens podria dir el Govern,
aquest estudi que s'ha de lliurar passat demà sobre
Valoración e impacto de las transferencias en materia de
Educación no universitaria a qui es va adjudicar i per quin
import econòmic? Gràcies.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Es va adjudicar a Arthur Andersen, per 25 milions de
pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té vostè la paraula, Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ni amb la música de fons ha sonat
millor la resposta, perquè 25 milions per ornamentar una
valoració d'impacte de les transferències en matèria no
universitària, ens suggereix una segona pregunta, una pregunta
que naturalment no té per què contestar i quedarà a l'aire, de
què han servit els centenars i centenars de milions que des de
fa més de deu anys han figurat als pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per experimentar un
model educatiu propi?, tots aquests centenars de milions que
durant anys hem invertit experimentant un model educatiu
propi, ara ha de venir Arthur Andersen i ens ha de dir quin
impacte i quina valoració d'aquest impacte es fa o tendrà
l'aplicació de l'assumpció de les competències en matèria
d'educació no universitària. Senzillament, crec que, a més, a les
Illes Balears, hi ha molts de professionals que coneixen ben de
prop els problemes que tenim, però vaja, 25 milions de
pessetes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Bé, no sé si és que ja duia escrita la seva intervenció, perquè
no l'ha fet coherent amb el que li he explicat en la pregunta
anterior, ja li he dit abans que aquest estudi no té ni tindrà res
a veure amb el que és la valoració del traspàs educatiu, i no li
puc aclarir la seva pregunta actual, que no té res a veure tampoc
amb el model educatiu de les Illes Balears, tal vegada la seva
presidenta li pugui aclarir més a què es dedicaren aquests
doblers de què vostè parla, del model educatiu. En qualsevol
cas, li repetesc el que ja li he comentat abans, que aquest estudi
té com a objecte analitzar com a estudi previ les necessitats dels
sistemes d'informació que demanaran les competències
d'educació i que s'han de posar en marxa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Moció RGE núm. 5421/97, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
política higienicosanitària i de seguretat de les piscines
turístiques i d'ús col•lectiu i les platges, derivada del debat de
la Interpel•lació RGE núm. 5928/96.

Passam al punt segon de l'ordre del dia, mocions. Entram a
la moció núm. 5421/97, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a política
higiènicosanitaria i de seguretat de les piscines turístiques i d'ús
col•lectiu i les platges derivada del debat de la Interpel•lació
5928/96. Per defensar-la, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Avui presentam la moció consegüent del debat del
propassat 14 d'aquest mes, sobre la interpel•lació presentada
sobre política higiènicosanitaria i de seguretat a les piscines
públiques i a les platges, i hauran vist que el text de la
moció fa referència al bessó del debat que es tengué aquí.

La primera part de la moció fa referència a la
modificació de l'Ordre de 6 de març del 1996, sobre els
coneixements acreditatius per a l'obtenció del carnet de
socorrista i tècnic de manteniment, i la modificació aniria en
el sentit d'incloure el nombre d'hores teòriques i pràctiques
suficients per a l'obtenció del carnet de socorrista en el
sentit que vàrem plantejar, de donar major formació,
insistesc, teòrica i pràctica, a tots aquells que es plantegin
obtenir la titulació adient per a aquesta feina. El sentit de la
modificació, evidentment, plantejam que ha d'anar o hauria
de ser consensuat amb els especialistes en la matèria i, com
no podria ser d'altra manera, escoltat el consell assessor,
com marca el mateix decret.

L'altra modificació que proposam dins aquesta primera
part seria que la renovació d'aquest carnet, com diu l'article
10, sigui també consensuada amb la federació balear de
salvament i socorrisme, i que sigui eliminat el termini de
deu anys que marca l'Ordre.

També, en aquest primer apartat ens hagués agradat
afegir una modificació en el sentit de prohibir la
pluriocupació per part del socorrista a les piscines
turístiques, que va ser un dels temes que plantejàrem al
debat, per fer una passa cap al foment de l'ocupació entre
joves que tan necessitats estan d'ofertes d'aquest tipus, però
entenem que hauria de ser a través d'altres mecanismes de
foment de l'ocupació, d'un abast molt més general, que no
a través d'aquesta ordre i, per tant, no hem pogut incloure
aquest desig, aquesta voluntat de canvi de la situació
respecte d'aquest tema.

L'altra part de la moció seria la modificació en concret
del consell assessor regulat per l'Ordre de 27 d'octubre del
95, en el sentit d'incloure dos representants d'associacions
d'usuaris i consumidors, dos representants d'associacions
professionals de salvament i socorrisme, perquè pensam que
fer-lo més participatiu, amb més preparació tècnica, pugui
abordar, aquest consell assessor, tots els aspectes que el
Decret 5395 li dóna com a funcions i que el Sr. Conseller de
Sanitat va mostrar al debat el seu acord, per al
desenvolupament de la funció específica de l'article 1,
apartat c, que parla de 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 dels coneixements
que ha d'acreditar l'esmentat personal.
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La tercera part de la moció, pensam que és d'una lògica
aplastant i que si es vol un bon desenvolupament d'aquest
decret, ha de ser conscient d'aquesta millora i seria, no tant
augmentar el personal d'inspecció per ampliar la capacitat
sancionadora respecte del no compliment de les normes
establertes, sinó en positiu, proposar una partida pressupostària
adient perquè es realitzin campanyes de prevenció i informació
que serà la millor inversió que es pot fer, evitar, precisament,
més índexs de sinistralitat i donar una major formació a tots
aquells responsables de seguretat a les piscines turístiques i d'ús
públic i col•lectiu.

La darrera proposta de la moció, finalment, plantejam la
necessària coordinació interinstitucional en l'àmbit del mateix
govern, i, ja que hi ha dues conselleries que formen part del
consell assessor, la de Sanitat i la de Turisme, proposam que
conjuntament amb els ajuntaments de municipis costaners, es
pugui consensuar una normativa d'adaptació de la legislació
estatal sobre normes per a la seguretat humana a les platges, a
la realitat de les nostres platges i costes. Fruit d'aquesta
normativa podrien establir-se línies d'ajut als ajuntaments per
tal d'aplicar-la correctament, però no hem posat estrictament
aquest apartat, donar línies d'ajut als ajuntaments, perquè
pensam que essent competència exclusiva de l'administració
local, primer s'ha de veure, en aquest moment, un estudi de com
estan les distintes platges i, per tant, veure exactament si és
necessari o no.

El conseller dins el debat va plantejar que altres tipus de
coordinació s'han donat de manera informal entre conselleries
del Govern, va afegir la de Funció Pública, i que estaven
interessats a ampliar-la, per tal d'arribar a conclusions. Pensam
que aquesta proposta pot ser un bon motiu per formalitzar
aquesta necessària coordinació, i en funció dels resultats, poder
institucionalitzar-la amb altres funcions necessàries de
seguiment i control.

Fins aquí el contingut de la moció, pensam que és una
moció amb un aspecte positiu com a conclusió del debat sobre
aquesta interpel•lació i confiam que tengui el suport de tots els
grups parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. El Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM ha presentat una esmena d'addició, la 5596/97. Per
defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquesta
moció ve donada, entenem, pel desfasament de la normativa
sanitària vigent plasmada al Decret 5395. Així va quedar, de
qualque manera, clar el dia de la interpel•lació on es va poder
fer un balanç d'aquests dos anys i on, de qualque manera, es va
poder veure que feia el Govern i les coses que demanàvem des
de l'oposició. Per a nosaltres, vàrem veure que el Govern
donava un cert marge o es donava un cert marge pel
compliment d'aquesta normativa, quan de qualque manera i
enllaçant amb la disposició transitòria segona, es donava un
cert marge de dos anys de cara al 98 poder dur un compliment
estricte d'aquesta normativa.

Cal recordar, i això ho volem dir, que des d'un principi
vàrem veure que aquesta normativa, l'associació
professional de salvament, havia mostrat el seu descontent,
ja que la consideraven insuficient i deixava molt de marge
d'interpretació, cosa que pot donar lloc, massa vegades, a
irregularitats. Massa facilitats en l'obtenció del carnet de
socorrista i tota una sèrie de punts de varen sortir. Em
permetran anunciar ja el vot favorable als punts 1 i 2 de la
moció, però ja que la mateixa associació també ha denunciat
que no hi ha suficient seguretat a les platges per banyar-se,
titulars de premsa ens confirmen aquest fet, n'hi ha prou fent
una volta per les platges per confirmar-ho, per això entenem
que el punt 4, i l'entenem perfectament factible, va més
enllà del decret de seguretat, en el sentit que també dóna un
marge per entrar dins la seguretat a les platges. Creim que
això és molt positiu, i per això, de qualque manera també
enllaçant amb el punt 3, nosaltres feim una esmena
d'addició, on purament demanam que al punt 3, on diu
"sobre la seguretat de les piscines turístiques i d'ús
col•lectiu", s'hi afegeixi també "i de les platges", entenem
que completa molt més aquesta possible moció perquè
pugui ser votada.

Així i tot em permetran les senyores i senyors diputats
que em centri un poquet en aquests dos punts, el tercer i el
quart, per dir que sabem, per respostes al nostres grup, el
que pensa el Govern en aquest sentit; el dia de la
interpel•lació ja vàrem tenir ocasió de sentir-ho, també, ja
que el conseller va parèixer que ho deixava clar: la
vigilància i prevenció d'accidents a platges és competència
dels ajuntaments. Vull manifestar, des del principi, que el
Grup Nacionalista-PSM discrepa d'aquesta interpretació,
cosa que ens fa presentar aquesta esmena, com he dit, i
votar favorablement també al punt número 4 de la moció.
La primera pregunta que ens feim és: què passa quan els
ajuntaments no compleixen la normativa vigent de
vigilància i seguretat de les platges?, si realment l'han de fer
complir els ajuntaments. Creim estar davant un tema molt
important i conflictiu que caldria aclarir urgentment per bé
de tots. 

El Govern té una gran responsabilitat que cal exigir. El
Grup Nacionalista-PSM pensa que s'ha de tenir molt en
compte, a més de molta altra normativa, el Decret 72/94
sobre els plans d'ordenació del litoral i molt més després de
la sentència favorable a la Comunitat Autònoma, que li
dóna potestat per ordenar el nostre litoral. En tot cas, el
Grup Nacionalista-PSM interpreta, encara que no ens
agradi, que en aquests moments la vigilància i seguretat a
les platges és una competència concorrent de l'Estat, de la
Comunitat Autònoma i dels ajuntaments. Cal reconèixer,
però, que les necessitats que planteja el fenomen turístic
col•loquen molts d'ajuntaments en l'obligació d'atendre
necessitats que no poden ser ateses suficientment amb els
pressuposts municipals. Ho demanin, si no, als ajuntaments
afectats que, per altra part, he de manifestar que no han
deixat mai de reivindicar i reclamar els mitjans necessaris
per poder atendre les obligacions que els atribueix la
legislació vigent. 
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L'actual Llei de bases de règim local atribueix als municipis
la seguretat a llocs públics i és aquí a on ens feim la segona
pregunta: es pot entendre que la vigilància de les condicions de
seguretat a les platges pot estimar-se al mateix nivell que la
d'un mercat, una fira o una festa popular? El Grup Nacionalista-
PSM pensa rotundament que no. Aquestes obligacions no
poden ser descontextualitzades de referents com les
competències de les altres administracions. Creim tenir prou
indicis per afirmar, també, que la competència general sobre
costes, salvament marítim i protecció civil és, o bé de l'Estat, o
bé de la Comunitat Autònoma; de la interpretació que el
Tribunal Constitucional ha donat es pot manifestar clarament
que els ajuntaments només poden tenir obligacions quant a les
senyalitzacions i serveis que puguin existir a terra. És obvi que
la primera decisió en matèria de platges és de la Demarcació de
Costes, que atorga les corresponents concessions i
autoritzacions. Si és Costes que qualifica l'aptitud de les platges
com a objecte de concessió, entenem que és Costes que es fa
responsable de l'aptitud de les platges per a l'ús públic. Com ja
he dit abans, això no ens agrada gens, al Grup Nacionalista-
PSM, però fins que el nostre país no aconsegueixi aquesta i
moltes altres competències, és Costes que ha d'elaborar i
avaluar els elements de què han de disposar les platges i el
perill que poden sofrir els banyistes. 

Els ajuntaments només poden informar les delimitacions i
els plans d'ordenació de les platges i sense caràcter vinculant i,
si no, i ho duc com a exemple, ho demanin a l'Ajuntament de
Sant Llorenç que, des de fa set anys, manté un contenciós
contra el Ministeri d'Obres Públiques per haver concedit
l'explotació de la platja de sa Coma en contra de l'ajuntament.
El fet de ser regidor d'aquest ajuntament des de l'any 83 em
permet parlar-ne amb coneixement i afirmar rotundament que
no és l'Ajuntament de Sant Llorenç o altres ajuntaments que
tenen la competència quant a seguretat a la platja. I, si no,
m'agradaria que qualcú em pogués explicar tot el contrari, ja
que tenim arguments suficients per desmentir tot això.

Pel Grup Nacionalista-PSM queda clar que el salvament de
les persones que estan devora les costes o damunt les platges
és, en termes generals, una competència estatal, ja que tots els
diputats i diputades devem tenir clar que la competència dins el
mar territorial no pot ser municipal: o és de l'Estat o és de la
Comunitat Autònoma. El mar territorial és un tema de
sobirania; per això s'ha exclòs la competència municipal dins
el mar en temes tan clars, i que tots vostès saben, com és
l'urbanisme, i el tema és encara més explícit després que el
Tribunal Constitucional reconeixés, com ja he dit abans, la
competència sobre el litoral a la nostra comunitat autònoma. 

Des del Grup Nacionalista-PSM arribam a la conclusió
que l'autoritat competent en matèria de protecció civil és la
Comunitat Autònoma, i aquesta pot ampliar les exigències
sobre seguretat humana en llocs de bany. Arribam també a
la conclusió que, encara que pot estar clar que els
ajuntaments han de vigilar el manteniment del material, no
són els ajuntaments que el col•loquen. Si ens ajustam al que
ha passat fins ara veim que això no ho fet la Creu Roja o
Protecció Civil. Ens queda clar, també, que,
independentment de les obligacions municipals sobre
vigilància de la normativa, l'execució de les competències
sobre salvament marítim correspon a la Comunitat
Autònoma, ja que així ho disposa el punt 11 de l'article 12
del nostre Estatut; per tant, entenem que queda claríssim i
igual ocorre amb la competència reglamentària. 

Des del Grup Nacionalista-PSM pensam que sembla
impossible que les obligacions municipals vagin més enllà
d'allò que, al respecte, diu la Llei de costes. L'única cosa
que correspon clarament a l'ajuntament entenem que és
vigilar fins a quin punt aquell que té obligació de fer-ho
compleix les seves obligacions legals o no, fent arribar als
organismes competents la seva opinió. Per això, com ja he
dit abans, votarem favorablement al punt 4 de la moció, ja
que entenem que pot ajudar molt a aclarir el tema de les
competències i principalment és un tema que esperen des de
fa molts d'anys els ajuntaments costaners o ajuntaments que
no tenen, fins i tot, amb l'explotació de les platges, uns
ingressos, esperen i es demanen quines són les seves
competències en aquest tema de seguretat. Crec que la
moció del Grup d'Esquerra Unida obri un procés que pot ser
bo per aclarir tots aquests temes, crec que seria bo que tot
aquest parlament donàs suport a aquest punt 4 perquè
entenem que seria bo que s'iniciàs un procés, també, d'estudi
per aclarir tots aquests temes, i crec que tots els ajuntaments
ho agrairien, i, llavors, la nostra esmena de qualque manera
només ve a dir que si feim una campanya de cara a les
piscines, aquesta campanya també es pugui ampliar a la
qüestió de les platges. Crec que és una esmena també
comprensible, que entenem que damunt el pressupost hi pot
haver una quantitat també per això i entenem, com he dit
abans, que aquesta moció és molt positiva, és una moció
que pot donar molt de joc per aclarir totes aquestes
competències i, per això, agraïm que s'hagi presentat i per
això també li donarem el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Grups que vulguin intervenir? Per
part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el primer punt d'aquesta moció fa referència a l'obtenció del
carnet acreditatiu de socorrista. Pensam que és realment
necessari estudiar quin és el mínim d'hores, teòriques i
pràctiques, per aconseguir l'acreditació pertinent per poder fer
aquesta feina amb un mínim de garanties. En qualsevol cas,
com es va comentar l'altre dia, ens sembla realment insuficient
un curset de 10 hores per aconseguir aquesta acreditació.
També consideram que seria molt positiva la fixació d'uns
terminis per a la renovació de l'acreditació i que, per
aconseguir-la, per tant, s'exigeixin les proves pertinents.

Quant al segon punt, sobre la modificació de la composició
del consell assessor incloent dos representants de les
associacions d'usuaris i consumidors i dos d'associacions de
professionals de salvament i socorrisme, consideram que és una
bona mesura per aportar una perspectiva necessària al consell
assessor, encara que, com reconegué el conseller de Sanitat i
Consum, el consell assessor necessita un impuls ja que les
poques reunions que ha tengut realment no han servit de gaire;
esperem que, si són aprovades aquestes incorporacions,
contribueixin al seu correcte funcionament.

Per altra banda consideram prou important destinar els
mitjans necessaris per tal de posar en marxa les campanyes
sanitàries d'informació i prevenció no només dirigides als
residents a les illes, sinó també als turistes que ens visiten
perquè són els que menys coneixement tenen del medi i, per
tant, els que corren més perill. 

I quant al quart punt, sempre serem partidaris, òbviament,
d'una col•laboració positiva entre les institucions, en aquest cas
entre les conselleries de Sanitat i Turisme i els ajuntaments
costaners per tal de consensuar una normativa sobre la seguretat
humana a les piscines i platges del nostre litoral.

Per tot això, vull anunciar el meu suport als quatre punts
d'aquesta moció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, diré
d'entrada que el Grup Parlamentari Socialista donarà suport
als quatre punts de la moció que presenta Esquerra Unida,
fruit de la interpel•lació que vàrem veure i vàrem debatre en
aquest parlament ara fa 15 dies. En el debat de la
interpel•lació ja diguérem que, si bé en aquests darrers anys
les condicions sanitàries i de seguretat de les piscines i
platges havien millorat substancialment, també vàrem fer
observar una mena de deficiències que nosaltres creim que
són importants i que consideram que el Govern hi hauria
d'actuar amb més contundència i rigorositat. La major part
de les qüestions que nosaltres plantejàrem com a
deficiències vénen recollides en la proposta d'acord
d'aquesta moció. Algunes altres no ha estat així, però no
entrarem a constatar les mancances que, tal vegada,
s'haurien pogut incloure i que no s'ha fet, perquè, així i tot,
pensam que les quatre propostes d'acord, en cas de ser
aprovades, milloraran la situació higiènica, sanitària i de
seguretat de les piscines i platges de la nostra comunitat,
qüestió que consideram fonamental per a la salut dels
ciutadans així com per a la bona imatge turística de les illes.

I, finalment, per concretar una mica la proposta d'acord,
diré que em sembla important extremar i ampliar els
coneixements dels socorristes, pel que fa al primer punt. En
el segon punt consideram necessari que el consell assessor
inclogui, en la seva composició, els representants dels
consumidors així com persones enteses en el tema. Quant al
tercer punt, també consideram que les campanyes
d'informació són necessàries, així com l'estricte compliment
i adaptació, per part de totes les administracions, de tota la
normativa en matèria de seguretat humana. Quant al quart
punt, estam d'acord, també, en el fet que buscar la
coordinació en matèria de salvament i socorrisme entre
institucions és molt important, i també estam d'acord,
nosaltres, en incloure en el tercer punt la proposta del PSM
d'afegir-hi les platges, també. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sr. President, senyores i senyors diputats, avui hem de
debatre la moció d'Esquerra Unida que es deriva de la
interpel•lació sobre política higiènica, sanitària i de
seguretat de les piscines turístiques i d'ús públic. Tal i com
es va portar el debat de la interpel•lació i també el d'avui, es
refereix, en especial, a tot el que envolta el Decret 53/1995
que el Govern balear va crear per regular les condicions
higièniques i sanitàries de les piscines públiques i, en
concret, la possible modificació del consell assessor, de la
obtenció del carnet de socorrista, així com altres temes
d'interès. 
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Ja passant directament als punts que ens ocupa, pel que fa
al primer, referit a la modificació dels coneixements per a
l'obtenció del carnet de socorrista, em sembla que és suficient
el curs tal com es realitza actualment, que està realitzat per la
mateixa Conselleria de Sanitat o bé per altres entitats
autoritzades, així mateix, per la conselleria. En canvi, sobre
l'altre punt d'aquest mateix apartat, em sembla que la duració
actual de 10 anys és excessiva i, per tant, el nostre grup
proposaria un canvi, proposant una duració de 5 anys al termini
dels quals i prèviament a la renovació s'hauria de realitzar un
nou curs de formació. Per tant proposam, com deim, una
transacció en aquest punt.

El segon punt de la moció es refereix a la modificació de la
composició del consell assessor, que actualment està format per
membres de la Conselleria de Sanitat, de la Conselleria de
Turisme i representants de les associacions d'empresaris
afectats, i té com a principal objectiu col•laborar amb la
Conselleria de Sanitat en tot el que fa referència a l'aplicació
del Decret 53/95, així com també promoure estudis i
campanyes sanitàries en allò relatiu a la formació de personal.
Actualment ve regulat per l'Ordre del conseller de Sanitat de 27
d'octubre del 95 i en formen part el president, que és el director
general de Sanitat, i com a vocals dos representants de la
Conselleria de Sanitat, un representant de la Conselleria de
Turisme i tres representants de les associacions empresarials
més representatives del sector; el secretari és un funcionari de
la Conselleria de Sanitat. Per tant, proposaríem que
s'incorporassin dos nous membres: un representant de
l'Associació d'usuaris i consumidors i un de l'Associació de
professionals de salvament i socorrisme, ja que consideram -
com ja s'ha dit en aquest debat- que la seva aportació pot ser
molt vàlida, sobretot en el cas dels socorristes per l'experiència
que hi poden aportar. Consideram que, donat que el consell
assessor és una entitat amb pocs membres, no veim justificada
la proporció que proposa Esquerra Unida de dos membres de
cadascuna d'aquestes associacions proposades.

Quant a tercer punt, que insta el Govern a promoure
campanyes d'informació i prevenció sobre la seguretat de les
piscines, ens consta que la Conselleria de Sanitat està treballant
en la propera edició d'una recopilació de la legislació existent
actualment, dirigida a informar els titulars de les piscines
públiques, i creim que aquest punt de la moció va enfocat al
mateix sentit. Així mateix, allò que es refereix a destinar una
quantitat suficient en el pressupost de la Conselleria de Sanitat
per a l'any 1998, crec que no hauria de ser necessari recordar-
los que aquest tipus de despesa pot anar englobada dins partides
importants, no essent necessari habilitar partides
pressupostàries concretes.

Quant al punt número 4, referit al fet que les conselleries
de Sanitat i Turisme amb col•laboració amb els ajuntaments
costaners consensuïn una normativa de l'Ordre de 31 de
juliol del 1972, d'àmbit nacional, els he de recordar una
vegada més que el nostre grup parlamentari no creu
necessari un mandat d'aquest parlament perquè el Govern
pugui col•laborar amb els ajuntaments o altres institucions
en qualsevol aspecte que consideri necessari i, de fet, sabem
que estan treballant de manera conjunta, i així ho va
reconèixer el Sr. Conseller durant la interpel•lació, les
conselleries de Sanitat, Turisme i Interior, en coordinació
amb Costes i ajuntaments per arribar, si cal, a introduir nova
normativa pel que fa a la seguretat de les platges que, com
tots coneixem, és una competència, avui per avui,
municipal. Per tant, no ens sembla oportú envair una
competència municipal amb una nova normativa que vengui
a trastocar la regulació dels ens locals en aquesta matèria, si
bé s'ha de recordar que el Projecte de llei d'emergències
elaborat per la Conselleria de la Funció Pública i Interior
atorga les facultats de coordinació dels diversos agents que
operen en temes de seguretat a les platges al Govern, a
través de la Direcció General d'Interior; per tant, pensam
que potser és una mica, també, un tema bastant relacionat
amb allò que vostès proposen i no donaríem suport a aquest
punt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula, per part del grup
proposant, la Sra. Thomàs per dir, en primer lloc, si accepta
l'esmena que li ha fet el PSM, i per rèplica als altres grups.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc diré que sí acceptam l'esmena
d'addició del PSM ja que ha estat un error nostre no fer-ne
menció en el moment de l'exposició; pensam que és un dels
punts que, evidentment, s'hauria d'incloure, el tema de
platges, quan parlam de promoure campanyes d'informació
i prevenció i, per tant, igualment és correcta la inclusió
d'aquest terme.

Respecte a la resta de grups parlamentaris, agrairé el
suport tant del Grup Mixt, Els Verds, com del Partit
Socialista, i respecte al Partit Popular ens plantegen una
transacció en el primer punt que no podem acceptar, donat
que nosaltres allò que plantejam al primer punt de la moció
és que la durada del carnet de socorrista sigui consensuada
amb la Federació balear de Salvament i Socorrisme.
Nosaltres no creim que aquest parlament hagi de dir que en
lloc de 10 anys passa a ser 5 anys quan sabem que la
federació balear fa renovar el carnet als seus socorristes
cada any. Per tant nosaltres mantindríem el mateix text de
la moció que demana el canvi de 10 anys a qualsevol altre
termini sigui consensuat prèviament amb la federació
balear, i en aquest sentit no acceptaríem la transacció que
ens plantegen. Per altra banda, evidentment, no podem
acceptar si consideren suficient la durada dels cursets quan
ha estat motiu d'aquesta interpel•lació, precisament, dir que
són cursets insuficients, sense pràctiques i, per tant, no
podem acceptar que ens digui que la primera part de la
moció no l'acceptaran o no hi estan d'acord.
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Respecte al canvi del consell assessor, acceptam la
transacció, en lloc de dos representants ens sembla suficient un
representant de cadascuna de les entitats que proposam, ja que,
donada la composició del consell, ens sembla més equilibrada.
I respecte al tercer punt, quan nosaltres parlam que hi hagi una
partida pressupostària, evidentment no es tracta que s'hagi
d'inventar una partida, sinó que dins les campanyes de
promoció de la Conselleria de Sanitat hi hagi un objectiu en
aquest sentit. Així nosaltres mantendríem els termes de la
moció, ja que és com un compromís perquè dins la campanya
de prevenció que pugui fer la Conselleria de Sanitat inclogui un
objectiu en aquest sentit.

Respecte al darrer punt, vull agrair l'ampliació que ha fet el
diputat Sr. Sansó sobre el conflicte de competències en aquest
tema i, igualment, mantindrem aquest punt perquè pensam que,
tal com va explicar el Sr. Conseller, la coordinació que es fa
des del Govern és una coordinació totalment informal, la va
plantejar així, sense cap reglamentació, sense cap obligació, i
allò que nosaltres plantejam és que hi hagi, precisament, la
formalització d'aquesta coordinació, i si la Llei d'emergències,
una vegada aprovada pel Parlament, inclou la Conselleria de
Funció Pública, amb més raó, dins aquesta coordinació, hi
hauria d'haver la tercera conselleria. Per tant ho mantenim
talment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Més intervencions? Per part del Grup
Popular, en torn de contrarèplica, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Només diré, respecte al primer punt,
que no han acceptat la transacció que havíem proposat de cinc
anys de termini pel carnet de socorrista i, bé, esperam que amb
la nova modificació del consell assessor s'arribi, en tot cas, a
alguna manera de consensuar aquest tema i, si hi ha d'haver
canvis, ja ho proposarà el mateix consell assessor a la
Conselleria de Sanitat.

Quant al tercer punt, que ens diuen que el Govern ha de
tenir com a objectiu, en els seus pressuposts, informar als
titulars i usuaris, vull dir que sí, que ja està dins els objectius i
per això tenen destinades, ja, una sèrie de quantitats i
precisament per aquest tema no consideram necessari haver
d'aprovar aquest punt. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Acabat el debat, aquesta presidència
entén que s'ha acceptat l'esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM per part del grup proposant, i
deman si es poden votar tots els punts conjuntament o s'ha de
fer votació separada.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Votació separada per al punt número 2.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votar els punts números 1, 3 i 4.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 29; abstencions, cap. Per
tant, queden rebutjats els punts números 1, 3 i 4.

Passam a votar el punt número 2 d'aquesta moció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Entenc que està aprovat per unanimitat.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 4479/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a tall de
subministrament elèctric del dia 22 d'agost.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, punt número
3, interpel•lacions, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tall de subministrament elèctric el dia
22 d'agost. Per defensar-la té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la primera
cosa que vull dir és que no som, en absolut, responsable del
que va passar ahir en el camp de futbol del Mallorca.
Possiblement sigui el fet més oportú que es podia produir
davant 25.000 espectadors en directe, davant milions
d'espectadors per televisió i, segurament, serà notícia a totes
les televisions europees i mundials com a precedent únic
d'un espectacle que es pot denominar "fosc esportiu". No sé
si hem de donar idees, ja, en aquests moments, amb aquesta
reiteració, al conseller de Turisme, per dir-li que afegeixi a
la promoció turística, devora les sobrassades i els productes
artesans, els talls de subministrament i, en lloc de
promocionar, com es donava als turistes una botella d'oli,
idò que se'ls doni espelmes o cascs carburats.

No vull fer una intervenció irònica ni derrotista, però sí
volia analitzar, bàsicament, el que va passar el dia 22
d'agost. Crec que he estudiat amb suficient profunditat el
tema i em vull demanar si el fet que passarem a comentar de
dia 22 va ser fortuït o no, si hi va haver negligències o no,
quina va ser l'actuació del Govern, quina havia d'haver estat,
si va ser o no la correcta i si es poden prendre mesures
perquè això no torni a passar. El que és evident és que, fa
ara aproximadament dos mesos, es produeix un tall
d'energia elèctrica a les 17:50 hores, i a Mallorca no es va
restablir el subministrament fins les 00:11 hores del dia 23
d'agost a determinades zones, concretament Cala Major,
Portocristo, Montuïri i Algaida, i a Menorca també es
produeix el mateix tall, però la peculiar estructura
energètica de Menorca -o diferent- va permetre que es
restablís el servei a les 20:06 hores del mateix dia 22.
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Aquí hi ha una cosa evident, i és el fet que aquest fet va
produir un dany irreparable a la imatge turística de la nostra
comunitat. Es fa difícil explicar que som la primera comunitat
autònoma en renda per càpita d'Espanya i una de les primeres
d'Europa, i es fa difícil d'explicar arreu del món que som una
primera potència mundial en turisme i que podem oferir a
tothom la nostra experiència acumulada al llarg de tants d'anys.

És evident que es pot dir que va ser un cas fortuït i,
efectivament, es produeix de la següent manera, perquè els
diputats coneguin més o manco què va passar: cau un llamp a
una torre de Valldurgent, es procedeix a arrancar
automàticament les turbines de gas, que són grups d'emergència
que normalment arranquen en 10 o 15 minuts, no arranquen, es
produeix una falsa alarma d'incendis a la central de son Molines
que bloqueja el sistema, s'intenta la reposició de les turbines de
gas d'Alcúdia i quan es dóna la clau les bateries -com a vegades
passa amb les bateries quan es van a posar en marxa- s'esgoten
i no es posen en marxa, es bloqueja el sistema de telecontrol de
subestacions de Mallorca per problemes de ventilació donades
les altes temperatures, i també es produeix un altre fet, dins
aquest cúmul de fets fortuïts, que es fa difícil pensar que no
hagi pogut haver en tot aquest procediment de cinc fets fortuïts
cap negligència, que és que a les centrals de carbó, que
normalment entren en funcionament a les dues hores, es produís
una avaria a les turbines, allò que es coneix com efecte virador
i que les turbines quedassin pràcticament inservibles.

Allò que sí és evident és que es fa difícil explicar als
ciutadans, als turistes, al sector industrial, al sector comercial,
que aquí ningú no té cap responsabilitat. Es produeix un dany
irreparable, es varen produir situacions esperpèntiques i,
afortunadament, no es va haver de lamentar cap tipus de dany
personal, ni risc perquè es produïssin danys a vides humanes,
com per exemple ahir hagués pogut passar, que 25.000 persones
que queden a les fosques dins un estadi de futbol, en una
situació de pànic s'haguessin produït danys a les persones. No
podem explicar als ciutadans que això és una cosa que passa als
països més avançats del món, que l'any 96, el dia 2 d'agost, va
passar a la zona oest dels Estats d'Units, que dia 10, vuit dies
després, va passar també a la zona oest dels Estats Units, que va
passar l'any 92 a Finlàndia, que va passar l'any 93 a Itàlia i que
va passar l'any 93 a Noruega. Jo no qued satisfet, és una cosa
que es pot donar, però no crec que, com a responsable polític
se'ls pugui dir que com que això passa als països més avançats,
nosaltres aquí farem una anàlisi interna, un informe i després no
farem res. Recomanacions, que després passarem a discutir si
allò correcte és fer recomanacions o altre tipus d'actuació.

Em preocupa també el fet que no s'hagi donat sortida a
les compensacions legítimes per part de l'activitat
econòmica que es varen produir per aquest tall de
subministrament elèctric. Els establiments de la pime de
restauració, va confirmar que les reclamacions de quantitats
es xifraven en 50.000 o 100.000 pessetes; segons Afedeco
els comerciants varen perdre entre 25.000 i 100.000 pessetes
aquest dia, i dóna la xifra que un 50% varen deixar de
vendre entre 25.000 i 50.000 pessetes: cancel•lacions de
sopars, festius, deteriorament de productes com carn i peix,
avaries a maquinària, són alguns dels perjudicis patits.
Tothom es va posar d'acord: la patronal hotelera, els tour
operators, les agències de viatges i els empresaris turístics
varen afirmar que la imatge que aquest fet va produir a
nivell internacional d'una comunitat, com deia, que té un
dels productes interiors bruts més elevats d'Europa, fos el
que fos després d'aquest incident.

Estam parlant d'una matèria bàsica com és l'energia
elèctrica, matèria estratègica i que determina la qualitat de
vida dels ciutadans. Estam davant una matèria absolutament
sensible, de la qual el Govern té la competència de
planificació. No faré demagògia fàcil dient que el fet que no
tenguem en aquests moments, després de 10 anys que fa que
se'n parla, un pla energètic aprovat, això sigui una causa
determinant del que va passar. No és així; el que sí és cert
és que Menorca amb la seva estructura va tenir restablert el
subministrament més prest, I possiblement, si s'adoptassin
determinades solucions, això que va passar no vol dir que
no tornàs a passar, però sí es podria restablir el servei amb
molta més rapidesa.

Però aquesta confusió, que una persona que es
documenta sobre aquest tema arriba, no té per què ser
l'opinió de la majoria de gent, o de les cúpules empresarials,
fins i tot el President de la Comunitat Autònoma, perquè
tothom va relacionar aquest fet amb la falta de planificació
energètica. El president de la CAEB manifestava que el
tema de l'electricitat era un dels principals assumptes
pendents. El president de la Federació Hotelera afirmava
que li pareixia mentida que una cosa així pogués succeir a
final del segle XX, i fins i tot es va arribar a reclamar la fi
del monopoli energètic de GESA. El director general de
l'empresa elèctrica afirmava "aquí tenim un problema de
planificació"; és a dir que una certa relació, no dic causa-
efecte, però sí una certa relació, es pot establir entre la
competència de planificació, l'aprovació del Pla energètic,
i el que va passar, que vull donar bàsicament per suposat
que es varen produir molts de fets fortuïts.
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Com deia abans, el president de la Comunitat, a unes
afirmacions que va fer també dia 24 d'agost, va circumscriure
l'àmbit del futur Pla energètic, el fet, i afirmava que "estam a
punt de treure els criteris del Pla energètic", supòs que això era
un lapsus, perquè els criteris els vàrem aprovar al Parlament, i
que deia que això podia suposar que no es tornàs a donar una
situació com aquesta. Quan es produeix el fet, què fa la
Conselleria d'Indústria? El conseller d'Indústria afirma, a un
contestació de dues preguntes parlamentàries de fa quinze dies,
que s'havia obert una investigació, s'havia obert un expedient
informatiu, i s'havia arribat a la conclusió que no existia cap
negligència per part de ningú, i que el que havia motivat
inicialment l'incident havia estat la caiguda del llamp, amb
aquestes altres causes fortuïtes, i es va donar pràcticament per
tancat el tema.

Jo crec que no ens podem donar per satisfets amb l'informe
que ha fet la Conselleria d'Indústria. Si l'objectiu era, com va
manifestar el Director General d'Indústria, que era analitzar les
causes perquè això no es tornàs a produir, crec que no es pot
solucionar fent unes meres recomanacions a l'empresa. Jo crec
que l'objectiu de la Conselleria d'Indústria, que era analitzar,
aquest sí, i prendre mesures perquè això no torni a passar, no ha
estat complert, perquè amb unes recomanacions crec no
arribem al punt que volem.

Si parlam del fet fortuït, jo també quan pensava sobre aquest
tema, de "sempre ho haurem d'estar pendents quan hi hagi un
tempesta que un llamp, i ahir el que va provocar que es fonessin
els ploms al camp de futbol i a les zones d'allà devora,
segurament va ser un llamp a damunt una línia, que va produir
una baixada de tensió, que és el que fa que les bombetes
oscil•lin, però en una fracció d'un milisegon automàticament es
torna a posar en marxa. El que passa és que aquestes halògenes
no es varen tornar a posar en marxa. Però bé, el que no podem
estar és amb el cor estret, que hi ha tempestes, com va passar a
Catalunya, que en un dia varen caure 6.000 llamps, no podem
estar amb el cor estret, a una comunitat com la nostra, pensant
que demà, o dia 22 d'agost, en plena temporada turística, ens
pugui passar una cosa com aquesta.

Agafant una mica el tema de la part dels perjudicis que va
produir aquest fet a l'activitat econòmica de Balears: Ha fet
qualque cosa el Govern... A una pregunta se li demanava si
havia quantificat, i el Govern deia que no, perquè era molt
difícil quantificar. A mi no m'interessa si s'ha quantificat,
m'interessa si ha duit a terme alguna iniciativa el Govern per tal
de defensar els interessos dels ciutadans i dels empresaris per
compensar aquests perjudicis? S'ha ofert per tal d'encapçalar les
reivindicacions o per tal d'aconseguir compensacions? Es veu
que la companyia a un primer moment, i sempre sol passar
igual, va manifestar que es veia oberta a cercar sistemes de
compensació, a través de baixar la factura d'electricitat, però
després es va anar refredant, i en aquests moments pareix que
la situació és que no es farà front a aquestes compensacions, i
pareix que els comerciants o els empresaris que varen sofrir
perjudicis, doncs que se cerquin la vida pel seu compte. Quan
hi ha situacions, que no es pot equiparar aquesta com a una
situació catastròfica, s'estableixen unes mesures, tot d'una surt
el govern de torn i diu que s'establiran mesures per compensar.
En aquest cas jo crec que no s'ha fet res, però també és una
qüestió que deman al conseller.

Jo crec que el que va passar dia 22 hem d'intentar que no
es torni a produir, i ho comentarem a la moció subsegüent,
però li avanç: Crec que no hem de fer unes recomanacions,
sinó que el que ha de fer el Govern és establir una autèntica
fiscalització sobre l'empresa, per tal que en el pressupost de
l'any 98 les recomanacions que es fan, que són molt bones
d'entendre: Es parla d'instal•lar una segona, redundàncies
addicionals, això és ni més ni menys que dues proteccions
als sistemes de protecció de les línies, que només en tenen
una; una altra és comprar un altre software dels sistemes de
control a distància, que es va veure que no eren bons; una
altra és instal•lar nous sistemes de ventilació, i en lloc de
tenir una bateria, perquè ens entenguem, a la central
d'Alcúdia per arrancar les turbines de gas, que se'n comprin
dues, o que hi hagi sistemes alternatius.

Jo crec que això, que està en les mans del Govern, exigir
a l'empresa -monopolística en aquest cas, a pesar que hi ha
dues empreses elèctriques aquí que operen- que això es
dugui endavant, i si després de dur això endavant es torna a
produir un fet fortuït, ningú no podrà dir res, direm que
s'han establert els mitjans perquè això no torni a passar,
s'han duit a terme les inversions necessàries, i el que és
imprevisible, és que un dels 30.000, dels 40.000 llamps que
poden caure en un any no ens torni a produir una fallada del
sistema. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula ara el representant del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. He de reconèixer que així com
anava avançant la intervenció del Sr. Diputat, he recuperat
una mica la tranquil•litat, perquè el començament ha estat
realment preocupant, ja que quasi quasi insinuava que el
Govern era responsable del que ahir va succeir al camp del
Mallorca, i nosaltres no som culpables que el Madrid hagi
aconseguit empatar; però a part d'això, jo crec que vostè ho
ha explicat molt bé: es va deure a una baixa de tensió, i els
focus halògens necessiten un temps de recuperació. Això no
és imputable ni al Govern, ni a mesures de seguretat del
Govern ni a normativa del Govern. Jo crec que hem de ser
conseqüents amb el que succeeix; a ningú no li va agradar
veure un partit com el que va veure, i em referesc des del
punt de vista del llum, però les coses són com són, i quan
vulga imputar unes coses al Govern facem-ho amb una mica
de realitat.
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De tota manera jo així mateix vull fer una sèrie de
referències a la seva intervenció amb les quals he de manifestar
el meu desacord. En primer lloc ja li puc dir, i això ha de
quedar clar, preocupa al Govern que passin casos tan
lamentables com els que varen succeir dia 22, que encara que
sien fortuïts, ens hem de preocupar per una raó: Cada cosa que
preocupi els nostres ciutadans, encara que hi intervengui o no
hi intervengui el Govern, el Govern ha d'intentar almenys
pal•liar-ne les conseqüències, i des d'aquest punt de vista ens ha
de preocupar. El que no es pot fer és exigir que el Govern sia el
responsable fins i tot del fet que caiguen llamps.

En primer lloc parlava vostè de la duració del tall de llum.
És cert que s'ha estat dient per tot, i contínuament, fins i tot
altres dirigents del seu partit polític, que havia durat sempre sis
hores, i quan se'n fa referència sempre parlen de sis hores; i és
bo i li agraesc que haja explicat vostè mateix que no és
exactament així. El tall de llum a Menorca es va recuperar en
dues hores. El 80% de l'illa de Mallorca va quedar amb llum a
les quatre hores, i la resta va tardar dues hores més. Jo li puc
oferir, si li serveix d'informació, el procés cronològic d'aquest
reenganxament, i comprovarà que és el que li he dit: bona part
de Mallorca en quatre hores va quedar completament cobert.

També pareix que s'ha comentat les fallades en seguretat. Ja
he dit que en cap moment es va produir una situació de perill
per qüestions que afectassin la situació dels usuaris, i quasi
m'obliga a fer referència a algunes expressions que s'han vessat,
fins i tot des d'aquesta tribuna, pintant una situació apocalíptica
en què es deia que fins i tot els hospitals estaven sense llum;
quan tots sabem que els hospitals no només tenen llum, sinó
que tenen els seus grups electrògens que asseguren que en tot
moment tenen el llum suficient per operar o per fer qualsevol
intervenció que hagin de fer.

Qüestió diferent és negar que no va passar res, que no es va
causar cap tipus de molèstia, que no va causar cap tipus de
preocupació als ciutadans. Evidentment, i més a una societat
que depèn tant de l'energia elèctrica, aquest zero elèctric va
suposar una alteració notable en l'activitat habitual dels
ciutadans, i especialment atesa l'hora en què es va produir dins
el sector de comerç o de la restauració. Podem dir, idò, que sí
es varen causar molèsties, sí que es varen causar certes
situacions de preocupació, però que en cap cas no es pot parlar
ni de catàstrofe, ni de situacions d'emergència; i crec que en
aquest cas s'ha de dir que normativament ni és preceptiu un pla
d'emergència, a excepció dels plans que activi la mateixa
empresa subministradora de cara a la (...) de subministrament,
o d'altres entitats, com puguin ser els hospitals.

Què va el Govern a partir que es va produir el zero
elèctric? En primer lloc, l'endemà mateix, es va obrir un
expedient d'informació per conèixer en profunditat les
causes del tall de llum i confirmar l'existència o no de
possibles fallades en les instal•lacions, i evidentment actuar
en conseqüència. Si d'aquestes fallades s'hagués vist que hi
havia responsabilitat, el Govern hagués actuat amb la
contundència que li hagués pertocat. La inspecció tècnica de
la Direcció General d'Indústria va realitzar una exhaustiva
feina en què es va arribar a una sèrie de conclusions, i la
primera de totes és l'origen fortuït del tall de llum. El zero
es va produir d'una manera fortuïta, i va ser com a
conseqüència d'un impacte d'un llamp a la torre número 4 de
la línia de Valldurgent a Sant Agustí, i això va produir un
curt circuit de dos segons. Imaginar-nos que una baixada de
tensió de dos segons pot fer caure escalonadament tots els
grups generadors de Mallorca i de Menorca pot ser difícil,
però és així: Un tall de dos segons va ser la conseqüència
que no hi hagués llum en tot Mallorca i en tot Menorca.

Li he de fer una referència, quan parlava vostè de
compensacions (...) al final. Si estam d'acord, com vostè
deia també, que era un cas fortuït, difícilment en un cas
fortuït es poden reclamar compensacions econòmiques, i
això vostè ho sap. I si no, jo li recoman que llegeixi
simplement el Codi Civil, i li explicarà més bé.

Es varen verificar les operacions de reposició de
subministrament, i allà es varen trobar les deficiències que
vostè deia, i que les incloem dins els molt escassos, o la
situació que va provocar aquest cas fortuït. Es va comprovar
l'estat de les instal•lacions, i es va comprovar que estaven
bé, que estaven en condicions. De fet, com a exemple com
estaven aquestes instal•lacions, és que el dia abans també hi
va haver una tempesta, ja hi va haver bastants de llamps, i
en aquesta zona es varen rebre 176 impactes de llamps en
aquesta línia. I no va passar absolutament res, i ningú no
se'n va assabentar, ningú, perquè automàticament saltaven
totes les reserves de seguretat, i no hi havia cap problema.
El dia que es va produir el zero, deia vostè que a Catalunya
n'hi havia hagut 6.000. Nosaltres, com que som més petits,
ens hem de conformar amb menys, nosaltres tenguérem aquí
2.000 llamps en un temps molt curt, i un d'ells va ser el que
va ferir la torre de què li he parlat, i ha set el que va produir
aquest zero.

També la Direcció General, una vegada investigat com
s'havien produït aquests fets, va presentar una sèrie de
recomanacions, quatre, que vostè ha explicat, i que consider
que no importa repetir, a Gesa. I hem de partir d'una base,
per això són recomanacions: La situació actual de la
companyia és que compleix la normativa exigible en
aquests casos. Si això és així, vostè no pot obligar a més del
que demana la Llei; sí pot parlar i recomanar seriosament
aquesta companyia, perquè intenti almanco, no podem
impedir o evitar que es produeixi un cas fortuït, això està
clar, però el que sí podem intentar és que quan hi hagi un
tall d'aquest tipus, les conseqüències sien les menys
possibles. Amb aquesta idea es presentaren aquestes
recomanacions, que podrien aconseguir que en cas que es
tornàs a produir un zero elèctric a Mallorca o a Menorca,
fins i tot a Eivissa, podríem salvar la recuperació de les
línies en poquíssim temps.
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Jo crec, i això ho vull mantenir, els tècnics de la nostra
direcció general consideren que el compliment de la legislació
actualment vigent, a més de les mesures que nosaltres els
proposam, són suficients per evitar la duració d'aquests
reenganxaments, i garanteixen l'eliminació de certs riscs o
qüestions que en algun moment fossen previsibles. El que no
podem fer és preveure una cosa imprevisible, és una
contradicció, que entenc que vostè, que està a l'oposició, ha de
ressaltar les coses que puguen perjudicar o desgastar el Govern,
haja de venir aquí i dir-nos que el Govern havia d'haver pres
mesures, però el que no pot ser és evitar que caiga un llamp.
Això és impossible. El que sí podem fer, i a això ens hem de
comprometre perquè ha de redundar en benefici dels nostres
ciutadans, és procurar que aquestes conseqüències sien les
menors possibles.

Vull rebutjar -i li agraesc, Sr. Mesquida, que ho hagi
mencionat- que això té res a veure amb el Pla energètic. Sí, ha
fet una referència dient que el Sr. Reus, que va dir que això
podia haver estat degut a una falta de planificació.
Possiblement, però quan el Sr. Reus deia això parlava de Gesa,
no parlava del Govern. I cap conseller, ni el que li parla, que ha
estat l'únic que ha fet declaracions, no ha parlat d'una falta de
planificació.

L'apagada d'aquest dia obeeix a un fet fortuït, contemplat
fins i tot com a probable, és a dir, que pot donar-se aquest tipus
de casos amb la legislació vigent.

L'elaboració d'un pla energètic té com a objectiu principal
assegurar el subministrament, la quantitat energètica futura a
les Illes en les situacions més avantatjoses possible
econòmicament i mediambientalment. L'avaria del dia 22
passat no està relacionada, ni de lluny, amb una hipotètica
deficiència de subministrament d'energia, ja que en l'actualitat
la cobertura de la demanda és totalment suficient, i bona prova
d'això és el que li deia: Aquests dies, que hi va haver tempesta
el dia anterior i el mateix dia; o ahir mateix, que va tornar-hi a
haver llamps, i no es va interrompre el subministrament. I en
situacions normals no hi ha falta de subministrament. Va ser
aquest cas fortuït.

Conclusió: Jo crec, tenc l'obligació de manifestar la
preocupació del Govern per casos com el del dia 22 perquè,
com deia, qualsevol qüestió que afecti els nostres ciutadans
preocupa el Govern, i el Govern ha de prendre mesures perquè
aquestes situacions creïn els menors perjudicis possibles als
nostres ciutadans. Però el que no podem és acceptar la
responsabilitat que es produeixi un curt circuit pels motius que
ja li he explicat, ni podem assumir la responsabilitat d'aguantar
o rebre les reclamacions per un cas fortuït. Moltes de gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició té la paraula el
representant del Grup Mixt, Sr. Antoni Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. He de dir que Unió Mallorquina
considera que els fets succeïts dia 22 d'agost d'enguany,
amb una apagada general que afectà tota Mallorca, i fins a
sis hores algunes zones, són fets molt lamentables, a més
tenint en compte que era a un mes de màxima ocupació
turística. No són propis d'una comunitat autònoma que
presumeix de ser la primera en renda per càpita, i la primera
en turisme. L'apagada, tot al contrari, ens situa a l'altura dels
països en vies de desenvolupament.

Sense dubte hi ha hagut perjudicis, tant econòmics,
sobretot a comerços, hotels i empreses, i també als
ciutadans. Per això des d'Unió Mallorquina consideram que
el Govern de la Comunitat Autònoma, com a darrer
responsable -tampoc no el podem culpar de tot- cal que doni
una explicació a aquest parlament, i crec que clara als
ciutadans, per tranquil•litzar-los que no tornaran passar fets
amb unes apagades com aquestes, i un poc el que explicava
el Sr. Mesquida: Hi va haver massa fallades, i nosaltres
pensam que sí, que el Pla energètic podria ser una eina tal
volta que podria ajudar que no es produïssin aquests fets,
Per tant, pensam que el Govern, exercint les seves
competències que li atorga l'Estatut d'Autonomia, ja i
definitivament hauria de presentar aquest pla estratègic.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Des d'Esquerra Unida jo crec que cal fer tres
consideracions prèvies a l'hora d'abordar aquest debat
objecte d'aquesta interpel•lació. Primera qüestió, que
Balears efectivament és un sistema elèctric tancat, que per
tant és més susceptible que altres indrets, per exemple de la
península, de tenir avaries d'aquestes característiques, és a
dir d'arribar al zero elèctric absolut; i que evidentment no
arreglaria aquesta situació simplement un cable d'enllaç
amb la península, que el que faria és situar-nos en una
situació de dependència respecte a aquest cordó umbilical
que ens uniria al sistema general.
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Segona consideració: Efectivament la repercussió d'un fet
d'aquestes característiques és extraordinàriament important, per
al comerç, per a l'hostaleria, per als particulars, per a la imatge
turística -tot això s'ha dit aquí- i evidentment aquesta
repercussió arriba bastant més enllà d'aquests qualificatius
realment jo crec que molt poc definitoris de la situació real que
ha utilitzat el Sr. Conseller, que l'apagada va ocasionar
molèsties i preocupacions. No, no; va ocasionar molèsties, va
ocasionar preocupacions, i va ocasionar perjudicis objectius,
quantificables, importants, als ciutadans en el desenvolupament
de la seva activitat econòmica i de la seva activitat diària. No
hem de minusvalorar la repercussió d'aquesta qüestió, perquè
jo crec que és una mala manera d'abordar el tema.

I tercera consideració prèvia és que efectivament és un tema
on hi ha una competència clara del Govern, en la preservació
dels interessos generals de la Comunitat, i des del punt de vista
de les competències que li atorga l'Estatut. I la pregunta clau
feta d'aquestes consideracions prèvies, és saber si...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, perdoni, li record que vostè està en fixació de
posició. El Grup interpel•lant ha set el Grup Socialista, per tant
vostè no m'interpel•li el Govern, perquè el Govern tampoc no
el pot contestar, a vostè.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí. Jo definia la pregunta en termes genèrics. No estava
formulant la pregunta al Sr. Conseller. La pregunta, la qüestió,
l'interrogant que gravita sobre el Parlament és saber si es pot
evitar, jo insistesc, no en termes absoluts, però sí d'una manera
substancial evitar el risc estadístic de reproducció d'un fenomen
d'aquestes característiques o pal•liar els seus efectes. I en aquest
sentit la qualificació de fortuïta de l'apagada del mes d'agost, jo
crec que no descriu tampoc bé la situació. Efectivament és
fortuïta la caiguda del llamp, i fins i tot es pot considerar fortuït
l'esclat d'una electrovàlvula, o del sistema de protecció en
aquest moment implementat al voltant d'aquella torre.

Però lògicament no és fortuït els sistemes de resposta que la
companyia té previst, ni els mecanismes de prevenció. Això
forma part d'una política de la companyia, i, insistesc, no és de
caràcter fortuït, i és extraordinàriament important, perquè els
mecanismes de prevenció amb el que ens minva o ens
augmenta la possibilitat estadística de reproducció del fenomen,
i els mecanismes de resposta ens ajuda a pal•liar més
ràpidament o més lentament els efectes del fenomen. En aquest
sentit nosaltres pensam que hi ha molts d'interrogants sobre
aquesta qüestió.

La relació amb el Pla energètic efectivament no és
directa, s'ha dit; però nosaltres no podem deixar de pensar
que l'elaboració d'un pla energètic probablement, sense ser
un antídot per a aquest tema, no hagués permès optimitzar
el nostre sistema de producció i distribució d'energia
elèctrica; i per tant, al voltant d'això establir uns
mecanismes que pal•liassin els efectes d'una qüestió
d'aquestes. Segona, ja aquestes recomanacions que va fer el
Govern amb el seu informe, que enumeren tota una sèrie de
qüestions. Són una sèrie de qüestions que es recomanen en
funció d'una investigació concreta, d'una qüestió en concret
que es podria millorar. Quantes coses no investigades també
són objecte de millora? No seria objecte de millora un
redisseny dins les línies? Tenim el millor operatiu per a
aquests generadors d'emergència de gas per casos d'avaria?

En definitiva, i ja que se m'encén el llum, la qüestió
fonamental, crec jo, és que en aquests moments aquest
parlament, els ciutadans de les Illes Balears, no tenim les
garanties que tots els mecanismes humans i materials per
evitar o pal•liar els efectes d'un cas com el que va succeir el
mes d'agost, estan posats en marxa a la nostra comunitat; i
que no tenim tots els mecanismes humans i materials per
recuperar la normalitat després d'un zero absolut. És a dir,
no se'ns han donat aquestes garanties, aquests informes
tècnics, ni per part del Govern ni per part de la companyia,
i això és exactament el que els ciutadans i ciutadanes
d'aquesta comunitat necessitarien: saber que la situació,
l'operatiu està en les millors condicions possible; i no tenim,
de veres, aquest informe que ens ho garanteixi, sinó més
aviat el contrari: Tenim molts d'indicis que això no és així.

I respecte del tema de les indemnitzacions, i tot això, el
Govern ha de prendre part activament i inequívocament del
costat dels consumidors, dels consumidors ciutadans a peu,
dels consumidors empresaris. Això és l'aliat natural del
Govern, i evidentment no la companyia, no sigui més que
fins i tot per facilitar les reclamacions, fins i tot a les
asseguradores. Però davant una situació d'aquestes
característiques, que afecta d'un manera global tots els
ciutadans, el Govern també ha de saber implementar un
servei d'informació, d'assessorament als ciutadans com a
usuaris, com a consumidors, per la defensa dels seus drets
i dels seus interessos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Compartim la
preocupació del Sr. Mesquida, i sobretot no ens
tranquil•litza gens la xifra que ha donat el conseller fa un
moment, que en un període de temps molt curt, tal vegada
en unes hores, més de 2.000 llamps es calcula que varen
caure damunt Mallorca. Això significa que el nivell de
probabilitats que un llamp pegui a una línia és altíssim. Per
tant no ens trobam davant un fet fortuït, sinó que ens trobam
davant un fet fortuït, sinó que ens trobam amb un fet
totalment previsible. Segurament cada any -i la companyia
deu tenir estadístiques d'això- dotzenes de llamps
descarreguen damunt línies i damunt torres d'alta tensió; per
tant, ens trobam amb una de les casuístiques, segurament la
primera casuística, a contemplar a l'hora de preveure
situacions d'emergència. Els fenòmens meteorològic,
concretament a les Illes Balears, allà a on aquestes
tempestes d'estiu estan caracteritzades per un gran
desplegament de fenòmens elèctrics s'han de tenir molt en
compte.
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Per tant, sembla que tenim identificat què va passar, quina
seqüència de fets es varen produir per provocar un esbucament
de tot el sistema, conegut com a zero elèctric; tenim
identificada la causa i els problemes que es varen derivar per
provocar aquest esbucament i ara ens hem de plantejar, per
treure conclusions en positiu, com podem evitar que en el futur
torni succeir un fet d'aquestes característiques, perquè ahir
mateix teníem exactament el mateix perill.

D'entrada crec que el desastre es va produir. S'ha dit que no
es va produir cap desastre perquè no hi va haver pèrdua de
vides humanes, segurament, no hi va haver danys físics, no
sabem si es varen produir accidents a conseqüència de les
aturades, segurament això va produir algun accident i no sabem
si està quantificat, si hi va haver danys personals a
conseqüència d'aquests accidents, però vaja, aquest fenomen
que es va produir per aquests dos segons de baixada significa
un desastre i no compartim la frase que ha expressat el
conseller fa 10 minuts des d'aquesta tribuna, que l'he posada
entre cometes i diu: "no es va produir situació de perill". Hi va
haver una situació de perill, hi va haver una gravíssima situació
de perill, no només sobre el trànsit sinó, a més, problemes de
seguretat ciutadana. De fet, a uns retalls de diaris que tenim diu
que centenars de comerços varen tancar les seves portes per por
de sofrir saquejos, la gent tancava les barreres perquè hi havia
una por, una amenaça real de produir-se saquejos i, de fet, això
va significar unes pèrdues econòmiques importants: un comerç
amb quatre, sis hores amb la barrera tancada, un restaurant
sense poder servir els seus clients, signifiquen unes despeses
econòmiques importants que, de cap manera, són atribuïbles al
consumidor, són imputables a la companyia.

S'ha dit també que el Pla energètic no resoldrà aquestes
situacions. Possiblement no les resoldrà, però les ha de
preveure. Aleshores, el Pla energètic, d'acord amb la
companyia, ha de preveure aquestes situacions, ha de preveure
l'entrada en funcionament de sistemes d'emergència, ha de
preveure sistemes de diversificació de tal manera que, quan es
produeix un fet d'aquestes característiques, entrin en
funcionament aquests sistemes de diversificació i els sistemes
d'emergència. Per desgràcia, crec que s'està actuant amb una
total improvisació en el Pla energètic; segurament per la
indefinició a l'hora d'elegir el combustible del futur, aquest
dubte entre si fuel, si cable, si gas, si gas per gasoducte o per
gas liquat, està retardant la tramitació, debat i aprovació d'un
pla energètic que, d'acord amb l'empresa, hauria de preveure
aquestes situacions. 

I això és culpa del Govern, naturalment de manera
relativa. No volem que aquest llamp que va pegar a una
torre elèctrica ara reboti damunt el cap del Sr. Cardona,
damunt el cap del Govern, però hi ha una responsabilitat
política, i aquesta responsabilitat política és per dues
qüestions; primer, pel retard en l'aprovació del Pla energètic
i, segon, perquè al front de Gesa no hi ha un tècnic, hi ha un
polític de lliure designació en la qual vostès han tengut una
responsabilitat també important; per tant, també hem
d'exigir responsabilitats polítiques al Govern i les
responsabilitat polítiques poden ser a nivell d'exigir gestions
davant l'empresa per fer front a les possibles
indemnitzacions que es derivin d'aquesta apagada de llum
i exigir accions de cara al futur que ens donin garanties que
un cas d'aquestes característiques -que no és tan
improbable- no es torni a produir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
primerament vull aclarir, perquè així ho ha fet el diputat del
grup interpel•lant, que precisament l'episodi d'ahir vespre en
el Lluís Sitjar crec que ve a confirmar que l'operativitat del
sistema és correcte. Ahir hi va haver una forta tempesta a
l'illa de Mallorca, amb una important càrrega elèctrica i,
curiosament, no hi va haver una apagada generalitzada com
la que es va produir el dia 22 d'agost; hi va haver un
problema específic i concret d'uns grups al•lògens en el
camp de futbol, i tothom sap que quan hi ha una baixada de
tensió, naturalment, està una estona a tornar-se a posar en
marxa, però ahir  va ser una prova efectiva i concreta que
una important càrrega elèctrica d'una tempesta no té per
què, necessàriament, produir el que va passar el dia 22 que
no va ser més que un accident i un cas fortuït, com crec que
ha demostrat ja, i crec que amb coneixement de causa, el
conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.
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Jo crec que, aquí, el que pretén aquesta interpel•lació és, ni
més ni manco, que jutjar l'actuació del Govern i, imagin que
d'una manera subsidiària, l'actuació de l'empresa elèctrica, i jo
crec -i ho he de dir amb tota rotunditat en nom del meu grup-
que l'actuació del Govern i de Gesa, en aquest cas, ha estat una
actuació impecable perquè comença amb l'obertura d'un
expedient informatiu per esbrinar quina és la causa d'aquesta
circumstància, d'aquest zero total, i, efectivament, aquesta forta
tempesta que va rebre l'illa de Mallorca el dia 22 d'agost amb
aquella important càrrega elèctrica, va suposar un llamp a una
de les torres que transporten aquesta electricitat, concretament
la de Valldurgent-Sant Agustí, i des d'aquí es va produir aquest
zero total. Hauríem de matisar, fins i tot aquí, que la línia de
protecció que va fallar d'aquesta torre número 4 és una línia de
protecció que, precisament 15 dies abans, amb una tempesta
similar, havia aguantat i no havia tengut cap tipus de defecte.
Una vegada que es produeix el zero total comencen les
operacions de reposició del subministrament i aquí sí que es
van afegint tota una sèrie de qüestions que jo crec que no duen
a cap negligència, ni per part de l'empresa ni per part,
lògicament, del Govern, que no hi té res a fer, i que fan totes
referència precisament a l'elevada temperatura que hi havia a
les màquines, cosa que fa que no es pugui posar en marxa
l'arrencada automàtica de la central de son Molines, el
problema de les bateries de la central d'Alcúdia i també, com
vostè sap, la manca d'alimentació elèctrica continua va
provocar que les subestacions de Mallorca i Menorca no es
poguessin, tampoc, reconnectar d'una manera automàtica.

Jo crec que qualsevol persona que estigui dotada d'un mínim
d'objectivitat entendrà que això són qüestions absolutament
imprevisibles, ja que tots els sistemes que s'han esmentat durant
aquesta interpel•lació funcionaven perfectament, havien estat
revisats i, fins i tot, -insistesc- 15 dies abans havien tengut
ocasió de comprovar la seva eficàcia.

Però no només això; el Govern, preocupat per aquesta
situació, no només intenta esbrinar quin és l'origen d'aquesta
circumstància, quin ha estat el procés de reposició del
subministrament, sinó que, a més, fa una comprovació de l'estat
de les instal•lacions que, insistesc, són correctes i són
adequades, i, fins i tot, malgrat tot això, el Govern, amb la
col•laboració de l'empresa elèctrica, ha suggerit tota una sèrie
d'actuacions no per evitar de manera total i absoluta que es
repeteixi aquesta circumstància, sinó per reduir el risc de cara
al futur, perquè qualsevol societat civilitzada, qualsevol país
desenvolupat, des d'Estats Units -i estic posant exemples que
han passat no fa molts d'anys- Noruega, Finlàndia, Catalunya,
etc., s'han produït zeros totals i això és una qüestió que mai no
es podrà reduir al no res la seva possibilitat d'ocurrència.

S'ha parlat de les mesures; jo crec que són les correctes;
estam convençuts que Gesa les durà a terme i les complirà.
Però el que jo crec que no es pot fer de cap manera és
vincular una responsabilitat del Govern pel que fa a aquesta
circumstància relacionada amb el Pla energètic. Miri, el Pla
energètic té com a objectiu fonamental assegurar el
subministrament elèctric en aquestes illes en condicions
econòmiques avantatjoses i, a més, en unes condicions
mediambientals adequades. Jo crec que aquest és l'objectiu
prioritari fonamental del Pla energètic, i allò que està
demostradíssim és que, en aquests moments, en aquestes
illes, no hi ha un problema de mancança de
subministrament; en aquest moment la demanda d'energia
elèctrica en aquestes illes no passa per damunt de la
capacitat de producció que, en aquests moments, té
l'empresa elèctrica, fins i tot jo li diria que el dia abans, el
dia 21 d'agost, del problema del zero total, hi havia hagut
una demanda superior a la del dia 22 i no hi havia hagut cap
tipus de problema. En conseqüència jo crec que lligar aquest
zero total, els problemes que es varen produir el dia 22
d'agost, amb el Pla energètic per intentar desviar
responsabilitats cap al Govern no em sembla correcta i crec
que no és, en cap cas, justificable ni argumentable.

El tema de les compensacions -ho ha explicat el
conseller- és un tema que no és del Govern: hi ha una
empresa que és la que subministra i que és la que, en tot cas,
haurà d'estudiar aquest tema, i entenc des d'un punt de vista
jurídic no hi ha possibilitat de compensacions quan hi ha un
cas fortuït. I, finalment, diré que esperarem la moció que
segurament seguirà aquesta interpel•lació, però esperarem,
en qualsevol cas, quines són les solucions màgiques el Grup
Socialista pot tenir per evitar situacions com la del 22
d'agost. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per part del Grup Socialista, en torn
de rèplica té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Un dels problemes que té,
possiblement, el parlamentarisme, és que les intervencions
normalment es duen preparades i no se sol escoltar massa el
que es diu. Jo crec que he fet una intervenció fruit d'un
estudi bastant documentat del que va passat, crec que en cap
moment no he fet demagògia i crec que coses que s'han dit
aquí jo no les he dites; per exemple, el fet de si
responsabilitzam el Govern del Pla energètic i tal. 

Jo diré el que ens diferencia a l'oposició, en aquest cas,
del Govern en el tema del que va passar dia 22. Es diu que
l'operativitat del sistema va ser correcte i jo crec que això ho
hem d'agrair a Santa Bàrbara perquè, si amb tants de llamps
com varen caure, 2.000, no sé qui és que es deu dedicar a la
professió de comptar llamps, però bé, al llarg de l'any no sé
quants de llamps poden caure, 30.000 llamps...; només ha
passat una vegada; ho hem d'agrair a Santa Bàrbara, que
crec que és la patrona dels llamps i els trons i tot això. 
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No estic d'acord amb el fet que l'actuació del Govern hagi
estat impecable i diré per què: el que no es pot fer és dir
contínuament: "estam preocupats davant la situació, ens
preocupam dels ciutadans", no basta plantejar que hi ha una
preocupació, han de sortir resultats d'aquesta preocupació, i
això passa contínuament amb greuges que es produeixen
pràcticament a diari. Se'ns canvia la flota dels avions i existeix
molta preocupació, però volam amb aquests avions baraters. No
es pot dir que estan molt preocupats per aquest tema i
solucionar-lo amb un informe que fa recomanacions; si el
Govern, a una empresa que guanya 8.000 milions de pessetes
com va guanyar l'any 96 -crec que ho tenc per aquí, 8.300 i
busques de milions de pessetes- no és capaç d'exigir-li que en
el pressupost d'inversions de l'any 96 incorpori partides per
millorar i pal•liar que aquesta situació de dia 22 no es
produeixi, el Grup Socialista ho exigirà a l'empresa; si el
Govern no ho vol fer ho exigirà l'oposició, però es pot i s'ha de
fer, exigir que l'empresa dugui a terme aquestes millores.

Després li he dit, Sr. Conseller, i ho he dit per avançat, que
no ajuntava el fet del Pla energètic amb allò que va passar dia
22, però no importa ser un expert en matèria energètica per
veure una cosa molt clara: per què a Menorca es va restablir el
sistema abans que a Mallorca? Si Mallorca hagués estat
connectada amb un cable elèctric amb Menorca, vostè creu que
hauria passat això? No, amb la qual cosa hi ha una planificació
energètica que es pot fer i pot dur, no al fet que no caigui un
llamp damunt una línia i es produeixi un tall, però sí pot dur a
pal•liar aquesta situació. I jo tenc aquí un retall de premsa que,
a vegades, no sé si m'ho he de creure, però diu: "Matas confía
en el Plan energético para que no vuelva a pasar", i el director
general de Gesa -li he dit abans- no el president Reus, el
director general de Gesa deia: "Aprovecho la ocasión para
indicar que aquí hay un problema de planificación"; jo crec que
no es referia a una planificació dins l'empresa, es referia a allò
que tots entenem de quines són les competències del Govern,
unes competències de planificació. Crec que queda clar que el
Pla energètic no resoldrà al 100% que una cosa com aquella no
es pugui tornar a produir, però sí que pot ajudar que el reinici
del subministrament sigui d'una altra forma.

Tampoc no podem quedar satisfets amb el fet que es digui
que no es va produir cap desgràcia personal. Quin debat faríem
aquí, Sr. Conseller, si s'haguessin produït morts?; quin debat
faríem aquí si ahir, que la gent s'ho fa prendre a broma, el que
va passar dins el camp, però vostè imagina que qualcú hagués
encès una bengala i s'hagués produït una situació de pànic i
s'haguessin donat les imatges que es varen donar a l'estadi de
Brussel•les amb morts?; quin debat faríem aquí. No podem
quedar satisfets; ens ha de preocupar; ens hem d'alegrar perquè
no va passar res, però no podem dir que com que no va passar
res, no hi va haver cap dany, no es va produir cap accident, idò
quedam tranquils.

I segon punt de no coincidència: jo continuu pensant que sí
que correspondria al Govern -jo seria la recomanació, almanco,
que faria si el Govern fos del Partit Socialista- posar-se al
davant de les reivindicacions legítimes de ciutadans,
d'empresaris que han sofert uns perjudicis i després ja es veurà
si la responsabilitat final per afrontar aquestes indemnitzacions
corresponen a les companyies asseguradores o no. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Per torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Anem a veure, començaré a fer
els comentaris pel grup interpel•lant. Deia vostè que no ha
afirmat que la falta de Pla energètic doni la responsabilitat
al Govern. No, jo no dic que vostè ho hagi dit, vostè aquí no
ho ha dit, ha dit el contrari, que entenia que això no era així;
efectivament, però és que amb les fotocòpies que treu vostè
de diaris, les tregui totes i vostè veurà que dirigents del seu
partit, i jo crec que ara treure noms no té importància,
sobretot quan no poden intervenir, però dirigents del seu
partit sí que ho digueren, i ara no vengui a dir que com que
vostè no ho ha dit..., no, cadascú que aguanti la seva
espelma i cadascú té la seva responsabilitat. Jo estic content
que, al final, el portaveu del grup del PSOE digui aquí a dalt
que no té res a veure, i li ho agraesc perquè és la veritat,
però el que jo li he dit també és cert.

No sap vostè qui compta els llamps. Idò ha de saber que
hi ha un registre d'incidències i es compten precisament per
saber quants d'impactes es produeixen i què passa cada dia,
i ja li he dit -i amb això puguem il•lustrar també el portaveu
d'altre grup polític- que, efectivament, aquí sabem els
llamps que hi ha i (...) són més proclius unes que les altres
perquè caiguin llamps, i això se sap i es prenen les mesures
de seguretat que corresponen, i precisament per això el dia
anterior hi havia hagut 176 impactes -i crec que ho havia
dit, però com diu vostè, com que possiblement quasi tothom
duu el discurset preparat ningú no escolta llavors el que
diuen aquí a dalt- hi havia hagut 176 impactes i no va passar
absolutament res perquè automàticament es recuperava la
llum, i justament l'endemà, enmig d'una altra tempesta, que
es diu que varen caure uns 2.000 llamps, un va causar tot els
mals que es van causar, i això sí que és un cas fortuït. Un
cas fortuït implica imprevisió, alguna cosa que no es pot
preveure, i el Codi Civil diu que en aquests casos no cap
reclamació per als mals que es produeixen o que aquell que
els ha causat no ha de respondre. Com vostè comprendrà,
davant aquestes circumstàncies el que no farà el Govern és
enredar els ciutadans i dir-los que vagin al jutjat perquè
nosaltres els donam suport, perquè llavors perdin i tenguin
les despeses que hagin de tenir. 

El Govern ha parlat amb Gesa i moltes d'aquestes
mesures que avui s'anunciaven i que vaig anunciar l'altre dia
a la pregunta que es va fer en aquesta cambra, es fan;
algunes altres necessitaran algun tipus de projecte i, una
vegada que s'hagin realitzat els projectes, també es faran.
Per tant, sí que es va demanar a Gesa. El que vostè sap molt
bé, o ho hauria de saber, amb la seva preparació, és que no
pots obligar a més del que demana la llei. Estic content que
el PSOE anunciï que exigirà a Gesa que facin o que deixin
de fer, ja veurem quin cas els fan. Al Govern li fan cas quan
es demanen qüestions raonables, que puguin conduir a una
millora de seguretat i, sobretot, a tractar de pal•liar les
conseqüències que es produeixen amb aquestes apagades.
Però el que no farà Gesa ni cap empresa del món, ni cap
persona del món és que, perquè a vostè se li posi entre cella
i cella i vostè decideixi que s'ha de fer una cosa, si la llei no
l'empara, a vostè, no els obligarà, i em disculparà -jo
agraesc les seves intervencions perquè normalment són
mesurades- però això és demagògia, això de voler fer creure
a la gent que el Govern ha de liderar la reclamació quan sap
que jurídicament no té marge és enganyar la gent i és
enredar i fer demagògia.
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Deia també, ho he cregut entendre i em voldria equivocar,
que, per mor que Menorca era independent -parl en qüestió
d'energia- de Mallorca i que no estava connectada, per això es
va reposar la llum dues hores abans que aquí. No sé si és això
el que ha dit perquè, precisament, per mor que estava
connectada es va apagar la llum a Menorca; Menorca està
connectada per cable i aquesta va ser al conseqüència que
s'apagàs la llum a Menorca. Per tant, si ho ha dit crec que és un
error important.

Tornarem, una mica, al tema del Pla energètic. Es vol
vincular el Pla energètic al fet que sigui el causant d'aquesta
apagada i, curiosament, s'ha arribat a dir que el Pla energètic -
ens sorprèn en qui ho ha dit- s'ha de consensuar o s'ha de fer
d'acord amb Gesa, i que les altres alternatives que hi hagi, com
per exemple pot ser el gas, també ho ha de dur Gesa i no ho pot
dur qualsevol altra empresa. No parlam que s'ha de llevar el
monopoli?, i ara a què ve dir que s'ha de fer el Pla energètic
d'acord amb Gesa, que és la companyia que tothom avui ha
infamat aquí? Jo crec que hem de saber de què parlam i ens
hem d'adonar que, quan es parla dels criteris que es varen
aprovar en el Parlament, l'objectiu principal del Pla serà
assegurar el proveïment energètic futur de les Illes Balears amb
les més avantatjoses condicions econòmiques i ambientals
possibles, es regeix també per la LOSE, la llei bàsica de l'Estat,
que diu que a l'hora de fer aquest pla s'han de tenir en compte
una sèrie de qüestions que són aquestes i que és el més
raonable, que és la previsió de la demanda d'energia elèctrica
durant el període que es vulgui contemplar de duració d'aquest
pla energètic, que serà fins al 2015, si no ho record malament,
l'estimació, amb criteris d'optimització, de la potència que ha de
ser instal•lada per cobrir la demanda prevista i el seu
repartiment entre els diferents tipus de centrals, en el seu cas,
l'energia primària que ha de ser utilitzada per a la producció de
l'energia elèctrica; també s'ha d'estudiar l'ordenació del mercat
per a la consecució de les garanties de subministrament. I tot
això, què té a veure amb el que va passar el dia 22? Si tenim en
compte que allò que va ocórrer el dia 22 obeeix a un cas fortuït
reconegut dins aquesta cambra i que la cobertura actual de la
demanda és correcta, és a dir, no tenim falta o no hi ha dèficit
d'energia elèctrica, jo crec que podem concloure que no té res
a veure, i més si tenim en compte que l'apagada es va produir
en un moment que ni tan sols suposava una punta de consum
per a l'energia. Jo crec que és una qüestió incontrolable i és que
no té res a veure el Pla energètic amb l'apagada que hi va haver.

Es parla també de les garanties perquè no es tornin a produir
aquests problemes, que no es torni a produir aquesta apagada.
Miri, l'únic que ho pot preveure no és aquí, l'únic que pot
preveure si passarà o no és Déu, no es pot saber què passarà en
un cas imprevist. Precisament per això es prenen les mesures
o...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

Acab tot d'una, Sr. President. A Gesa s'han pres les
mesures que pensam que poden pal•liar les conseqüències
que un altre dia -Déu no ho vulgui- tenguem un cas tan
lamentable com aquest, però ningú no pot garantir que demà
o d'aquí 50 anys, perquè és la primera vegada que es
produeix un zero total a Mallorca i a Menorca a la vegada,
la primera vegada, possiblement estiguem molt més anys a
tenir-lo, ningú no pot garantir que això no pugui ser; el que
sí podem garantir és que des del Govern s'estan prenent les
mesures que dins la competència i dins l'esforç del Govern
es poden fer per evitar els mals que es puguin causar a la
població.

I finalment voldria dir que és il•lustratiu el debat dins
aquesta cambra. Han demanat al Govern què s'ha fet; el
Govern...

(Remor de veus)

El Govern ara ha donat ordre que s'apagàs el llum?

El Govern ha proposat una sèrie de mesures -supòs que
hi deu haver algun tipus d'explicació per això, Sr. President-
ha proposat una sèrie de mesures tècniques que feien falta.

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec que hauria d'anar acabant, Sr. Conseller.

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

Acabaré abans que s'apagui la llum, Sr. President.
Ningú, fins a aquest moment, no ha comentat si eren bones
o dolentes i ningú no ha presentat una alternativa a les
mesures que puguem comentar. Jo esper que a la moció, a
part de qüestions polítiques, a part de mesures polítiques
que són perfectament legítimes que es proposin i que les
podem acceptar, esper que ens duguin mesures millors i que
garanteixin amb més seguretat tècnica que això no torni a
passar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5360/97, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon de
sanejament.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, proposicions no de
llei, i hi ha la Proposició no de llei número 5360/97, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon de
sanejament. Per defensar-la té la paraula el Sr. Quetglas.

Sí, gràcies, Sr. Quetglas. Deman als serveis de la Cambra
que consti íntegrament el text d'aquesta proposició no de llei en
el Diari de Sessions.

Per tal de donar compliment a la promesa i compromís contret
pel President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al
plenari del Parlament, en el transcurs del debat sobre l'orientació
política general del Govern de la Comunitat Autònoma, de
baixada d'imposts.

Atès que la finalització per elaborar i presentar els pressuposts
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a
l'exercici 1998 és ja qüestió de dies, és urgent concretar ja la
promesa feta pel President de les Illes Balears.

I per aquests motius d'urgència en la necessitat d'incloure als
pressuposts per al 1998 la baixada d'imposts compromesa pel
President de les Illes Balears, el Grup Socialista, per al seu debat
en plenari, presenta la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a la rebaixa del 50% de la quota fixa del
cànon de sanejament per a l'exercici pressupostari corresponent
al 1998, del cànon de sanejament, en compliment del compromís
contret pel President al Parlament de les Illes Balears en data de
8 d'octubre del 1997.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Esperem que el
subministrament elèctric ens deixi complir aquest punt de
l'ordre del dia en la seva integritat i sense interrupció.

En el recent debat sobre orientació de política general de la
Comunitat Autònoma el President Matas va anunciar que l'any
1998 baixarien els impostos. Aquest va ser l'anunci que va
cridar més l'atenció a l'opinió pública, va ser la portada dels
mitjans de comunicació i la notícia d'obertura dels informatius
audiovisuals i orals, de la intervenció del President en aquest
debat.

L'any 1998, en ús de les facultats que el nou sistema de
finançament autonòmic atorga al Govern de la Comunitat
Autònoma, els impostos serien baixats. A l'hora de les
rèpliques el President no va assenyalar, no va detallar,
quines serien aquestes rebaixes d'imposts però, al cap d'un
parell de dies, el conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Rami,
detallava la rebaixa. La rebaixa consistia, fonamentalment,
pel que fa a impost sobre transmissions i successions,
l'exempció a la transmissió de les empreses pròpies i
participacions, increment de 500.000 pessetes al mínim
exempt d'aquest impost i l'exempció total de l'herència
d'habitatges habituals quan aquests fossin menors de 20
milions de pessetes. Quant a l'impost general sobre la renda
de les persones físiques, una deducció de 10.000 pessetes
per a cada estudiant universitari que estudiï fora de la seva
illa, una deducció de 25.000 pessetes per despeses de
guarderia per als nins compresos entre 3 i 6 anys, un
increment de 4.000 pessetes de deducció als declarants
majors de 65 anys i un increment de 10.000 pessetes per a
discapacitats. Pel que fa a l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, una rebaixa de 5,5
punts a les empreses que s'instal•lin al Parc Bit. Aquest és
el paquet, resumidament, lògicament, de mesures que el
conseller Rami va anunciar en compliment del compromís
del President Matas.

Aquest simple enunciat a mi m'aixeca dues qüestions, si
em permeten uns incisos incidentals. Primer, que aquesta és
la primera vegada que es formula dins aquest parlament
quin és el paquet de mesures que el Govern de la Comunitat
Autònoma vol fer per rebaixar els impostos, i ho fa un
diputat de l'oposició. El Govern encara no ha vengut a
aquesta tribuna ni a cap comissió parlamentària a explicar
quina és la rebaixa d'impostos que pretén fer; primer qüestió
que, realment, jo crec que si fos el Govern de la Comunitat
Autònoma a mi se'm cauria la cara de vergonya. I és el que
em fa, a mi, concloure que aquesta rebaixa no respon tant a
intencions de política econòmica com a necessitats
propagandístiques i publicitàries del Govern. 

En segon lloc una altra reflexió: el President Matas va
anunciar, va dir: bé, el que ara succeeix és que, com que en
aquests moments la Comunitat Autònoma té competències
normatives en matèries fiscals, en impostos transferits i en
IRPF, a partir d'aquests moments, clar, totes aquelles
qüestions que estaven dins el paquet del règim econòmic i
fiscal, d'infaust record per al Partit Popular, totes aquelles
mesures fiscals que hi havia dins aquell règim econòmic i
fiscal les haurem de fer nosaltres, perquè ara qui té les
competències som nosaltres, i aquesta era una de les seves
justificacions. Quan un contempla aquest paquet de
mesures, s'adona que algunes tenen una certa relació amb
les mesures contemplades en el règim fiscal, però n'hi ha
moltes que no hi tenen res a veure. Tot el paquet de l'Impost
sobre la renda de les persones físiques no té res a veure amb
les mesures proposades per l'antiga i ja, jo en diria, morta i
enterrada Proposició de llei de règim econòmic i fiscal, la
qual el Partit Popular va inspirar, emparar i, juntament amb
altres grups, trametre a Madrid.



3626 DIARI DE SESSIONS / Núm. 86 / 28 d'octubre del 1997

Quin és el cost fiscal, segons les declaracions del conseller,
d'aquest paquet de mesures, diuen que mil milions de pessetes.
La veritat és que són molt mals de veure, és molt mal de trobar
mil milions de pessetes dins aquest modest conjunt de mesures
de rebaixes fiscals, primerament perquè les transmissions
patrimonials, tant de les empreses com dels habitatges, ja estan
bonificades en un 95%, tant les transmissions de les pròpies
empreses com dels habitatges habituals, quan aquests són
inferiors a 20 milions de pessetes. Per tant, le Govern està
renunciant a un 5%, perquè amb un 95% ja estan bonificades.

Quant a les deduccions de l'IRPF, francament, la veritat és
que no tenc les dades estadístiques que em permetin fer una
estimació sobre quants estudiants universitaris hi pot haver que
estudien fora de l'illa però, a tot estirar, podem parlar-ne de
3.000 o 4.000, que a 10.000 pessetes suposa un cost fiscal de 30
o 40 milions de pessetes, com a màxim, i així en els altres
casos. Difícilment, difícilment, a tot estirar, arribaríem a un o
dos centenars de milions de pessetes. Jo no veig enlloc els mil
milions de pessetes de cost fiscal. De totes maneres, és veritat
que em falten els instruments estadístics que amb tota seguretat
el Govern té o hauria de tenir, i, per tant, ens podria explicar si
efectivament hi són.

Jo crec que aquesta proposta és, senzillament,
desafortunada, és desafortunada perquè respon a criteris, com
ja he dit, publicitaris i no a criteris de política econòmica.
Francament, comprenc perfectament que el Govern ha
necessitat un cop d'efecte, ha necessitat un cop d'efecte
publicitari, propagandístic, a allò que hi havia en els mitjans de
comunicació en aquells dies, que era el fracàs absolut del règim
econòmic i fiscal, el fet que el Govern central i el Partit Popular
havien negat al Partit Popular de les Illes Balears la inclusió de
mesures fiscals dins el règim especial de les Illes Balears, que
és allò que nosaltres venim anunciant des de fa tres anys. Allò
s'havia de contrarestar, s'havia de contrarestar publicitàriament,
i es va treure un conill del capell de copa alta, el conill de la
copa alta va ser: "Rebaixarem els impostos". De totes maneres,
la primera mesura que es pren com a conseqüència de disposar
d'una determinada capacitat normativa en matèria fiscal, sigui
rebaixar els impostos, quan durant tretze anys hi ha hagut un
discurs d'insuficiència pressupostària, d'insuficiència de
finançament d'aquesta comunitat autònoma pels greus dèficits
infraestructurals que té, hi ha una contradicció interna brutal; és
a dir, fins ara ploren  que no tenen doblers per fer carreteres,
que no tenen doblers per dur endavant determinades obres
hidràuliques, i el que primer fem quan tenim capacitat de
legislació fiscal és rebaixar els nostres impostos, ¿com queda
la nostra capacitat de negociació davant Madrid amb aquesta
mesura?

A més, tot això en ple procés de negociació de les mesures
per rebaixar el cost de la insularitat, derivada del retall amb què
queda el règim,ara anomenat especial, règim especial.

I un tercer dubte, surt el Sr. Fernández, el secretari d'Estat
d'Administracions Territorials, i diu que, atès que Balears és
l'única comunitat autònoma que ha acceptat les transferències
em matèria d'educació, podria sr que el sistema de finançament,
amb cessió de capacitat tributària, de capacitat normativa
tributària, podria ser que fos inviable. No és un anunci formal
però, evidentment, introdueix un element de dubte sobre la
viabilitat d'aquestes mesures.

Nosaltres els volem donar una oportunitat, senyors del
Govern. Vostès volen renunciar a mil milions de pessetes
d'ingressos tributaris?, és això el que volen?, idò, nosaltres
els posam damunt la taula una proposta que permetria
renunciar a mil milions de pessetes amb un caràcter molt
més progressiu i que afecta d'una manera molt més genèrica
als ciutadans, rebaixem el 50% de la quota fixa del cànon
d'aigua, que és la part més regressiva de l'únic impost
especial, l'únic impost específicament de la Comunitat
Autònoma, l'únic impost que vostès, que el Govern
d'aquesta comunitat autònoma, en ús de les seves
atribucions, ha imposat. Primerament, perquè no interfereix
en la negociació sobre les mesures d'insularitat, és un
impost que hem posat des d'aquí i és un impost que, a la
vista..., que ara tendrem un excés d'ingressos, això és el que
es dedueix de l'anunci de "volem renunciar a mil milions de
pessetes d'ingressos", no afectar per res a la nostra relació
tributària amb el conjunt de l'Estat; si després hi havia
qualsevol tipus de revisió en matèria de la possibilitat de
posar en marxa el sistema de finançament autonòmic per
allò que pertoca a la part normativa, sempre estarem coberts
pel fet que estam alterant un impost que és exclusivament
nostre, que hem posat a aquesta comunitat autònoma i que
fa referència a uns ingressos tributaris propis. En segon lloc,
és més just, és més equitatiu, afecta de manera més
progressiva tots els ciutadans. A les petites i mitjanes
empreses, Sr. Rami, encara que a vostè el sorprengui, quan
els donen a triar què s'estimen més, que s'elimini el 50% de
la quota fixa del cànon o que eliminin el 5% del que queda
de les bonificacions de transmissions i successions, no en
tenen dubte, diuen que s'stimen més que es baixi el 50% de
la quota fixa del cànon, perquè els representa una part molt
important del rebut de l'aigua, la majoria de vegades, a les
petites empreses, el 66%, que no un 5% del que queda, un
5% residual, d'allò que queda sobre transmissions i
successions.

Què representa per als ciutadans aquesta mesura que
nosaltres proposam? Ja l'hi he dit, per a les petites i mitjanes
empreses, nosaltres hem fet un petit mostreig d'alguns
rebuts, per a aquells petits empresaris l'activitat dels quals
o té res a veure amb el consum d'aigua (els petits comerços,
les oficines, etc.), dos terços del rebut, dos terços del rebut
de l'aigua, el cànon d'aigua; normalment, aquests comerços
no arriben al mínim de la quota variable. Per als ciutadans
normals, consumidors familiars, el 33%, tant per a els
famílies com per a les empreses que consumeixen aigua
(bars, restaurants, etc.). Per tant, estam parlant d'una part
molt important de la quota del cànon de l'aigua, i no hem
d'oblidar una cosa, que hi ha una disposició transitòria, la
disposició transitòria segona de la Llei del cànon que diu
literalment: "Dins el termini de tres anys, a comptar des de
l'entrada en vigor de la present llei, el Govern de la
Comunitat Autònoma presentarà un projecte de llei de
modificació de la tarifa domèstica", article 8.3.a), "en el
qual tendrà en compte el valor cadastral dels habitatges", i
reconeix aquesta mateixa disposició transitòria que l'actual
estructura és regressiva, i que ho és molt especialment per
a les tarifes domèstiques.
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Per tant, els donam l'oportunitat de procedir a una revisió de
la tarifa domèstica mitjançant la rebaixa de la quota fixa.

En segon lloc, que la quota fixa no és una part petita del
cànon de l'aigua, tal com deia la propaganda feta per aleshores
la Junta d'Aigua, quan el cànon s'implementava. Ja l'hi he dit,
un terç a les economies domèstiques familiars i dos terços a les
petites i mitjanes empreses.

En resum i per acabar, ja que se m'encén el llum vermell, si
vostès, senyores i senyors del Govern, volen renunciar a mil
milions d'ingressos, aquí tenen una oportunitat, a un impost
propi, que no interferirà negativament en el procés de
determinació de les mesures compensatòries del cost de la
insularitat i que, per via de la supressió de la regressivitat social
que en aquest moment té el cànon d'aigua, imprimirà una mica
de progressivitat a la seva estructura i els ofereix la possibilitat
de complir amb dos compromisos parlamentaris que tenen amb
aquesta cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per part del Govern, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Rami. S'obre
qüestió incidental amb el Grup Socialista.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Moltes gràcies. Jo
volia començar aquesta qüestió incidental amb un to par arribar
a un diàleg, jo crec que és la nostra obligació arribar a ports i
arribar a propostes comunes que ens permetin fer avançar la
nostra societat i tenir idees comunes que ens permetin avançar
qualitativament, i com que una de les formes més bones per
arribar a acords és començar bé, començar dient que sí al
contrari, a l'adversari, a aquell que manté posicions contràries
a les nostres, doncs, voldria felicitar la iniciativa del Grup
Socialista, per tres conceptes:

Primer, per un canvi de discurs, el qual, en definitiva, el que
fa és acceptar que una reducció fiscal és bona, fins ara el Partit
Socialista sempre s'ha distingit per propugnar tot el contrari, per
propugnar que el que és bo és incrementar els impostos, això és
el que ha fet quan ha governat a nivell estatal, de l'any 82 a
l'any 96, és quan s'ha produït el més elevat increment de la
pressió fiscal a Espanya, i, per altra banda, no anant tan lluny,
aquí mateix, a les Balears, dia sí i dia també, jo soc veí de
Calvià i, per tant, entenc molt bé què són les pujades d'impostos
de la gestió socialista en els municipis, però fa molt poc, el 23
d 'octubre, un diari portava en tota una pàgina la pujada
d'impostos, un a Calvià, 37'50% de pujada per a l'any 98, i a la
part d'abaix "Pollença executa una pujada de 'impostos que
grava les propietats de major valor". Bé, ho diuen els diaris, no
ho dic jo, no ho sé. En definitiva, és un canvi de discurs que
encara no ha calat en les seves bases, que encara no ha calat
allà on tenen responsabilitats de govern, és evident que el fan
aquí, des de l'oposició, no sé si el tornaran a canviar quan algun
dia -esperem que sigui tard- arribin al Govern, però, en
qualsevol cas, he de felicitar-los pel canvi de discurs, i esperem
que es torni en pràctiques en el futur.

En segon lloc, una altra felicitació per l'ímpetu que han
posat en aquest canvi de discurs. És evident que aquesta
proposta és nova per part seva, i estam parlant d'un canvi de
discurs... No, és veritat, hi va haver una campanya per a la
insubordinació fiscal en un moment amb un senyor que,
afortunadament, ja no està aquí. Hi va haver un segon punt,
que és felicitar-los per l'ímpetu que estan demostrant amb
aquesta proposta. Ja se sap que els penedits, les senyores
penedides són les més devotes. En aquest sentit, és curiós
que la seva fe rebaixadora d'impostos neix a partir del
moment que el president de la Comunitat Autònoma pren
aquí un compromís de reducció d'impostos, i en només tres,
quatre dies són capaços de proposar aquí una alternativa de
modificació d'impostos a allò que des del Govern fa sis
mesos..., que, com ja vàrem anunciar fa sis mesos, estàvem
estudiant la forma de poder aprofitar l'austeritat que des de
fa anys des del Govern s'està desenvolupant, i la possibilitat
que les millores en el sistema de finançament autonòmic
que el Govern balear ha aconseguit des d'aquest any se'ns
podrien permetre, o sigui, que estam comparant cinc dies
d'ímpetu per la seva part amb sis mesos de treball
mínimament seriós, mínimament documentat.

I voldria felicitar-los també per la seva generositat,
perquè diuen que en aquest país no hi ha més reconeixement
que l'enveja dels adversaris, i el fet que vostès s'hagin
apuntat tant de seguida a dir "Hem estat nosaltres els
primers a portar un projecte de reducció d'impostos al
Parlament", en definitiva, no està més que remarcant
aquesta enveja per una mesura que, segons sembla, els
sembla bé, crec que els sembla bé, o no és així? No, no els
sembla bé la reducció d'impostos; això torna a ser un altre
canvi de discurs, contrari al que acaben de fer ara mateix
aquí.

Bé, en qualsevol cas, hi tenim elements de discrepància,
i aquests elements de discrepància, en principi, no s'haurien
de felicitar, jo crec que els seus companys de pactes polítics,
el partit d'Els Verds, difícilment pot compartir amb vostès,
encara que comparteixen un programa únic d'anar contra el
PP, contra qualsevol mesura del Partit Popular, però
difícilment podem compartir amb vostès el que entenem que
és una mesura mediambientalment incorrecta, una reducció
del preu de l'aigua suposa sempre un increment del consum
d'aigua, i és això el que proposen vostès, mesures que
incrementin el consum d'aigua?
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Per una altra banda, la recaptació del cànon, és un impost,
una taxa que està afectada, és un tribut que està afectat, com els
impostos i les taxes, al finançament de la xarxa de recollida i
depuració d'aigua de les Illes Balears, és un element que
impulsa la qualitat de vida de les Illes Balears i la qualitat del
nostre producte turístic, creiem que és una de les coses de les
quals ens hem de sentir orgullosos tots els ciutadans de Balears,
de tenir un nivell de depuració d'aigua que és l'enveja de tot
Europa, i vostès ens estan proposant reduir el finançament per
a aquest servei de depuració d'aigües, de reciclatge d'aigües; en
definitiva, vostès ens hauran de dir quines depuradores volen
tancar. Vostès volen reduir el finançament del pressupost de la
Comunitat Autònoma, un finançament afectat a la depuració
d'aigües, per tant, haurien de dir quines depuradores. Vostès
diran "És que vostès ja volen fer una altra reducció", la
reducció que s'ha presentat aquí, que s'ha promès aquí, la qual,
evidentment, vindrà a través de la llei d'acompanyament dels
pressupostos, d'altres iniciatives de rang legislatiu, no a
proposicions no de llei, però vostès hauran d'explicar, ja que
vostès mateixos pensen que aquesta iniciativa de reducció del
cànon té una valoració de 1.200, 1.300 milions, i pensen vostès
que aquesta reducció que estam proposant aquí és 100, 200
milions de pessetes de valoració, segons els seus càlculs, doncs,
hi han mil milions de diferència entre la seva proposta i la
valoració que fan de la nostra, per tant, hauran d'explicar quines
depuradors s'han de tancar, quines platges s'han de condemnar
que estiguin brutes, que tenguin una aigua impresentable.

Però el problema no és tan sol mediambiental, i jo crec que
aquí els hauria de coure més perquè, evidentment, el Partit
Socialista no s'ha caracteritzat mai per una sensibilitat
mediambiental molt important, però almenys amb el seu nom
venen un concepte social, socialista, un concepte de sensibilitat
per als més desvalguts, per als menys afavorits a la nostra
societat, i la veritat és que no fan gala de cap sensibilitat social
en aquesta proposta. Vostès plantegen aquí un canvi de qualitat
per quantitat, vostès van veure als diaris, que normalment sol
ser la seva base d'informació que 60.000 ciutadans de les Illes
podran veure's afectats per aquestes mesures tributàries que des
del Partit Popular volem impulsar. Bé, aquesta és una
significació, aquests 60.000 ciutadans, que n'eren 66.000,
aquests 66.000 contribuents, que són més que ciutadans,
multipliquem per tres i ens surten prop de 200.000 ciutadans,
per tant, a aquestes 66.000 unitats familiars és a qui afectarien
les davallades de l'impost sobre la renda de les persones
físiques, i els altres imposts, efectivament, no tenen limitació,
per tant poden afectar, en alguns casos, desgraciadament, tots
els ciutadans de les Illes Balears.

En definitiva, vostès plantegen que el Govern proposa
una mesura de la qual els diaris diuen que només afecta
60.000 ciutadans, nosaltres en proposam una altra que
afecta 1.230.000 unitats, unitats de pagament, que són les
unitats de pagament del cànon fix, això és, 700.000
habitatges, 700.000 habitatges, evidentment, cada ciutadà de
les Illes no té un habitatge, alguns habitatges són de
residents de les Illes, n'hi ha d'altes que són segones
residències dels mateixos residents de les Illes, i n'hi ha
d'altres que són segones residències d'altres ciutadans de
fora d'aquestes illes. Per una altra banda, 500.000 negocis,
vostè només parla dels petits comerciants, però aquí s'han
gravat els petits, els mitjans i els grans, i vostè, en
definitiva, el que està plantejant en aquesta proposta és
reduir 72 pessetes al mes, 72 pessetes al mes, en els
habitatges, als particulars, als ciutadans, o sigui, unes 800
pessetes a l'any, en el rebut de la quota fixa de les famílies,
dels habitatges, i insistesc que els habitatges no són tan sols
els residents, són també els propietaris d'habitatges que són
no residents a les Illes, que normalment no són precisament
persones de rendes baixes i tampoc no són els ciutadans que
tenen dues residències, o tres residències, residents
d'aquestes illes, que tampoc no es caracteritzen per ser
rendes baixes, encara que l'efecte redistributiu que aquesta
reducció pugui tenir, tal vegada, realment, en la seva
sensibilitat és important però en la nostra, efectivament, no.
En qualsevol cas, la falta de sensibilitat social és encara més
greu si consideram que això afecta també els negocis, per
tant, si consideram que un hotel de 150 habitacions pot
veure reduït en dues centes i busques de mils de pessetes a
l'any el pagament de la quota fixa del cànon de l'aigua, ens
adonem que el que vostès, en definitiva, estan plantejant és
una mesura que afecta sobre tot les grans empreses de les
Illes, els grans negocis de les Illes, els hotels, i que, en
definitiva, està plantejant que a aquests 66.000 contribuents,
aquestes 66.000 unitats familiars de les Illes Balears a les
quals hem plantejat una reducció, en definitiva, a les rendes
inferiors a dos milions de pessetes en declaració conjunta,
un milió i mig en declaració individual, el que vostès estan
plantejant és que els majors de 65 anys de les capes més
desfavorides, de més de dos milions de pessetes, han de
pagar 3.200 pessetes més a l'any que les que es plantegen
aquí, volen que paguin més els majors de 65 anys, vostès
volen que paguin 24.200 més les famílies que tenen fills
petits a una guarderia i que tenen unes rendes inferiors a dos
milions de pessetes, 24.000 pessetes de taxa que volen posar
vostès a aquestes famílies, i si una unitat familiar té un
minusvàlid, vostès proposen que pagui 9.200 pessetes més
en la declaració de renda, les 10.000 que proposa el Govern
menys les 800 que vostès proposen rebaixar-li del cànon de
l'aigua, o vostè planteja que les famílies que tenen
estudiants que han de sortir fora de les Illes per estudiar,
perquè no tenen estudis a l'illa de Mallorca, si són
mallorquins, o a qualsevol illa, si són eivissencs o
menorquins, aquests han de pagar 9.200 pessetes com a
increment de les tarifes aèries de la seva proposta.
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També pensen que les herències de pares a fills han d'estar
més gravades o que la creació de llocs de feina en el ParcBit o
evitar la destrucció de negocis familiars a causa de la
transmissió de negocis entre pares i fills no és desitjable.

Nosaltres creiem que la seva proposta és
mediambientalment incorrecta i socialment, absolutament,
impresentable. Per tant, proposam que no s'accepti la seva
proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo només el felicitaria, a vostè, per
una cosa, Sr. Rami, per l'agosarat que és per sortir a aquesta
tribuna a dir les coses que ha dit, és per l'única cosa per la qual
mereix una felicitació, perquè s'han de tenir..., s'han de tenir.

Vostè s'inventa coses, per adaptar la realitat al seu
pensament, s'inventa coses, s'inventa un canvi de discurs. Miri,
el Grup Parlamentari Socialista, i vostè no hi era, en aquest
parlament, sempre va estar en contra de la quota fixa del cànon
d'aigua. Si vostè s'hagués molestat mínimament a mirar els
diaris de sessions i els debats que hi ha hagut aquí, des del
principi s'ha dit que la quota fixa del cànon d'aigua és
exagerada i regressiva, des del principi, no hi ha hagut cap
canvi. L'única cosa que passa és que, ja que ha sortit vostè aquí,
o el president de la Comunitat Autònoma, i vostè després, a la
premsa, vostè aquí, a explicar la seva rebaixa impositiva,
encara no ha sortit, encara no ha vengut, nosaltres els diem:
Vostès volen ingressar mil milions de pessetes menys? Idò,
facin-ho al cànon d'aigua, facin-ho al cànon d'aigua. Mantenim
el mateix discurs. No ens inventi, amb ironies, canvis de
discurs, perquè no és veritat. No és una proposta nova. Però
anem al tema, anem al fons del tema.

Vostè desqualifica la nostra proposta pel simple fet que la
rebaixa en el cànon significa un estímul en l'increment del
consum d'aigua. A mi, Sr. Rami, em fa com una mica de
vergonya sortir a la tribuna aquesta a explicar coses tan
elementals com que un cànon fix no solament no desestimula
el consum d'aigua, sinó que l'estimula, i em fa vergonya haver
de sortir aquí a explicar una cosa tan elemental com aquesta.
Miri, si hi ha un quota fixa d'una cànon d'aigua i es reparteix
entre un consum petit, entre un mínim de consum d'un
habitatge, la repercussió del cànon és molt elevada, això ho pot
entendre..., un nivell elemental de matemàtiques, per als grans
consumidors, un cànon fix, és a dir, no variable en funció del
consum, el repartiment entre el gran consum és pràcticament
menyspreable. Què fa un cànon fix? Estimula o desestimula el
cànon d'aigua? Evidentment, l'estimula, en qualsevol cas, el que
és segur és que no serveix per a res a l'hora de desestimular-ne
el consum. Vostè pagarà 2.150 pessetes de cànon fixa d'aigua
en consumeixi mig metre cúbic, dos metres cúbics o deu metes
cúbics, és igual, pagarà el mateix, per tant, la incidència sobre
el seu comportament com a consumidor serà, en el millors dels
casos, nul, i en el pitjor dels casos, l'estimularà al consum. Així
de clar. I em pareix que haver de sortir aquí a explicar aquestes
coses aquí és una mica vergonyós, però és vostè qui ha tret
aquest argument.

Segona pregunta, diu: "I això, com es finançarà?" D'una
manera que vostès no s'han atrevit mai a dir en aquesta
tribuna, les conseqüències que té una qüestió molt important
que ha passat en l'economia del nostre país en els darrers
temps. Miri, vostè sap perfectament que el finançament de
l'Ibasan, i vostè ha sortir a dir: "Quines depuradores haurem
de tancar?, com es finançarà la construcció de noves
depuradores?", vostè sap perfectament que el finançament
de l?ibasan és amb càrrec a deute, amb càrrec a deute, que
suport a l'Ibasan, amb uns tipus d'interès molt elevats i,
lògicament, cal pensar que, amb la rebaixa dels tipus
d'interès, l'Ibasan els ha renegociat, segurament que els
haurà renegociat, i que els ha renegociat d'una manera molt
important a la baixa, i jo m'atreviria a suggerir, és fàcil
d'imaginar, que sobre un conjunt de deute de 24.000 milions
de pessetes, estalviar-se mil milions de pessetes anuals en
interessos no és una cosa excessivament difícil. Jo
m'atreviria a pronosticar-ho. Per què no ho fan? Aquí ja
tendria una font de finançament de la disminució del 50%
del cànon fix d'aigua. M'agradaria que sortís aquí a contestar
què ha passat amb aquesta història.

Són vostès qui han d'explicar d'on treuen els mil milions
de pessetes, no nosaltres, l'única cosa que nosaltres deim és
que si vostès estan disposats a tenir un cost fiscal o una
renuncia a ingressos fiscals de mil milions de pessetes,
nosaltres els deim que més val que els llevi d'això, nosaltres
no hem de dir d'on surten. De totes maneres, li acab de fer
un suggeriment: Poden sortir d'aquí, el propi Ibasan els pot
treure.

I després ja surt amb la cosa demagògica de "Vostès
volen que els declarants de més de 65 anys paguin...", miri,
la rebaixa que vostès proposen als declarants de més de 65
anys és de 4.000 pessetes anuals. Aquest és l'increment que
vostès suposen; sap què suposa vostè en termes de cànon fix
d'aigua? Dos mesos de rebut, dos mesos de rebut. Per tant,
la nostra rebaixa a aquesta ancians a través del cànon fix de
l'aigua és sis vegades superior a la que proposen vostès. No
faci demagògia, perquè vostè ha sortit aquí a dir
demagògies i falsedats, no faci demagògia. És molt més
important per a una economia modesta, per a la de majors
de 65 anys o per a aquelles persones que treballen tots dos
i han de dur el fill a la guarderia o per a aquelles persones
disminuïdes, la reducció del cànon fix, la reducció en la
quota fixa del cànon de l'aigua, que aquesta pírrica rebaixa
que ens estan proposant i a la qual donen tanta
transcendència de manera absolutament i totalment
demagògica. Jo crec que amb això queden contestats els
pobres arguments amb què el Sr. Conseller s'ha oposat a
aquesta iniciativa del Grup Parlamentari Socialista.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per tancar la qüestió, vol fer ús de la
paraula, Sr. Conseller? Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Sr. Quetglas, tenc el que tenc, i la veritat és que l'única cosa
que tenc és la voluntat de servir el millor que puc en el lloc on
estic ara, i la veritat és que l'únic que sent és enveja pel que
vostè diu que és el que tenc.

Vostè diu que el cànon fix estimula el consum d'aigua. Bé,
això seria veritat, i esper que aquest no sigui l'únic argument
amb el qual vostè es defensa de les acusacions de falta de
sensibilitat mediambiental que jo he proposat, això seria veritat
si el cànon de l'aigua només fos el cànon fix, però hi ha un tram
que és cànon fix i n'hi ha un altre que és variable; què és el que
grava el cànon fix? El mer fet de tenir la possibilitat de tenir
subministrament d'aigua, si un té subministrament d'aigua,
evidentment és per utilitzar-la, i el cànon variable el que fa és
gravar precisament aquells que consumeixen més aigua; crec
que això sí que és elemental i que sí que avergonyeix sortir aquí
a explicar-ho, i avergonyeix no perquè no desconegui, perquè,
evidentment, ho coneix, sinó perquè ho oculta, i això és molt
més greu.

Vostè diu que amb la reducció del tipus d'interès de l'Ibasan
podríem finançar aquests mil milions, i aquí s'acaba la història.
Miri, la reducció de tipus d'interès que afortunadament s'ha
produït des de fa any i mig, des que s'aplica una política
econòmica sana en aquest país i es possibilita la reducció dels
mercats financers, no només abarateix els costos financers que
té l'Ibasan, abarateix els costos financers que tenim totes les
administracions públiques, per tant, no és només l'Ibasan, ja li
puc donar aquesta petita classe amb totes les operacions.

Evidentment, aquestes reduccions de tipus d'interès s'han
reduït en unes millores de les nostres disponibilitats financeres
ja estan aplicades i cada any s'expliquen on s'apliquen a la Llei
de pressuposts de la Comunitat Autònoma i d'aquí a poc
entraran en aquest parlament i vostès podran veure on van a
parar unes i altres. La reducció que vostès plantegen és una
reducció en substitució de, nosaltres hem plantejat aquí una
reducció que afecta les capes més desfavorides de la nostra
societat que volen plantejar un missatge de cohesió, un
missatge de convivència, i vostès rebutgen aquest missatge i ho
han de dir clarament, el rebutgen, "volem que els majors de 65
anys paguin 3.200 pessetes més a la pròxima declaració de
renda, a la declaració de renda de l'any 98; volem que paguin
24.200 pessetes més, les rendes inferiors a 2 milions de pessetes
que tenguin fills petits a les guarderies i que, per poder anar a
treballar el pare i la mare, hagin de deixar els seus fills a una
guarderia o a un centre escolar; volem que paguin 9.200
pessetes més totes aquelles unitats familiars que tenguin un
disminuït o 18.400 pessetes més les que puguin tenir dos
disminuïts físics o psíquics a les unitats familiars, i no volem
ser solidaris amb els estudiants que han de sortir fora de les
Illes a estudiar perquè no tenen centres per estudiar aquí; volem
que les herències siguin més cares; volem que no es pugui
traspassar fàcilment els negocis familiars de pares a fills quan
hi ha la desgràcia d'haver de traspassar-los; volem que es pagui
més per l'habitatge quan passa de pares a fills". Això és el que
vostès diuen, vostès això ho canvien per 80 pessetes al mes en
el rebut, que suposa una reducció de la quota fixa del cànon de
l'aigua, ho canvien per 80 pessetes al mes, per tant per unes 800
o 900 pessetes a l'any.

En definitiva, creim que la seva proposta és impresentable
i únicament felicitar-lo pel bo que té la seva proposta. En
definitiva, el canvi d'actitud fins ara, encara que després de
sentir-lo, pensem que és un canvi d'actitud, molt conjuntural
que es produeix en cinc dies i s'oblida en uns altres cinc
dies, però bé, encara que només siguin deu dies, hem de
felicitar-los per un canvi d'actitud de deu dies de duració
quant a la voluntat, quant a la bondat de la política de
reducció d'imposts, quant a la bondat de la política de donar
paper al sector privat, de disminuir la pressió fiscal, com a
forma d'aconseguir cohesió social, com a forma
d'aconseguir millorar la creació de llocs de feina o mantenir
les empreses petites i mitjanes.

En definitiva, donar per tancat aquest debat, pel que al
Govern es refereix, i insistir que no es poden felicitar pel
seu impacte mediambiental i pel seu impacte social
d'aquesta mesura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir per
fixar-ne la posició? Per part del Grup Mixt, té la paraula el
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Abans el Sr. Conseller ha fet una referència al
diputat d'Els Verds sobre què faria amb això, i he de dir-li
que li he de donar la raó parcialment, els he de dir, senyors
del Grup Socialista, que aquesta iniciativa no m'entusiasma
en absolut, en absolut. Hi ha coses que són com són, en
aquests moments l'Ibasan, que és l'empresa responsable de
la construcció i manteniment de les depuradores de les
nostres illes, es finança a través d'aquest cànon, per tant,
totes les depuradores que s'estan fent o les que s'han de fer,
i si el que volem és tenir una depuració terciària, com estam
reclamant, és obvi que ara per ara aquesta finançació ve
d'aquest cànon fix de l'aigua.

En aquests moments, ja l'Ibasan té un endeutament
considerable, un endeutament considerable, per tant en
aquesta iniciativa no es diu de quina manera es
compensaran les pèrdues que l'Ibasan tendrà per poder dur
endavant projectes, no es diu com es compensarà, no es diu
de quina manera aquests 1.000 o aquests 1.000 i busques de
milions com es compensaran, perquè no quedi aturat el
procés de depuració d'aigües que ha de tenir i que encara és
molt incomplet a les nostres illes. 
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Per tant, crec que és una iniciativa incompleta. És cert, i
amb això sí que li vull donar la raó al Sr. Quetglas, és cert que
aquest cànon fix és injust, és injust perquè penalitza les famílies
amb poc recursos econòmics, penalitza les petites empreses i
beneficia les grans empreses, beneficia les famílies amb rendes
altes. Això és cert, és correcte, per tant aquest cànon no és en
si mateix un cànon just, no és just perquè, com que és un cànon
igual per a tothom, com que no tothom es troba en la mateixa
situació socioeconòmica, és obvi que és injust. Però, i com deia
abans, jo estaria d'acord a rebaixar aquest cànon, si en la
mateixa iniciativa es proposàs, per exemple, o amb una altra, es
proposàs que el Govern elabori un decret que obligui els
ajuntaments a penalitzar els grans consums d'aigua i que amb
les seves tarifes no només com es fa rar, a la major part
d'ajuntaments, el que més consumeix, lògicament paga més,
sinó que qui consumeix molt, pagui molt més, que siguin
progressives perquè penalitzin realment els grans consumidors,
aleshores aquesta seria una mesura per compensar aquesta
baixada d'aquest 50% del cànon i en aquest cas sí que, per dir-
ho així, l'operació seria completa, és a dir, per un costat es
proposa que aquest cànon, que no és del tot just, es rebaixi
aquest 50%, i per altre costat, aquests sous que l'Ibasan deixarà
d'ingressar els compensem d'una altra manera, fent pagar molt
més del que ha de pagar ara els consumidors que són
malbaratadors d'aigua. Crec que seria més just.

Per tant, jo crec que l'objectiu final, l'objectiu real d'aquesta
iniciativa no és rebaixar el 50% del cànon fix de l'aigua, jo crec
que el PSOE ha posat aquest exemple com n'hagués pogut
posar qualsevol altre, jo crec que el que interessa és, i em
sembla lícit, és posar en un compromís el Grup Popular i el
Govern de dir, bé, el president va dir que vol rebaixar imposts,
aquí tenen un exemple, a veure què fan, em sembla lícit, però
crec que és greu utilitzar un cànon important com és aquest
d'aigua amb unes conseqüències, utilitzar-lo alegrement
simplement com a arma de confrontació política.

Per tant, dic que no m'entusiasma aquesta iniciativa, és
incompleta, però, com que estic d'acord que per si aquest cànon
és injust, el meu vot serà d'abstenció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. La proposta que avui presenta el Grup
Parlamentari Socialista, com s'explica a la seva exposició de
motius, és una resposta en el discurs que va fer el president
Matas en el debat sobre política general de fa uns dies en
aquest parlament. I en aquell debat, Esquerra Unida va dir
dues coses, una que una baixada d'imposts així com la
formulava el Sr. Matas, en principi a nosaltres no ens feia ni
fred ni calor, que s'havia de saber quins imposts es
baixaven, amb quines quanties i saber, naturalment, amb
què repercutiria en el pressupost de despeses i què s'havia
de fer amb aquests recursos que es deixaven d'ingressar;
perquè, en contra d'aquesta filosofia, entre cometes, jo crec
que bastant baratera que el conseller d'Economia i Hisenda
ha exposat en aquesta tribuna fa cinc minuts, dividir la
política impositiva en tot el que sigui baixar imposts és bo,
i tot el que sigui pujar-los, és dolent, això és, insistesc, molt,
molt barater. Tota política fiscal té un component social que
pràcticament l'esgota en si mateixa, tot significa tenir més
recursos que surten d'unes butxaques determinades, d'unes
més, d'unes manco, d'unes gens, d'unes tot, per fer des de
l'administració unes coses que beneficien uns més, uns
manco, uns gens ni mica, uns molt. Per tant, sempre hem
d'analitzar el què, el quan i què és el que es fa i què és el
que es deixa de fer, en funció d'aquesta política impositiva.
Insistesc, aquesta propaganda neoliberal d'espot publicitari
de deu segons, la veritat és que no em sembla un argument
seriós per ser plantejat en aquest parlament.

I vàrem dir també, evidentment, en el debat, que baixar
el cànon de l'aigua seria una bona mesura perquè,
efectivament, el cànon de l'aigua és un producte fiscal,
profundament injust, des del punt de vista social, i que,
evidentment, no té en la seva concepció i el seu
planejament, cap tipus de repercussió sobre una eventual
política d'estalvi de l'aigua, cosa que ara, de sobte, sembla
preocupar al Govern, però que fins fa deu minuts no sabien
que el preocupàs en absolut, perquè una de les grans batalles
amb el Sr. Reus, el que ara és regent en el tema de les
bombetes, era el tema que no veia útil ni necessari
implementar polítiques d'estalvi en el consum d'aigua.
Efectivament hi ha una quota fixa que s'aplica sense tenir en
compte ni el valor cadastral dels habitatges ni la capacitat de
renda dels consumidors, i una quota variable que s'aplica
sobre el consum, però d'una manera lineal, no castigant els
grans consums, que aquí és quan realment començam a fer
política d'estalvi d'aigua, des del punt de vista del pagament
d'un cànon o una tarifa, quan analitzam els grans consums,
no quan feim pagar el cànon o les tarifes d'una manera lineal
en funció dels metres cúbics consumits.
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Per tant, des del nostre punt de vista, tocar el cànon de
l'aigua a la baixa és una mesura necessària, però quan es faci
s'ha de fer contemplant el cànon d'aigua amb la seva globalitat
i tocant aquests aspectes a què he fet esment fins ara. No podem
tocar el cànon de l'aigua exclusivament baixant un 50% la
quota fixa, sinó contemplant el conjunt de problemes que he
esmentat fa un moment i contemplant aquesta penalització de
grans consums.

Per una altra banda no ens sembla correcte ni des del punt
de vista polític ni metodològic, tractar la política fiscal de
manera aïllada, és a dir ara duent iniciatives referides a tal
impost o a tal altre, perquè, i sobretot en funció d'una mesura de
govern puntual, és a dir, el Govern anuncia una baixada
d'imposts, ràpidament des de l'oposició es posa damunt la taula
una baixada amb un altre impost. Per aquesta via entrarem
ràpidament en una espècie de cursa d'iniciatives d'aquestes
característiques, totes dins la lògica aquesta de baixar imposts
sempre és bo, en la qual Esquerra Unida no participa, i no hi
participa per les raons que abans he adduït, perquè s'ha de fer
la lectura social de cada baixada d'imposts que es proposa,
sabent quin impost, quina quantitat i què es deixa de fer quan
es deixa d'efectuar aquests ingressos a la hisenda pública.

Per tant, al marge, naturalment, que entri en contradicció, i
en això el Sr. Quetglas té tota la raó, entri en contradicció
totalment una reivindicació davant el Govern de l'Estat de
majors recursos per a aquesta comunitat, per fer front a tota una
sèrie de necessitats, i ràpidament entrar en una política de
davallada d'imposts per part del Govern, al marge d'això,
insistim, la política fiscal des del punt de vista d'Esquerra
Unida, s'ha de tractar globalment, sense cap tipus de
demagògia, sense cap tipus de propaganda, obrint la càpsula
d'aquesta mesura fiscal, la que sigui, o del paquet de mesures
fiscals, i sabent socialment què s'amaga darrera això, qui se'n
beneficia i qui surt perjudicat de qualsevol política fiscal, que
aquest és el fons de la qüestió; per això nosaltres ens
abstendrem, per aquestes raons, però, a la vegada, no vull
deixar aquesta tribuna sense fer una proposta en positiu, que
seria de cara als pressuposts del 1998, estendre la mà al grup
que ha fet aquesta proposta i a la resta dels grups de l'oposició
per, efectivament, mirar de consensuar esmenes al pressupost
del 1998, de cara, com a mínim, a la política fiscal, i a veure si
de manera global, tractant el tema, d'una manera crec que més
profunda i tal com ho requereix un tema tan delicat com aquest,
podem efectivament sortir d'aquí amb unes propostes
consensuades per reformar el projecte de pressuposts del
Govern del 1998, i presentar conjuntament una política fiscal
determinada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. No entrarem
en l'exposició de motius, perquè també hi ha algun aspecte
que no compartim, i, per tant, fixarem posició sobre l'acord
que se'ns proposa: "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a la rebaixa del 50% de
la quota fixa del cànon de sanejament per a l'exercici
pressupostari corresponent al 1998 -afegeix-, en compliment
del compromís contret". Se'ns proposa rebaixar el 50% de
la quota fixa del cànon de sanejament per a l'exercici
pressupostari del 1998. Sobre aquest acord és sobre el qual
el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM fixarà posició. I no
entrarem en l'oportunitat o no de rebaixa dels imposts, sobre
si els imposts que diu el conseller d'Economia i Hisenda que
baixarà si són bons o dolents, si afecten les capes més
desfavorides de la població o no.

La rebaixa del 50% de la quota fixa del cànon de
sanejament és positiva o negativa, és regressiva o no, és
antiecològica o no, aquestes qüestions són les que ha
plantejat el conseller, i sobre les quals nosaltres, en aquest
moments, hem de fer un exercici de posicionar-nos també
i, per tant, intentarem reproduir.

De fet, però, com que jo vaig ser ponent d'aquesta llei,
record que va ser la primera intervenció important que vaig
tenir en aquesta cambra, i, per tant, em vaig estudiar molt a
fons la creació d'aquest impost, i no només això, sinó tota la
legislació comparada que hi havia aleshores, en aquell
moment hi havia el cànon de sanejament, estava en
tramitació a València i estava vigent ja a Navarra i a
Catalunya, fins i tot a la intervenció vaig comparar les
quatre lleis que en aquell moment te'níem en discussió. I
vàrem arribar a una conclusió aleshores, i és que la quota
fixa és profundament injusta. S'ha parlat aquí de si això
només es tractava de beneficiar amb 80 pessetes mensuals
les famílies més desfavorides o en conjunt, en realitat la
quota fixa suposa 4.000 i busques de pessetes anuals.
Concretament, en aquell moment vaig posar un exemple que
el tornaré a llegir, deia "una família modesta, que té un
consum d'aigua de 100 litres diaris -que és un consum
modest avui en dia-, pagarà 5.600 pessetes anuals -
corresponien a les 400 pessetes de quota fixa, 400 en cada
rebut de la quota fixa, més la quota variable-, mentre que
una família que consumeix 1.000 litres diaris, és a dir 10
vegades més, -hi ha un consum abundant, això significa
gespa, piscina, etc.- pagarà 12.800 pessetes anuals", és a dir
100 litres pagaven 5.600 pessetes anuals, 1.000 litres
pagaven 12.800 pessetes anuals, amb l'aplicació d'aquest
cànon. Per tant, jo deduïa que això no era per suposat un
tribut verd, ni ecològic, sinó que mitjançant la quota fixa
s'incentivaven els grans consums. No facin així, no faci
aquestes negacions perquè podem repassar les xifres. De fet,
ens sortia que un habitatge, una família que gastava 1.000
litres diaris, pagava la depuració, pagava de cànon 35
pessetes per metre cúbic, per cada tona, un consumidor de
1.000 litres diaris, paga 35 pessetes; mentre que un
consumidor que només consumeix 100 litres diaris, paga la
depuració a 155 pessetes. És a dir que els petits paguen un
442% més, en aquest cas de deu vegades més de consum. 
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Per tant, arribàvem a aquesta conclusió: la quota fixa és
profundament injusta. I l'atacàrem, hi havia una esmena que
vàrem negociar amb el conseller d'Economia i Hisenda
d'aleshores, el Sr. Forcades, que se'ns va acceptar durant la
tramitació, i el nostre grup presentar l'esmena per tal que
immediatament que fos possible, substituir la quota fixa per una
quota més progressiva. Quina podia ser? Aquesta quota més
progressiva podria ser una quota proporcional al valor cadastral
de les finques, en teoria una família més pudent tendrà un
habitatge que, en teoria, també tendrà un valor cadastral més
elevat, i aleshores vinculant la quota fixa al valor cadastral de
l'habitatge, en teoria havíem de tenir un cànon molt més
progressiu i que, per tant, gravaria més les famílies amb més
doblers. Es va acceptar amb el compromís que en tres anys
s'implementaria aquest sistema, per desgràcia en els pressuposts
del 96, que feia els tres anys, es va introduir una disposició als
pressuposts que ajornava indefinidament l'aplicació d'aquesta
esmena perquè motius tècnics impedien que s'aplicàs aquesta
mesura sobre el valor cadastral. Per tant, hi va haver un
reconeixement implícit per part del Grup Popular que aquesta
quota fixa era regressiva, penalitzava els petits i, d'una manera
indirecta, incentivava els grans consumidors.

És cert que hi havia un problema, i era que els residents, els
turistes i les persones no residents permanentment a les Illes
Balears, d'aquesta manera es veurien primades, però això,
també els ho recordava en el debat, ho resolia bastant bé la llei
de Catalunya, que ara no tenc temps d'entrar-hi, en aquell
moment ja ho tractàrem a favor, però resolia aquest tema amb
una quota de concentració demogràfica estacional, que tal
vegada era molt complicada. La veritat és que s'hagués pogut
arribar a altres solucions, tal vegada amb dues tarifes diferents,
una per a temporada alta i una per a temporada baixa que
haguessin pogut resoldre el problema. La veritat és que també
quant als negocis, als comerços, també la quota fixa reproduïa
aquesta mateixa injustícia, aquí també he trobat un altre
exemple, en el cas de restaurants i cafeteries, dèiem que un petit
restaurant o bar de poble o de barriada havia de pagar 24.000
pessetes anuals, exactament igual que un bar que tengués dotze
cambrers, per exemple, de la capital, i exactament els petits
negocis, les petites indústries, fusteries, ferrers que tenen un
baixíssim consum, o un petit comerç, l'exemple que he trobar
és d'un petit comerç que també havia de pagar 19.900 pessetes
anuals de la quota fixa, igual que El Corte Inglés, per exemple,
els deia. Per tant, la quota fixa era totalment il•legal.

I no només això, sinó que quant al sector turístic,
beneficiava l'oferta il•legal, perquè és cert que la quota fixa
també atacava un poc els hotels mitjançant la quota per
habitació, però hi ha una part importantíssima d'oferta il•legal,
de bungalows, xalets, apartaments que no estan declarats i, per
tant, tenen el tractament com a residents. Bé, en definitiva, en
aquell moment deien que per restringir el consum, per
penalitzar l'oferta il•legal, per aprovar uns tributs justs i
solidaris i per fer efectiu el principi ecològic que qui contamina
paga, en aquest cas, qui consumeix paga, l'única manera era
mitjançant la quota variable corregida, això sí, per un
tractament en els residents turístics, és a dir, en els residents
temporals.

Per tant, ja poden aventurar que el nostre vot serà favorable
a aquesta iniciativa del Grup Socialista, possiblement per
motius distints als seus. I els explicaré per què. Vostès ara
poden baixar la quota fixa, a partir de l'1 de gener del 98,
però votant aquesta proposició no de llei res no els impedeix
compensar la baixada amb una repercussió damunt la quota
variable, que nosaltres estaríem disposats a votar-los
afirmativament, encara que això pugui suposar un cost
electoral que estam disposats a assumir, si el que via
pressupost del 98 vostès estan disposats a acceptar un 50%
de la quota fixa i repercutir l'equivalent damunt la quota
variable, ja els anuncii que tendran el vot favorable del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

En definitiva, votam a favor perquè en aquell moment
crèiem que la quota fixa era injusta i avui ho continuam
pensant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Quetglas,
jo no el felicitaré ni li faré tantes alabances com li ha fet el
conseller, perquè realment crec que darrera la seva proposta
no hi ha un canvi de discurs, no hi ha una proposta pensada,
meditada, rigorosa, sinó que hi ha simplement l'oportunisme
i la demagògia pròpia de voler sortir al pas d'una proposta
que fa el Govern i, per tant, li repetesc que no el felicitaré
tant com ha fet el conseller. I després de sentir la seva
intervenció, els seves paraules també em confirmen aquesta
primera impressió que vaig tenir quan vaig llegir la
proposició no de llei, i és que parteix vostè d'un error de
plantejament, basa el seu discurs dient que si nosaltres
volem renunciar a 1.000 milions de pessetes en els
pressuposts, vostès tenen una alternativa a la que planteja el
Govern. Nosaltres no partim, no feim aquesta reducció
d'imposts, no fa el Govern aquesta reducció d'imposts
perquè volem renunciar a 1.000 milions de pessetes en els
pressuposts, nosaltres feim aquesta reducció d'imposts
perquè a través dels imposts volem fer política, volem fer
política tributària i adoptar unes mesures amb uns objectius
clars i no simplement fer una proposició com la seva, ja dic,
oportunista, sense cap fonament i que vostè mateix ha
defugit durant la seva intervenció de defensar amb
profunditat i s'ha ficat més en el que era la proposta del
Govern, que, per cert, tendrem ocasió de debatre quan es
tramitin els pressuposts d'aquesta comunitat per a l'any que
ve. Es diu que no s'ha comparegut aquí per explicar les
intencions del Govern, el Govern pot anunciar les seves
intencions, la seva voluntat de fer una reducció d'imposts,
i açò no lleva que després, en el debat pressupostari es
pugui entrar a fons, i allà discutirem la proposta del Govern,
avui estam per valorar la seva proposta, per valorar aquesta
alternativa que és de reduir el cànon fix del cànon del
sanejament, el 50% en el cànon fix.
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I jo en aquest sentit tampoc no entraré en més detall. Durant
el debat i el mateix conseller ha argumentat perfectament per
què no era assumible, per què era impresentable la seva
proposta i jo tampoc no els faré perdre més temps entrant en
aquests detalls, tot i que els tenia perfectament documentats, i
em limitaré a reafirmar i a compartir, excepte les felicitacions,
com he dit en el principi, a compartir, però, la resta d'arguments
i les paraules que ha dit el conseller en el torn incidental. Per
tant, anunciar i dir que votarem en contra d'aquesta proposició
no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Vol fer ús de la paraula? Té la paraula,
Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo comprenc que els Grups
Parlamentaris d'Esquerra Unida i Mixt tenguin dubtes sobre la
compensació d'aquesta rebaixa que nosaltres proposam, no ho
hem dit a la proposició, però ho deim aquí, hi ha una
disminució del tipus d'interès que permet renegociar el deute de
l'Ibasan, jo crec que d'aquí ja surten els 1.000 milions de
pessetes sobradament, però, a més, també n'hi ha un altre, per
si fes falta, que és la consignació pressupostària, amb càrrec als
pressuposts es pot finançar el dèficit que es (...) l'Ibasan, els
senyors del Govern estan disposats a renunciar a 1.000 milions
de pessetes, nosaltres, probablement, a la nostra fórmula, no en
necessitaríem tants.

Demana el Sr. Balanzat un decret penalitzant els grans
consumidors i d'altres mesures per realment introduir elements
dissuasoris en el consum d'aigua mitjançant el cànon, hi
estaríem d'acord, també és ver que aquí el problema,
probablement un dels grans problemes desestimuladors del
consum d'aigua és l'existència de comptadors col•lectius en lloc
de comptadors individuals, però això és un altre debat, jo crec
que parlem d'una altra cosa, no parlam d'incentivació o
desincentivació del consum d'aigua. Nosaltres el que demanam
en aquests moments és l'aplicació d'una voluntat que ha
expressat el Govern de reducció del tipus tributari a una qüestió
concreta que, sota el nostre punt de vista, és regressiva sota el
punt de vista social.

El Sr. Grosske diu, "baixar imposts sempre és bo?", i es
contesta, "no", d'acord, estam absolutament d'acord amb aquest
punt de vista, l'únic que intentam nosaltres és aprofitar
l'avinentesa d'una rebaixa impositiva per introduir una mica de
racionalitat a una mesura tributària que tal com ha dit el Sr.
Sampol ja dins el seu naixement reconeix el seu caràcter
regressiu, perquè hi ha una disposició transitòria que diu que
això s'ha de corregir, que la quota fixa s'ha de corregir, i
nosaltres ja hem recriminat a l'ajuntament l'incompliment de la
disposició transitòria de la Llei del cànon d'agües de l'any 91
que en tres anys l'obliga a fer una revisió de la tarifa domèstica
i que evidentment no s'ha atrevit a fer.

Agraesc al Sr. Sampol tant el vot com aquest detall que
acredita de manera suficientment clara que l'actual
estructura del cànon d'aigua és socialment regressiva i
desestimuladora del consum d'aigua. Miri, vostè parlava i
feia referència a les seves intervencions en el moment que
es va redactar la llei, en aquell moment es parlava en teoria,
no se sabia exactament quina repercussió podia tenir. Avui
sí, avui tenim rebuts d'aigua i rebuts de la repercussió del
que representa el cànon d'aigua, i és molt senzill de fer el
compte. Tenim aquí un habitatge particular, una qualsevol,
de poc consum, un rebut de 3.209 pessetes, què representa
la quota fixa del cànon?, 1146, el 34%, el 34%; què
representa a una oficineta normal, on no tenen un excés de
consum, lògicament, en aquesta oficina el consum per quota
variable és zero, no arriben al mínim, sobre un rebut de
3.300 pessetes, què representa la quota fixa?, 2.146, dues
terceres parts del rebut és quota fixa del cànon, a una
oficina, el mateix passa a una botiga de vendre, i a mi
m'agradaria que vostè li explicàs a un comerciant que té una
botiga no consumidora d'aigua, a un senyor que té una
oficina, una petita empresa generadora de llocs de feina, per
què ha de finançar mitjançant una tributació injusta, el
cànon de sanejament, m'agradaria que li explicàs, perquè
això no solament és que no estimuli el baix consum d'aigua
perquè aquesta gent no consumeix pràcticament aigua, la
seva quota variable és zero, sinó per què ha de desestimular
l'activitat econòmica i la creació dels llocs de feina, això
m'agradaria que li explicàs, per què els petits comerciants,
per què els senyors que tenen oficines han de finançar, de
manera injusta, aquesta quota del cànon d'aigua; i en canvi
a les unitats consumidores d'aigua, als bars, als restaurants,
la quota fixa torna a ser del mateix nivell que a un habitatge,
que a una economia domèstica, el 33, el 34%. Sobre un
rebut de 10.867 pessetes, la quota fixa del cànon d'aigua són
3.573. Per tant, ens trobam davant una estructura clarament
injusta i que, a més, no estimula l'estalvi energètic.

Al Sr. Juaneda, només li he de dir una cosa, miri,
probablement estam en desacord, i jo li diré que
afortunadament estam en desacord, perquè vostè amb una
visió de la política econòmica absolutament conservadora,
absolutament de dretes, el que vol és fer una política de
redistribució sobre la base de minvar ingressos, i això és la
concepció dretana i "tatcheriana" que vostès tenen de la
política econòmica. Molt bé, nosaltres no, nosaltres pensam
que la política de redistribució de renda s'ha de fer,
fonamentalment a base d'una política de despesa pública, i
això és el que diferencia una política econòmica
conservadora dretana i reaccionària com la que defensen
vostès d'una política econòmica com defensam nosaltres.

Moltes gràcies, Sr. President.
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(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas, més intervencions? Acabat el debat,
passam a la votació de la proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 30; abstencions, 4. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

V.- Designació de terna de magistrats per substituir
magistrat al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

I abans de continuar, aquesta presidència vol informar que
se li ha fet arribar un escrit firmat pels portaveus dels grups
parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida
i Mixt, on se sol•licita d'aquesta presidència la retirada de l'odre
del dia d'avui de la designació de la terna de magistrats i el seu
ajornament en ares a aconseguir el màxim consens entre tots els
grups polítics. Jo deman als portaveus si estan conformes amb
l'ajornament. No hi estan conformes, idò, d'acord ...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Deman la paraula, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per què em demana la paraula?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Per exposar la motivació de la proposta d'ajornament.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo crec que aquí hi ha una petició, on vostès demanen
una alteració de l'ordre del dia, i d'acord amb el Reglament els
portaveus dels diferents grups polítics tenen el deure i el dret de
manifestar el seu parer a favor o en contra. Atès que no hi ha
unanimitat, aquesta presidència ho sotmet a la votació.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President, però jo voldria exposar les raons que
motiven aquesta petició per tal que el Grup Popular les
pugui entendre, perquè creim que no hi ha pluralisme en
aquesta terna, que és una terna estrictament partidista, ...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor, senyor Triay, li prec que segui i que no faci ús
de la paraula, perquè entenc que passam a la votació i que
queda explicat en l'exposició de motius d'aquest escrit,
quina és la motivació per la qual els diferents portaveus ...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Que consti la meva protesta, Sr. President, i anunciar que
no participarem en aquesta farsa. Gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Continuam la sessió. Aleshores, deman, senyores i
senyors diputats que votin a favor de la retirada d'aquest
punt de l'ordre del dia?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, cap vot a favor, cap abstenció i 30 en contra.
Per tant, es manté l'ordre del dia tal com s'havia establert.

Per informar a les senyores i als senyors diputats que tal
com s'havia expressat a la Junta de Portaveus, el seguiment
per a la designació d'aquesta terna es durà de la següent
forma: la designació es farà d'acord amb la resolució de
Presidència d'aquest parlament de 16 de febrer del 1989. Per
part dels diferents grups polítics es poden presentar en
aquesta presidència les ternes, després es procedirà al
sorteig per designar el diputat que encapçalarà la votació
que serà nominal i secreta, que la secretària llegirà el nom
de cadascun dels diputats i després passarem al recompte de
vots.

Per tant, Sra. Secretària, li prec ...

Quaranta-vuit, que correspon a ...

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tur i Torres, Vicent.
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EL SR. PRESIDENT:

No hi és.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vidal i Bibiloni, Guillem.

Vidal i Burguera, Joana Aina.

Alberola i Martínez, Maria Carlota.

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

Amer i Riera, Catalina Mercè. Absent.

Antich i Oliver, Francesc. Absent.

Balanzat i Torres, Josep Ramón. Absent.

Blanquer i Sureda, Bartomeu. Absent.

Bover i Nicolau, Catalina Maria. Absent.

Cañellas i Fons, Carles Felip.

Cañellas i Fons, Gabriel.

Casasnovas i Coll, Andreu Avel•lí.

Charneco i Fidel, Andreu.

Diéguez i Seguí, Antoni Josep. Absent.

Ferrando i Barceló, Margalida.

Flaquer i Riutort, Joan.

Garcia i Querol, Maria del Carme. Absent.

Gascon i Mir, Miquel. Absent.

Gornés i Hachero, Josep Simó.

Grosske i Fiol, Eberhard. Absent.

Jaén i Palacios, Manuel.

Juaneda i Cabrisas, Antoni Lluís.

Leciñena i Esteban, Maria Àngels. Absent.

Marí i Bonet, Joan.

Marí i Calbet, Antoni.

Marí i Marí, Maria Neus.

Marí i Serra, Joan. Absent.

Marí i Tur, Joan.

Masdeu i Mayans, Joan Robert.

Mesquida i Ferrando, Joan. Absent.

Munar i Riutort, Maria Antònia. Absent.

Muñoz i Laso de la Vega, Miriam. Absent.

Orfila i Pons, Ramon. Absent.

Palau i Costa, Catalina.

Pascual i Ribot, Antoni. Absent.

Pax i Dolz del Castellar, Alejandro.

Pons i Pons, Damià (Grup Socialista). Absent.

Pons i Pons, Damià (Grup Nacionalista). Absent.

Portella i Coll, Josep Ignaci. Absent.

Quetglas i Rosanes, Francesc. Absent.

Riera i Bennàssar, Andreu.

Rovira i Alós, Maurici.

Salom i Coll, Maria.

Sampol i Mas, Pere. Absent.

Sansó i Servera, Antoni. Absent.

Soler i Cladera, Cristòfol.

Tejero i Isla, Xavier. Absent.

Thomàs i Andreu, Maria Margalida. Absent.

Triay i Llopis, Joan Francesc.

Estaràs i Ferragut, Maria Rosa.

González i Ortea, José María.

Verger i Pocoví, Joan.

Matas i Palau, Jaume.

Barceló i Martí, Joana Maria. Absent.

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar.

Crespí i Plaza, Andreu. Absent.

Palau i Torres, Pere.

Huguet i Rotger, Joan. Absent per malaltia.
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EL SR. PRESIDENT:

Llegirem el primer nom, i així ...

Sr. Antoni Montserrat Quintana.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

En blanc.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

Sr. Antoni Montserrat.

En conseqüència, havent obtingut la majoria dels membres
de la Cambra, la terna formada pel Sr. Antoni Montserrat
Quinta, Sr. Rafel Perera Mesquida i Sra. Rosa Arregui
Alava, es comunicarà al Consell General del Poder Judicial
per al seu nomenament com a magistrats del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.

El resultat de la votació ha estat 29 a favor i 1 en blanc.

Senyores i senyors diputats, havent acabat l'ordre del dia,
s'aixeca la sessió.
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