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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió
plenària i en el primer punt de l'Ordre del Dia hi ha la
compareixença del Conseller de Treball i Formació per tal
d'informar sobre la salut laboral. 

I.1) Compareixença RGE núm. 5195/97, presentada pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, per tal d'informar
sobre la salut laboral.

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Des que el Govern
balear ha assumit la gestió de les relacions laborals ha estat una
constant d'aquesta cambra la demanda de dades relacionades
amb la salut laboral. Aquesta mateixa demanda s'ha complert
periòdicament en els agents socials i també en els mitjans de
comunicació; i la veritat és que moltes vegades no he sabut
transmetre o no s'ha encertat en la tramesa del missatge i he
sofert una imatge no homogènia i certa de quina és la nostra
realitat, fins i tot, en la majoria d'ocasions pareix que l'únic
interès és destacar aspectes negatius que poc o gens ajuden a
desenvolupar una actuació preventiva, silenciant aquells altres
que presenten connotacions positives.

Les dades de sinistralitat, i ho deim d'entrada perquè ningú
no s'engany, són preocupants, tant a Balears com també a
Espanya, al conjunt de l'Estat espanyol. I ho deim precisament
l'any que ara acaba, que es pot considerar un període de
llançament de la nova cultura preventiva ordenada per la Llei
31/95 de prevenció de risc laboral, i les diverses normes de
desenvolupament, principalment el Decret 39/97 sobre serveis
de protecció.

Davant aquesta situació, com a Conseller de Treball i
Formació del Govern balear crec que estic obligat a
proporcionar a aquesta cambra les darreres dades sobre
accidents i a assabentar-vos de les actuacions que, en el marc
d'una política de salut laboral, duim a terme. Pel que fa a les
dades que han emprat uns i altres i sense ànim de minimitzar el
problema i no ocultar una realitat dolorosa per a cents de
treballadors de Balears que sofreixen accidents greus cada any
és necessari fer algunes precisions, de manera especial quan es
compara amb les estadístiques o europees o amb les de la resta
de l'Estat. La comparació amb les dades oficials d'accidents de
la resta de països europeus s'ha realitzat sense tenir en compte
els diversos sistemes de recollida de dades per les autoritats
competents; el tractament conceptual diferent d'accident de
treball i el diferent tractament estadístic, encara que sembli
impossible, sense tenir esment que a la darrera comparació
intereuropea de sinistres, amb les peculiaritats que abans vos he
esmentat, data de 1993, concretament vos estic parlant de les
dades ofertes per Euroestad d'aquest any.

Aquesta realitat és coneguda sobradament pels nostres
agents socials qui, llevat d'ocasions molt escasses, molt
esporàdiques, ja no estableixen aquesta mena de
comparacions. Per exemple, a Anglaterra, sols els accidents
de treball els que arriben a jutjar; a França, les caixes d'allà,
equivalents a les mútues nostres, classifiquen com a tals; i
a Itàlia ni tan sols hi ha una normativa d'estadística al
respecte. Difícilment, repetesc, per haver-hi una comparació
internacional amb aquesta configuració. La mateixa Unió
Europea treballa en aquests moments en l'elaboració d'un
protocol comú que universalitzi el concepte d'accidents i
normalitzi el sistema de registre estadístic. Només llavors
serem capaços d'analitzar comparativament la nostra pròpia
realitat amb la dels països circundants.

Quant a la relació establerta per alguns, entre les xifres
de creixement dels accidents balears i la resta de l'Estat, en
cap cas s'ha contemplat la diferent corba de creixement
d'ocupació i, per tant, l'accidentabilitat relativa. La veritable
comparació exigeix la interrelació dels diversos aspectes i
això no es fa. Difícilment podem conèixer amb exactitud
quina és la nostra realitat si només, com alguns fan, oferim
dades relatives a nombres absoluts i no els ponderam amb
l'increment o pèrdua de població ocupada.

De la mateixa els enganyaríem, senyores i senyors
diputats, si en xerrar d'accidents de treball i malalties
professionals sols us proporcionàssim dades globals, sense
especificar si ens referim a accidents greus o lleus o, fins i
tot, si en aquestes darreres no establim la diferència entre
els que han produït baixa per incapacitat temporal i els que
no. Tot i això, no crec que sigui un aspecte important del
problema que discutim aquí unes dècimes per damunt o per
davall dels indicadors de sinistralitat d'altres comunitats.
Però al llarg d'aquesta intervenció tractaré de proporcionar-
vos una anàlisi de les dades d'accidents i la projecció i
significat d'aquestes dades en el context de la realitat
sociolaboral de Balears i de l'Estat.
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El problema, com us dic, no és una qüestió de dades
contrastades d'estadístiques, encara que ara era necessari
realitzar les precisions anteriors i detallar totes les xifres que
vos facilitaré. El problema, al parer meu, consisteix que per
pocs o molts que siguin sempre ens pareixeran massa els
treballadors que s'accidentin; sempre són massa els treballadors
que moren per falta de previsió, falta de mesures de protecció
adequades o simple imprudència. I encara més, crec fermament
que una bona part dels accidents poden evitar-se sols complint
els protocols i procediments de seguretat establerts per les
diverses normatives. L'altra part seria evitable simplement amb
el trasllat a la pràctica d'una cultura preventiva, encara absent
en l'ànim general.

Com deia recentment el Ministre de Treball, l'accident
hauria de ser un accident i no una constant en les nostres vides.
Hem d'aconseguir entre tots que el sinistre laboral, sigui
malaltia o accident, constitueixi una excepció en el nostre
context, no ens hem d'acostumar a viure-hi, sinó que,
contràriament, hem de tenir esforços per allunyar-lo del nostre
entorn.

Quan vaig acceptar, dins el Govern balear, la gestió de les
competències de l'àrea de treball vaig assumir la responsabilitat
de gestionar i cercar les solucions adequades per un problema
amb tant d'impacte social com és l'accident laboral. Vaig
assumir que des de la Conselleria de Treball i Formació s'havia
de dissenyar una política de prevenció dels recursos socials, que
no depenien de nosaltres però que era imprescindible perquè
aquestes actuacions fossin possibles i efectives; em referesc
fonamentalment a les connexions que una actitud preventiva i
d'higiene laboral té amb el sistema educatiu, el sistema sanitari
i amb la percepció i valoració social del treball i salut. Som ara
en aquesta feina i m'hi tornaré a referir més endavant quan us
especifiqui les accions concretes que té en marxa la Conselleria
de Treball i Formació.

Les dades. Tanmateix, examinen la fredor de les dades sobre
els accidents, per simplificar les coses tractaré de resumir amb
algunes xifres el panorama d'accidents dels darrers anys. Amb
caràcter previ però m'agradaria fer una precisió jurídica per
evitar l'equívoc a què han arribat alguns a l'hora d'enjudiciar el
sistema estadístic de la sinistralitat. L'Ordre del Ministeri de
Treball, de 16 de desembre del 1987, determina l'obligació que
les empreses notifiquin els accidents de treball i les malalties
professionals, fent i tramitant un informe d'accident, informe
que ja era preceptiu a l'Ordre d'octubre del 1967; doncs bé, des
del 16 de desembre del 87 fins avui, les 52 províncies
espanyoles abans i ara les 17 comunitats autònomes realitzen el
mateix sistema de còmput. El model oficial i els tràmits que
s'han de seguir respecte d'aquests informes estan establerts a
l'Ordre de 16 de desembre del 87; aquesta ordre estableix que
quan hi hagi un sinistre l'informe en qüestió, per triplicat
exemplar, s'ha de distribuir entre l'entitat gestora, la Direcció
General d'Informàtica i Estadística del Ministeri de Treball,
l'empresari, el treballador i l'autoritat laboral. Conseqüentment,
el sistema registral que du la comunitat autònoma és aquest, no
n'hi ha d'altre, i acomplint els nostres compromisos amb l'Estat,
subscrits en el moment d'assumir les competències en matèria
laboral, no podem variar-lo gens ni mica. Insistesc, es
computen els accidents de treball i les malalties professionals
en funció dels informes que per llei ens comuniquen les
empreses o les entitats gestores; qualsevol variació que hi hagi
a l'Estat d'accidentat l'entitat gestora l'ha de comunicar a la
Direcció General d'Informàtica i Estadística.

Tal com marca la llei, açò vol dir que la variació, bé per
agreujament, bé per alta, la comunica a l'entitat sanitària, a
la direcció competent del Ministeri de Treball per
concentrar totes les dades estadístiques de les 17 comunitats
autònomes de l'Estat espanyol. Partim doncs de la base
d'unes dades proporcionades pels informes d'accidents,
registrats a la Conselleria de Treball i Formació que, en
conjunt, ens serveixen per dissenyar la política preventiva,
de forma totalment i absolutament objectiva.

Tornem després d'aquesta explicació al fil de les dades
sobre accidents, en tot cas, la finalitat d'obrir una
comprovació més fàcil, les dades es refereixen al període
gener-setembre. En el 1995 es varen produir un total de
8.406 accidents laborals i es varen declarar 52 casos de
malaltia professional; 13.093 accidents es traduïen en baixa
laboral, entre aquests 12.715 varen ser lleus, 359 greus i 19
varen ser causa de mort per treballador. El 96 el nombre
total d'accidents va pujar a 21.204, dels quals 14.766
causaren baixa laboral; 14.382 varen ser lleus; 373 greus i
11 mortals; les declaracions de malaltia professional varen
ser 79. Enguany, el total d'accidents a ascendit a 23.600;
causaren baixa 16.056, casos dels quals varen tenir
diagnòstic lleu 15.729 i greus 294; en 14 casos es produí la
mort del treballador; les declaracions de malaltia
professional varen ser de 90.

Com podeu veure en aquests darrers tres anys l'augment
progressiu de tots els accidents associats a l'augment de la
població ocupada es veu contrastat per la disminució o
l'estancament dels més greus i dels que produïen la mort del
treballador respectivament. L'evolució de la població
ocupada en el mateix període de temps ha suposat, segons
les dades de la Tresoreria de la Seguretat Social el 1995,
una mitjana mensual de 206895 treballadors l'any 95; el 96,
215.674; i el 97, 237.224. L'indicador d'accidents se situa
per a tots els accidents amb baixa laboral el 1995 en un
0'63; el 96, 0'68; i el 97, 0'67; una xifra relativa que es
manté entre 60 i 70 accidents per cada 1000 treballadors
l'any. Tanmateix, si analitzam el comportament dels
accidents greus, els veritables preocupants, els que causen
més perjudici als treballadors, a la seva família i a tota la
societat, l'indicador és del 0'017 per a 1995; 0'017, 96; 0'012
per al 97. Açò vol dir que entre el 95 i el 97 hi ha un
descens en la taxa d'accidents greus, des de 17 per cada
10.000 treballadors el 1995, fins a 13 per cada 10.000 l'any
97.
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Són fins i tot en la cooperació relativa, tenint en compte el
descens dels accidents greus, massa accidents. Per açò hem
d'entendre que qualsevol situació que aconseguim, per bona que
sigui, ha de continuar sent un punt de partida que s'ha de
superar. Però, quines són les causes últimes dels accidents? Hi
ha diversos elements que ens poden ajudar a trobar una
explicació de la sinistralitat amb l'estudi de la tipologia dels
accidents; quan es produeixen?, a quines empreses?, i quins
treballadors s'accidenten més?

Quan? Les dades respecte a quan, ens indiquen que hi ha
una distribució bastant uniforme entre dimarts i divendres i un
augment considerable el dilluns. Dels accidents lleus, registrats
entre gener i setembre d'enguany, dels 14.622 accidents, dilluns
es produïren 2.919, mentre que les xifres de dimarts a dissabte
estan entorn els 2.500 accidents diaris. Ara bé, la distribució
dels accidents greus és més uniforme al llarg de tota la setmana
i els accident in itinere tenen una distribució molt irregular.
Segons els experts en salut laboral hi ha dos factors que
influeixen en aquesta variació. D'una banda, l'estrés laboral que
s'accentua després del període de descans de cap de setmana i
l'altra de forma com gaudim el nostre temps lliure, que suposa
fonamentalment per als joves una important variació dels
ritmes de vigilància i descans dissabtes i diumenges i una
arribada, dilluns, al lloc de treball en unes condicions físiques
poc propícies per mantenir l'atenció que requereixen els
procediments de seguretat. És aquest un camp d'estudi en el
qual haurem d'aprofondir i que ha de constituir un element de
reflexió sobre quan la nostra societat educa el gaudi del temps
lliure dels nostres joves. També és cert que l'estadística en
aquest cas no està absenta de certa picaresca que, encara que no
sigui generalitzada, tampoc no és excepcional; no és infreqüent
el cas de teòrics accidents de treball que no són més que
esquinçaments ocorreguts en un partit o excursió de cap de
setmana, però que per eludir el cost que suposa es descriuen
com a torçades de canell en entrar en el centre de treball.

I després del quan; a quines empreses? Les empreses amb
major sinistralitat són les empreses evidentment petites. La
causa d'aquesta circumstància és fàcil d'explicar, la poca cultura
empresarial a segons quins sectors de les molt petites empreses,
una inexistent o una manca de cultura preventiva i açò que fa
que les relacions laborals provoquin a les empreses amb més de
deu treballadors, es donin les condicions més propícies perquè
tengui lloc l'accident.

I quins treballadors? Els treballadors que més s'accidenten
són els joves. El nombre d'accidents minva progressiva i
paral•lelament a l'edat del treballador. Destaca la incidència
d'accidents in itinere dels treballadors menors de 19 anys, ja que
l'informe d'accidents no reflecteix específicament el tipus de
contracte del treballador afectat és forçós recórrer a l'aspecte
d'edat per presumir l'existència de contractes temporals o
precaris, que en el tram que va dels 18 als 25 anys és on hi ha
més accidents. Un altre factor determinant de l'accident és la
falta d'experiència laboral; el 33% dels treballadors que
sofreixen un accident tenen una antiguitat inferior a tres mesos
i un 42% entre 1 i 3 anys. Els accidents de treballadors amb
més de tres anys d'antiguitat a l'empresa sols representa un
9'9% del total.

A la nostra comunitat autònoma es produeix una
circumstància específica i és la concertació dels accidents
en tres o quatre sectors o subsectors concrets; concretament
en el sector serveis, conformat majoritàriament per
hostaleria, restauració i comerç, es produeix un gran nombre
d'accidents lleus, però molt escassament els greus;
contràriament, el nombre d'accidents greus es concentra en
la construcció. Jo crec que és el sector veritablement més
preocupant estadísticament, fins i tot no solament la nostra,
sinó la internacional. Els accidents a la construcció suposen
un 21'11% del total, amb un índex d'accidents del 17'37 per
mil; els accidents greus que es produeixen en aquest sector
arriben al 33% del total d'accidents greus, amb un índex
d'accidents del 0'32.

Resumint, l'accident tipus es produeix dilluns, a una
empresa de menys de 25 treballadors, dedicada a l'activitat
de la construcció i afecta a un treballador de més de 30
anys, amb un contracte temporal o amb una antiguitat
inferior a tres anys. En contrast, s'accidenten molt poc els
treballadors fixos majors de 40 anys. Aquest diagnòstic
orienta l'actuació de la conselleria, dins l'àmbit de les
nostres competències, a aconseguir diversos objectius:
major iniciativa i responsabilitat dels empresaris en el
coneixement i adopció de les mesures de protecció i
prevenció previstes per la normativa; conscienciació dels
treballadors i empresaris de la necessitat de l'ús de les
mesures de protecció personals i col•lectives i del seguiment
dels procediments de seguretat destacats en l'evolució de
riscs i plans de prevenció; formació de la població general,
especialment de l'escolar, en una cultura preventiva;
adquisició de formació d'experiència prèvia i d'entrenament
en els procediments de seguretat i protecció personal.
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Però, quines són les accions de la conselleria, què feim per
tractar d'aconseguir aquests objectius? Des del naixement de la
Conselleria de Treball i Formació l'any 96, estam fent feina en
l'expectativa a un termini mitjà i llarg, amb les direccions
apuntades per aconseguir l'objectiu de reduir el nombre
d'accidents, millorar les condicions generals de salut laboral. En
primer lloc, des de la Direcció General de Formació
s'incorpora, com a tema transversal a tots els processos de
formació, el tema de la salut i la prevenció d'accidents. Açò vol
dir que en un futur pròxim en cap procés de formació dels
treballadors en què intervengui directament o indirectament la
Conselleria de Treball i Formació faltarà, com a complement
imprescindible de la formulació específica de les matèries
pròpies del curs, l'apartat de salut laboral i prevenció de risc
laboral. Però lògicament és des de la Direcció General de
Treball on més s'ha incidit en el tema. El Departament de Salut
Laboral té en marxa les actuacions següents: primer, campanya
de publicitat, a la feina sempre alerta, que des del juliol passat
es du a terme amb la participació de la Unió Europea i el
conjunt de mútues patronals radicades a Balears, una campanya
amb continguts preventius generals destinats a impulsar la
cultura preventiva. La propera finalització d'aquesta campanya,
que només es pot comparar a Aragó, coincidirà amb l'inici
d'una campanya estatal que observa el mateix objecte
prevencionista. Dos, el programa Seif. El programa Seif està
impulsat per la Direcció General Quinta de la Unió Europea i
té com a objectiu la millora de les condicions de treball de tota
la Unió. La Conselleria de Treball i Formació ha presentat
quatre projectes, algun d'ells en col•laboració amb altres
comunitats autònomes. Però també en el context del programa
Seif es duen a terme cinc accions de demostració i
sensibilització en matèria de seguretat i salut laboral a les Illes
Balears. Aquestes actuacions són conduïdes pels centres
europeus d'informació empresarial que en el cas balear està
integrat dins el Centre Balears Europa. A més, compten amb la
col•laboració de la Direcció General de Treball. Aquesta
Direcció General Quinta de la Unió Europea s'encarrega de
l'ocupació de les relacions laborals i els assumptes socials dins
el Govern comunitari de Brussel•les i està cofinançada per la
Comissió europea i (...) financien aquests projectes. Aquestes
accions del programa Seif constitueixen una experiència pilot
que intenta donar suport a les accions que millorin les
condicions de treball, l'organització de les feines i les
pràctiques en el món laboral. Per aconseguir-ho promou
solucions pràctiques davant el risc, identifica i dóna a conèixer
les millores de les pràctiques laborals, cerca una aplicació
efectiva de la legislació sobre seguretat i higiene de les
empreses i, finalment, intenta introduir innovacions per lluitar
contra el nou risc, a la vegada que pretén millorar els
coneixements i conscienciar més la població treballadora. Els
projectes presentats a la Direcció General Quinta i als que em
referia anteriorment encara pendents d'aprovació són els
següents: Projecte d'elaboració de guies tècniques de seguretat
i salut en el treball d'hostaleria, fabricació de calçat i fabricació
de bijuteria; Projecte per editar el llibre La seguretat del treball
en imatges; Campanya de prevenció a centres escolars, la
prevenció del risc laboral comença a l'escola; Campanya de
prevenció d'accidents en treball, la família i el trànsit, dirigida
als estudiants de secundària i formació professional; Projecte
salut laboral de Balears a Internet, creació d'una pàgina a
Internet dedicada a salut laboral, per a la difusió internacional
en català, castellà i anglès d'aquesta pàgina. Dins el mateix
marc ja s'executen, amb la col•laboració del Centre Balears
Europa, el Programa portes obertes a empreses, pel qual han
estat seleccionades cinc empreses de Balears considerades
modèliques per les solucions aplicades en la prevenció de risc
d'accidents. Es tracta de posar de manifest amb un
reconeixement públic l'esforç de les empreses per adaptar-se
plenament a la normativa europea. Les empreses que han rebut
aquest reconeixement són, com vostès saben, Hotel Palmera
Beach de Peguera, Carpintería Jaume de Palma, Calzados

Català de Lloseta, Chapados Oro bit de Maó i Calzados
Mascaró de Ferreries, com una primera fase.

Com a punt tres, hi ha una acció d'estímul de les
activitats preventives de les mútues. Tots sabem que les
mútues d'accidents de treball i malaltia professionals de la
Seguretat Social sempre han fet un paper força important en
la salut laboral, per la qual cosa la legislació vigent ho
reconeix explícitament i dóna una acció preventiva futura
molt important a les mútues. Les mútues, a través d'una
fundació nacional, han de ser un dels elements fonamentals
de la creació d'una cultura de prevenció del risc laboral en
el món de les empreses.

Quatre. Conveni de col•laboració amb la Universitat de
les Illes Balears. Les realitzacions més importants d'aquest
conveni marc han estat la creació d'un màster de salut
laboral que permetrà la formació de nous tècnics
especialitzats en els temes de la qualitat i higiene industrial
i utilització dels laboratoris de la Universitat per a l'estudi
de l'higiene industrial.

Cinc. Conveni amb la Fundació laboral de construcció.
En el marc del conveni es desenvoluparan jornades
tècniques, cursos de formació i l'elaboració d'estudis
específics d'elements de protecció, anàlisi de factors de risc
i la preparació de materials per als cursos de formació.

Sis. Conveni amb la Fundació Mapfre i Mapfre medicina
per intercanvi d'informació i ajuda científica i tècnica.

Set. Amb la creació del Consell balear de salut laboral
en el qual participen els agents socials amb l'impuls i el
suport econòmic de la Conselleria de Treball i Formació, es
pretén l'establiment d'un àmbit de debat i col•laboració que
aporti solucions consensuades als problemes de salut
laboral. Aquest consell serà el mitjà pel qual es servirà la
Fundació nacional adscrita a la Comissió nacional de
seguretat i salut en el treball a desenvolupar
consensuadament tot tipus de polítiques preventives en
l'àmbit de la nostra comunitat.

D'altra banda, el servei de medicina de la conselleria té
en marxa una campanya de conscienciació sobre l'adaptació
de les malalties laborals amb visites i assessorament als
mèrits generalistes dels ambulatoris i hospitals. Aquesta
detecció pot orientar el treball preventiu dels tècnics i
assessorament a les empreses. En aquest sentit ja s'han
efectuat estudis i recomanacions a algunes empreses que
utilitzen o utilitzaven l'òxid (...) I s'ha publicat un estudi
sobre els seus efectes i els procediments preventius com s'ha
d'utilitzar. Unes altres investigacions i estudis estan
orientats a determinar la influència del trastorn del son en
les activitats potencialment perilloses com conduir o usar
maquinària. Emprar productes químics a llocs tan diferents
com la tintoreria o perruqueria i activitats agrícoles ha
determinat l'acció conjunta dels departaments d'higiene i
medicina. El departament de seguretat ha desenvolupat una
ingent activitat per comprovar cas per cas la realització de
les reglamentàries evolucions del risc per part de les
empreses amb major índex de sinistralitat. Igualment en els
moments actuals s'incideix en la col•laboració del
departament en la constitució dels serveis de prevenció
corresponents. Balears ha estat la primera
comunitat autònoma que va autoritzar un servei de
prevenció extern.
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Per concloure aquesta compareixença, és ben cert que la
mort, l'accident greu o la malaltia professional són, a nivell
personal, un drama per a qualsevol família. Per molt que
reduïm els accidents, per molt que millorem les condicions de
seguretat, per més que eduquem els joves en la cultura de la
prevenció o que sentim que estam fent tot el que sabem o
podem per evitar els accidents de treball, la Conselleria de
Treball i Formació ens continuarem sentint solidaris amb el
dolor que es produeix en les persones a cada accident greu.

A nivell social, constitueix una paradoxa feridora que, amb
el nostre nivell de renda, amb  el nostre benestar i tota la
tecnificació que estam incorporant al món de l'empres, es
mantenguin els nivells d'accidents. Ningú no pot pensar en un
indicador zero d'accidents, perquè és impossible aconseguir un
nivell zero de risc, però estam convençuts que podem millorar
les xifres si cada treballador i empresari de les Balears compta
amb els instruments d'informació i protecció necessaris, i amb
açò, la feina de la conselleria i d'aquest govern estarà sempre
alerta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. S'obre ara la intervenció dels
grups parlamentaris per fixar la posició i formular aquelles
qüestions que estimin oportunes per un temps de deu minuts
cada un.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
sinistrabilitat laboral és preocupant tant dins la nostra comunitat
autònoma com dins l'Estat espanyol, a més a més, si tenim en
compte que Balears juntament amb Canàries són les comunitats
autònomes en les que més hores es treballa a l'any, 1.724'4
hores, només per davall de les 1.736'8 hores de Canàries, és per
això que els poders públics han de legislar i desenvolupar
normatives per tal de disminuir els riscs.

La Llei de prevenció dels riscs laborals, en les seves normes
de desenvolupament, té la missió d'evitar el risc, avaluar que
siguin inevitables, combatre'ls en origen, minvar els perills,
potenciar la protecció col•lectiva i, sobretot, planificar la
prevenció, tot i això amb l'objecte d'aconseguir una autèntica
cultura preventiva.

Per tant, no es tracta de fer feina com sigui, sinó com toca.
La realitat dels accidents laborals i de les malalties
professionals és dolorosa. Actualment, no es viu com una cosa
accidental, sinó que forma, part, per desgràcia, constant de la
nostra realitat quotidiana, i el que s'ha d'intentar com sigui és
que deixin de ser usuals i tornin a ser situacions excepcionals.

Dels accidents laborals no s'ha d'intentar trobar un sol
culpable, sinó que tots ens n'hem de considerar un poc
responsables. És una paradoxa que l'any en què més s'ha fet
per desenvolupar la cultura preventiva, hagi estat l'any que
més accidents hem tengut.

Les dades d'accidents laborals i malalties professionals
a la nostra comunitat i a l'Estat espanyol són, com he dit
abans, preocupants. Entre tots hauríem de desenvolupar una
actuació que fes disminuir tant el nombre com la gravetat
dels accidents, ja que no és el mateix que un any hi hagi vint
accidents laborals, dels quals deu siguin d'extrema gravetat,
com que un any n'hi hagi trenta, d'accidents, entr els quals
tan sols dos sigui d'extrema gravetat.

Amb això no vull dir que el segon exemple sigui
l'objectiu ideal, sempre n'hi ha massa, d'accidents, per pocs
que n'hi hagi, però no es pot dir que l'any que hi ha hagut
més accidents hagi estat pitjor que l'any que n'hi ha hagut
menys, però amb resultats més greus.

Pens que la política de prevenció que avui se'ns ha
presentat és correcta. Ha parlat el Sr. Conseller de
connexions amb els sistemes educatius, sanitaris, etc., i crec
que és positiu, però també se'ns han donat dades que
demostren que els accidents són més nombrosos a empreses
més petites i amb pocs recursos, això fa que no tenguin al
seu abast mitjans suficients per informar i prevenir els seus
treballadors.

També ha quedat de manifest que el major índex
d'accidents laborals es troba en els joves amb contractes
temporals i a les persones amb més antiguitat, i crec que
això deixar veure que el problema de la precarietat de la
feina és una mala consellera i és una de les causes
d'augment de la sinistrabilitat.

Per tot això, voldria saber com es pensa lluitar contra
aquesta relació precarietat-sinistrabilitat i quines mesures
pensa dur a terme per tal de millorar la cultura preventiva de
les petites empreses.

Se'ns presenta una formació sempre complementada amb
programes, conveni amb la Comunitat  Europea, programes
europeus, programes  de prevenció de i de salut. S'ha parlat
també de campanyes, de guies, d'estímul d'activitats
preventives a les mútues, programes d'educació a les
escoles, i trob que aquí hi ha una mancança, i crec que és un
bon moment per reflexionar sobre aquest tema, i és el tema
de la gent que no fa feina fora de casa, sinó a dins, i que es
pot enfocar des de dues òptiques: una, des de l'educació als
nins, com s'ha dit aquí, a les escoles, es fa, entenc jo, per tal
que els nins no siguin potencials infractors de les normes de
prevenció de risc i perquè també puguin fer arribar als pares
les seves inquietuds i els seus coneixements en la matèria.
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Aquí jo em deman per què no existeix una formació similar
per a la gent que realitza una feina dins ca seva, perquè també
puguin estar informats, tant en benefici propi com per a les
persones integrants de la seva família.

En aquest col•lectiu de persones que fan feina a casa i que
majoritàriament està integrat pel col•lectiu de dones, s'hi troba
un alt índex de sinistrabilitat laboral, el qual aquí no es pot
contemplar com tal perquè la seva feina no està equiparada en
drets i deures de la feina de les persones que estan contractades
i que cotitzen a la seguretat social.

Crec que ara és un bon moment, com he dit, per donar
aquesta idea, i que serveixi per poder formar aquest sector més
desprotegit, per tal que també hi disminueixi l'accidentabilitat
que hi ha, la qual tal vegada podria ser evitada mitjançant un
programa conjunt o interdepartamental de formació i de
prevenció, i també seria interessant, per ventura, un registre
d'aquesta sinistrabilitat que es produeix.

Com també molt bé s'ha dit aquí, no hem d'oblidar que els
accidents, siguin del tipus que siguin, constitueixen un drama
per a totes les famílies que els pateixen, i que tan sols també
amb l'esforç de tots i amb la responsabilitat que ens pertoca i
amb la col•laboració de tots els col•lectius implicats
aconseguirem arribar a una millora quant a la seva disminució.
Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vidal. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Primerament, he d'agrair al Sr. Conseller aquesta
compareixença, ja que pens que és un tema prou important
perquè el Parlament pugui conèixer aquesta campanya o les
mesures a prendre per part  del Govern balear, atès que ja té les
competències en aquest sentit, i per altra banda, crec que és un
tema també prou important amb vista a la societat, perquè les
actuacions que es plantegen puguin ser debatudes en plenari i
millorades o modificades amb suggeriments en alguns aspectes,
si el conseller està obert a les aportacions de l'oposició.

Jo estic d'acord amb la primera part de la intervenció del
conseller, quan diu que potser no s'hagi donat un missatge
clar en el sentit que les dades sobre sinistrabilitat laboral a
Balears són realment alarmants. El mateix cap de la
Inspecció de treball parlava de xifres tercermundistes, i les
xifres que ens ha donat, o les dades estadístiques que ens ha
donat el conseller, independentment que no puguem
comparar-les o estudiar-les, perquè les ha donat de paraula
en aquest moment, són xifres de totes maneres alarmants i
requereixen actuacions concretes i decidides per part de
l'Administració.

Jo pens que el fet que hagin anat augmentant i que el
registre dels accidents sigui, com ha dit el conseller, en base
a una normativa de l'any 87, hauria de ser també un dels
temes, a veure si s'ha de canviar la manera de registrar les
dades estadístiques, ja que s'ha canviat des del 87 a ara,
pensen en els anys que n'han passat, i convendria
actualitzar-les i, sobretot, donar-les amb el vertader
problema, que significa el fet que no es comptabilitzin com
a morts laborals aquells accidents greus que es recullen o
que es donen en el moment de l'accident però que moren a
l'hospital, potser al cap d'una setmana o al cap de deu dies,
baixa, evidentment, l'estadística de mortalitat, però no
amaga la realitat d'un accident mortal laboral.

Per altra banda, dins les actuacions que s'han plantejat,
un dels temes que ha plantejat és la campanya preventiva,
que ja s'ha iniciat, de fet, coneixem ja la campanya
publicitària Ves alerta, o un eslògan semblant, que des del
nostre punt de vista de qualque manera va més dedicada als
treballadors i a les treballadores que no tant als empresaris,
i hauria de ser just al contrari, el tipus de campanya.

Pensam que l'empresariat hi té més responsabilitat, no
tant és culpabilitzar el treballador en el sentit de "posat el
casc i fer això o allò altre", sinó l'empresariat si compleix o
no la normativa, la llei, i si obliga els treballadors seus al
compliment; no tant carregar damunt les esquenes dels
treballadors, que amb el model que ens ha donat el
conseller..., vaja, amb el model, amb el diagnòstic de
treballador, jove, eventual, amb unes característiques
determinades, amb poca experiència laboral, no crec que
sigui encertat que la campanya vagi dirigida a culpabilitzar
o a responsabilitzar el treballador, sinó més aviat, des del
nostre punt de vista, hauria d'anar cap als empresaris i al
grau de compliment que els empresaris han de tenir i han de
conèixer de la normativa actual, de la legislació actual.

Per altra banda, no hem notat una acció determinada cap
a les pimes, sabem que és una, almanco, campanya
determinada cap a les pimes, ja que sabem que a la nostra
economia, amb tot el grau d'eventualitat, rotació, etc. també
hi ha una dada important, i és que hi ha més de 23.000
empreses que tenen menys de cinc treballadors o que no
superen els cinc treballadors, i per tant, segons la llei, no hi
tenen presència sindical, no hi tenen delegat de prevenció.
És un nombre prou important com perquè hi hagi una
actuació determinada de l'Administració, atès que no es pot
confiar en l'actuació dels agents sindicals, de les centrals
sindicals, ja que no hi poden arribar i, per tant, no hi pot
haver delegat de prevenció.
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Per altra banda, és cert que ja s'ha constituït el Consell
Balear de Salut Laboral, pensam que és una passa endavant la
creació d'aquest organisme, però allò que voldríem és saber si
dins les previsions d'aquest consell, o dins les prioritats, més
que dins les previsions, hi ha la creació d'un llibre blanc sobre
salut laboral, si s'ha previst o si és dins la programació d'aquest
organisme, sobre tot perquè el llibre blanc de salut laboral
hauria de poder-se elaborar amb participació dels agents socials
i amb la col•laboració tant de treballadors com d'empresaris,
juntament amb tot allò que necessita o que hi pot aportar
l'Administració.

Per altra banda, tampoc no hem sentit o no hem vist
clarament una diagnosi sobre la situació de la Inspecció de
treball en aquest sentit. Realment, el Sr. Conseller creu que és
suficient el nombre d'inspectors que té i les actuacions que duen
a terme, o pensa que realment, aprofitant que hi ha pressupostos
de l'any 98 i que hi ha d'aver oferta d'ocupació pública, es
requereix augment d'aquest tipus de personal i actuacions
concretes respecte de les pimes, perquè, com hem dit, hi ha
23.000 empreses, per tant, només el fet d'haver d'actuar en
aquest sector, des del nostre punt de vista, significaria augment
de la Inspecció de treball, augment de les visites i augment de
les sancions, si és necessari, cap al no compliment de la
legislació laboral.

Ens han semblat positives i correctes aquelles actuacions
dedicades a l'aspecte de formació transversal, des del punt de
vista de formació professional i de formació ocupacional. Ens
sembla important aquesta feina preventiva de formació. 

També ens ha semblat positiu el conveni amb la Fundació
Laboral de Construcció, atès que és un dels sectors econòmics
on les xifres de sinistrabilitat és de les més elevades, per tant,
és imprescindible un treball en aquest sector.

Jo li volia recordar, al Sr. Conseller, que l'any 96, el maig
del 96, es va aprovar aquí per unanimitat una moció presentada
pel Grup d'Esquerra Unida, derivada d'una interpel•lació sobre
salut laboral, que en aquell moment es va valorar potser
precipitadament, perquè acabaven de ser transferides les
competències i encara només es podia parlar de línies
d'actuació generals, i encara no es podia valorar l'actuació en
concret per part del Govern.

L'hi volia recordar perquè la moció tenia tres apartats, un
era que es complís l'article 54 de la Llei 13/95, respecte que a
les contractacions de les administracions públiques hi hagués
limitació a empreses que han estat sancionades o que han
tengut expedients sobre accidents laborals, per tant, de qualque
manera l'Administració, a través d'aquest article de la llei,
vigila l'actuació de les empreses i no els permet segons quins
tipus de contractes, si no compleix la llei.

El segon punt de la moció, que també es va aprovar per
unanimitat, era un treball de convenis i acords amb els
ajuntaments, amb tots els ens locals, per tal d'una informació i
una prevenció respecte de la nova llei de salut laboral, etc.

I el tercer apartat era, de qualque manera, que el Govern
balear predicàs amb l'exemple en els seus treballadors i
treballadores públics, i, per tant, fes complir, en primer lloc,
dins ca seva, tot el tema de la llei, tots els aspectes de la llei.

Sorprenentment, ens trobam que, a hores d'ara, dins la
negociació amb els representants sindicals del Govern
balear hi ha debat sobre el nombre de delegats de prevenció
que ha de tenir el Govern balear; les organitzacions
sindicals proposen que hi hagi 23 delegats de prevenció, pel
nombre global de funcionaris i treballadors que té el Govern
balear, i la Conselleria de Funció Pública vol limitar-lo a 13,
i posa problemes en aquest sentit a l'hora de l'aplicació
correcta de la Llei de salut laboral.

Jo ho he volgut mencionar perquè pens que el tema que
aquesta moció s'aprovàs per unanimitat i que podia servir al
Govern per ser això un exemple cap a la tasca, després les
empreses que han de complir la llei, i que el govern balear
ho demostràs amb la seva administració, idò, sembla que
una cosa tan senzilla com aquesta, tampoc no la
compleixen. Per tant, recomanaria al Sr. Conseller de
Treball que treballin conjuntament o transversalment amb
la Conselleria de la Funció Pública i que faci complir la llei
com toca, internament, i que no doni mals exemples en
aquest sentit, de ser avars en el compliment de la llei dins
l'Administració pública.

Finalment, pens que preguntes o aspectes en concret que
s'haurien pogut treure a través d'aquesta compareixença, la
limitació del temps no m'ho permet, però el fet que a
continuació hi hagi..., bé, aquests dies puguem discutir els
pressupostos i puguem veure, totes aquestes actuacions com
es concreten pressupostàriament, ens donarà peu a ampliar
aquesta intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller.

Sr. Camps, quan parlam d'estadístiques, nombre
d'accidents laborals, no volem ser catastrofistes ni
derrotistes, sinó estar informats sobre què passa amb aquest
tema, salut laboral, i aportar-hi elements, per pal•liar aquest
fet. Per tant, agraïm tota la informació que vostè ens ha
aportat.
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Però també és ver que sabem, tenim informació
d'estadístiques d'aquest tema, que l'Estat espanyol té l'índex
més alt d'Europa en accidents laborals. S'hi produeixen durant
un any prop d'un milió d'accidents; la taxa és de 7.000 accidents
per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana europea està
sobre els 4.500.

Però ens podem centrar en el nostre petit país, en la nostra
comunitat autònoma, per parlar d'aquest tema, salut laboral i
accidents laborals.

Ens adonam, d'aquesta manera, que no ens diferenciam
gaire, per mala sort, això sí, de la resta de l'Estat. També ens
preocupa, a nosaltres, el PSM, com a vostè, Sr. Camps, les
estadístiques sobre aquest tema. Durant el 96, vostè ja n'ha
parlat, altres grups també, els accidents de feina varen
augmentar un 20%; els quatre primers mesos, fins abril del 96,
vàrem patir 7.818 accidents, dos d'ells mortals. I si comparam
el 96 amb el 85, veim que aquest augment ja és aclaparador, un
91%.

Quina lectura podem fer d'aquest important augment? Vostè
ha fet esment en la seva intervenció d'uns elements a tenir en
compte.

La patronal, des del punt de vista, afirma que és a causa d'un
augment fort en l'activitat econòmica a les Illes. Pot tenir part
de raó, però creim que ha de tenir molt en compte allò que
afirmen els sindicats, l'aportació que hi fan els sindicats: La
precarietat laboral és un dels factors determinants en le'volució
i increment d'aquests accidents, el sistema de contractació,
eventualitat a la feina, en el treball, contractes d'aprenentatge;
aquesta és la realitat que també hem de valorar  ja que el nivell
d'accidents és més elevat en aquest context laboral i més si hi
afegim la poca formació, o millor dit, la formació específica del
lloc que ocupen els treballadors i les treballadores, un d'aquest
sectors són els joves de 18 a 25 anys.

Vostè n'ha fet esment, però m'agradaria saber si des de la
Conselleria de Treball i Formació s'han realitzat programes
específics de formació i també, no només de formació, de
conscienciació en aquest sector, específicament en el sector que
vostè ha plantejat també, que és un dels que té més accidents
laborals.

Es donarà prioritat als programes de formació per
assistència dels treballadors en aquest (...)?, per actuar sempre
i minvar el nombre d'accidents laborals.

S'ha parlat ja dels sectors econòmics amb més incidència en
accidents laborals. Hi ha hagut un increment a tots els sectors,
excepte el sector agrari, això sí, no sabem si  arran de les
intervencions del Sr. Orfila en el Parlament o si aquest sector
cada vegada més minva de nombre de treballadors. Els sectors
amb més incidència, de totes maneres, han estat el de serveis i
el de la construcció. Vostè ja n'ha parlat, ha parlat de la
campanya de prevenció de risc en el treball, amb un pressupost
de 30 milions, un 40% dels quals era d'aportació europea. S'ha
fet alguna valoració d'aquesta campanya? Vostè ha anunciat
elements d'aquesta campanya, però no he entès si en feia
qualque valoració. En quins sectors es va incidir? Es va tenir en
compte l'elevada rotació de personal en la construcció i en
l'hostaleria per dur endavant aquesta campanya?, i també en la
planificació de les activitats de formació?

Hi feia referència al paral•lelisme entre accidents laborals
i la formació, perquè aquesta no només s'hauria de basar en
millorar la qualitat de producció, millorar els coneixements
dels treballadors i de les treballadores, sinó  que també s'ha
de plantejar com un instrument per pal•liar o reduir els
accidents laborals, i, per tant, augmentar la seguretat en el
lloc de feina, i, d'aquesta manera, també la motivació de la
treballadora o treballador.

També pensam que s'ha de fer batalla per conscienciar
els treballadors de la necessitat de preveure possibles riscs
i que ells són els primers a reivindicar aquests drets, drets
que són, per tant, defensar la seva pròpia salut. És ver que
després d'un cert retard, es va aprovar el maig del 97 el
Consell Balear de la Salut Laboral, que, segons paraules del
portaveu del Govern, el Sr. Ferrer, és l'òrgan de control que
garantirà la seguretat en el lloc de feina, també fent feina en
polítiques preventives en aquest tema.

Quina conclusió i valoració fa el conseller de Treball de
la creació d'aquèst òrgan? S'ha iniciat ja la feina sobre el Pla
integral de la salut laboral?, que pareix que va plantejar
quan es va crear aquest consell. Quins treballs d'investigació
realitzats en salut laboral durà a terme, o s'han dut a terme,
des de la Conselleria de Treball, assessorat per aquest
Consell Balear de la Salut, i quines altres actuacions,
projectes, pensa dur a terme a curt termini arran de la
creació d'aquest Consell Balear.

La Llei 31/95, de salut laboral, preveu la participació d
treballadors en el seguiment de qualsevol qüestió en salut
laboral dins la seva empresa: Es creen els comitès de
prevenció. Pensam que és un element molt positiu, ja que
implica el treballador sobre la salut laboral i la prevenció
d'accidents i, a més a més, possibilita que també tengui
accés a un estudi de risc i sinistrabilitat del lloc de feina, de
la seva pròpia empresa, on fa feina, s'aporten d'aquesta
manera solucions i mesures correctores per beneficiar els
treballadors i plantejar tant mesures externes, externes al
mateix treballador, que incideixen, per tant directament,
sobre l'empresari, sobre inversions que ha de fer l'empresari,
i mesures directes cap al treballador. Té informació, vostè,
o la Conselleria de Treball, sobre la selecció d'aquest
comitès de prevenció?, s'han dut a terme aquestes seleccions
aquí, a les empreses de les nostres illes? Si té aquesta
informació, ens agradaria que ens la donàs i, si no,
sol•licitaríem ja la documentació per escrit.
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He de dir només que ens pareixen positives les línies que ha
plantejat, les línies que dur a terme des de la seva conselleria,
malgrat això, pensam que s'ha de fer més incidència en una
sèrie d'elements, que, com ha dit ja un altre portaveu, podrem
veure en la presentació també del pressupost amb vista al 98.
De tota manera, seguirem amb rigor la seva feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Hem seguit amb tota atenció la
intervenció del Sr. Conseller. Crèiem que d'aquesta
compareixença de qualque manera havia de sortir un
compromís més enèrgic per part del Govern per intentar
minimitzar la greu incidència que en la nostra comunitat tenen
els accidents laborals, i, per tant, tot el que fa referència a salut
laboral.

Al marge de quins siguin els sistemes estadístics utilitzats
pels diferents estats membres de la Comunitat Europea, el que
sí és cert, i així ho ha reconegut el Sr. Conseller, és que a nivell
estatal, siguin més bons o més dolents, els sistemes estadístics
utilitzats, més fiables o menys, almanco són homogenis. Per
tant, jo crec que podem donar validesa comparativa a les
estadístiques a nivell nacional i les estadístiques que afecten
només la nostra comunitat; i tenint en compte això, que podria
representar els valors globals, curiosament, nosaltres hauríem
de tenir un tipus de sinistrabilitat laboral inferior a les altres, ja
que determinats sectors industrials amb components d'alt risc
no tenen presència dins la nostra activitat econòmica.

El que sí és cert són dues coses, crec que el Sr. Conseller ho
ha reconegut, i és que, globalment, els accidents que tenen lloc
en aquesta comunitat creixen més que els accidents en el
conjunt de l'Estat espanyol concretament, sense voler ser molt
exhaustiu amb les xifres, que crec que tots les tenim, entre l'any
95 i l'any 96, any 96, concretament, any de recepció de les
competències, aquesta comunitat hi va un pujar un 14'68%, crec
que és un increment molt notable, i enguany, des de gener a
setembre de l'any 97, hi hem crescut un 8'78, en el conjunt
d'accidents, greus, menys greus, mortals, mentre que la resta de
l'Estat hi puja un 6'5%. Per tant, segons les xifres que
apareixen, supòs que tots tenim més o manco les mateixes, a la
millor algú hi inclou alguna més, d'altre, menys, però sobre un
1'2 punts per damunt de la mitjana nacional.

Per tant, això només hauria de fer que en aquesta comunitat
estiguéssim especialment preocupats per la incidència més
notable que té a una comunitat que precisament vol demostrar,
el seu govern, que va bé, idò, també hauria d'anar bé, també a
la baixa, en nombre d'accidents. Però, a més, a dins de tot,
criden l'atenció algunes xifres, no tant pel seu tamany com a
xifres, però sí per la seva incidència en determinats sectors.

Per exemple, l'any 1996, en el sector de la construcció
vàrem tenir 4.786 accidents lleus, 114 greus i 2 mortals, en
el sector de la construcció. En el sector serveis, que
naturalment ocupa molta més població, vàrem tenir 9.794
accidents lleus, pràcticament el doble, que no és il•lògic
perquè és un sector que empra molta més gent, 199 greus,
és a dir, no arriba al doble i, en canvi, 10 accidents mortals;
parlam de sector serveis; 2 a la construcció, cinc vegades
superior. 

La importància del sector de serveis en aquesta
comunitat crec que exigiria una actuació decidida per part
del Govern, i això és el que no hem sentit en la seva
intervenció. Jo crec que tenim una legislació suficient que
ens permet, des de la Llei de prevenció de riscs laborals de
8 de novembre del 95, que s'hagin anat desenvolupant tota
una sèrie de decrets sectorials, reglaments de serveis de
prevenció, Reial Decret de protecció dels treballadors contra
els riscs relacionats a l'exposició d'agents biològics, etc.,
etc., etc., que ens donen un marc jurídic per a actuacions, i
aquest marc jurídic es basa en una corresponsabilitat entre
el sector públic i els sectors empresarials, però evidentment,
quan aquesta corresponsabilitat s'ha d'exercir dins el sector
públic, no només es pot exercir des de campanyes, que
també s'han de fer, però, sobretot, i utilitzant un proverbi
castellà molt conegut que és a Dios rogando y con el mazo
dando, i el mazo depèn de vostè, Sr. Conseller, que és qui té
l'autoritat damunt el servei d'inspecció.

Recordam que no fa gaire hi va haver una manifestació
davant la seu de la Presidència del Govern, precisament en
relació amb els accidents laborals, i les càmeres de televisió
ens varen mostrar clarament i indicat pels representants
sindicals que eren allà davant, els incompliments de la
normativa de seguretat. Naturalment, si a les obres que fa la
mateixa administració no es fan complir pel director de
l'obra, que se suposa que és contractat per la mateixa
administració o és un funcionari, la legislació pertinent, què
podem esperar que faci, el sector privat?; deu dir que si
aquell que és el que comanda no ho compleix, a ell que li
costa doblers què ha de fer?, molt manco. 

Per tant, com també han apuntat els altres intervinents
abans de jo, és necessari que, a més de campanyes decidides
d'informació però dirigides no només al treballador, perquè,
clar, si vostè obliga el treballador a determinades coses i
això li repercuteix en el seu salari al final del dia perquè la
seva productivitat, i si treballa a base del nombre de rajoles
o de teules que col•loca, és menor perquè s'ha de posar el
casc, o ha d'emprar un arnès de seguretat, etc., no dubti, Sr.
Conseller, que aquest senyor a allò que anirà és a posar
teules. Per tant, aquí sí que hi ha d'haver una intervenció
decidida per part de l'Administració. No pot ser que mesures
de productivitat en una empresa incideixin negativament en
la seguretat dels treballadors, i això és el que poden
determinar els seus serveis, naturalment.
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Segurament a vostès, el Partit Popular, els deu preocupar
molt l'alarma social creada no només aquí, que hauria de ser
molt més, sinó en el conjunt de l'Estat, perquè avui dematí
mateix, el seu ministre de Sanitat ha fet una roda de premsa en
relació als serveis de prevenció i a l'activitat sanitària en
aquests serveis de prevenció. Per tant, jo crec que, des de que
vostès han començat a governar han fet un abandó d'aquesta
part que competeix a l'Administració a l'hora de
corresponsabilitzar-se amb els empresaris, cosa que estava
prevista a la Llei de prevenció de règim laboral o de riscs
laborals que li he esmentat abans. Aquest model mixt, públic i
privat, s'ha de basar fonamentalment en l'acció capdavantera de
l'Administrició, i no fer un abandó absolut en determinades
entitats privades, que també han de col•laborar necessàriament,
però amb l'Administració al davant i amb el servei d'inspecció
al darrere.

Per tant, nosaltres què pretendríem que ens digui vostè? Idò
que, a través de la Inspecció de Treball s'ha de vigilar el
compliment de tota la normativa a cadascun del tipus
d'empreses i a cadascuna de les petites empreses. Un altre
intervinent li ha esmentat aquí la relació entre precarietat
laboral i ocupació; vostè ha dit que no hi ha xifres, però sí que
n'hi ha, de xifres: la majoria d'accidentes es troben en persones
amb menys d'un any de contracte, la precarietat laboral,
naturalment, i en els joves que, a més de precaris no han tengut
potser la formació necessària perquè han corregut per 14
empreses diferents i, per tant, la seva professionalitat és molt
baixa. Per tant aquí també hi ha una acció preventiva. Vostè ha
anunciat campanyes educatives, però no crec que s'hagin de fer
només als centres educatius, que també, però possiblement
aquest no és el tipus de treballador que estigui tan afectat, és
aquell que accedeix al món del treball per la via d'una formació
ocupacional. Per tan, la seva formació bàsica, la seva formació
professional és molt més deficient que la que s'hagi pogut
obtenir per una formació professional reglada.

Per tant, nosaltres el que voldríem és una acció decidida, no
un abandó cap al sector privat sinó una acció decidida perquè
jo crec que no podem deixar de dir que els accidents de treball
són el reflex d'una mala gestió empresarial i d'un mal control
dels riscs laborals, i hem de ser conscients d'això, i ha de ser
responsabilitat de l'Administració exigir el compliment rigorós
de la normativa que existeix, una part elaborada pel Govern del
Partit Popular, és a dir, que no només s'ha de legislar sinó que
s'ha de fer complir i vostè té els instruments per això.  Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Andrés Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
quiero agradecer al conseller de Trabajo y Formación su
intervención con la que, con toda sinceridad, creemos que
aclara un tema en el que seguramente es difícil mantener la
serenidad ante el gran número de accidentes que a nivel del
Estado se han producido en los últimos meses. 

Era especialmente necesaria esta comparecencia para
hacer patente el esfuerzo que desde todos los ámbitos de la
patronal, sindicatos y administraciones se está realizando
para conseguir que la cultura de la prevención de accidentes
sea una realidad en Baleares y en ello con toda sinceridad
creo que todos los grupos de esta cámara coincidiremos.

Al Grupo Popular le complace especialmente el grado de
entendimiento y colaboración que se ha llegado a conseguir
con los agentes sociales en este tema, y el trabajo en común
que se ha iniciado en el Consejo Balear de Salud Laboral.
Pensamos y creemos que en este caso, como en muchos
otros, ese debe ser el camino para resolver los problemas
que a todos nos afectan. Estamos de acuerdo con el conseller
en que, sea cual sea nuestra posición relativa en esa tabla de
accidentalidad con respecto a otras comunidades
autónomas, debemos mejorar nuestros mecanismos de
prevención, especialmente con la formación, la estabilidad
y la creación de una cultura que apueste por un ambiente
laboral más saludable y seguro. 

Los datos que el conseller Camps ha aportado establecen
la facilidad de un diagnóstico fiable sobre las causa por las
que se producen los accidentes. Los proyectos que la
Conselleria está desarrollando en colaboración con la Unión
Europea y el Ministerio de trabajo parecen adecuados para
atajar dentro de lo posible la curva ascendente de la
accidentalidad. Con esa confianza expresamos nuestro
apoyo a las acciones y a los proyectos que el Gobierno de
esta comunidad ha emprendido y, concretamente, a su
conselleria. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco. Vol tornar a fer ús de la paraula,
Sr. Conseller? Té la paraula el Sr. Conseller de Treball.

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

Gràcies, Sr. President. Abans de tot vull agrair a tots els
grups la seva sensibilitat per aquest problema greu dels
accidents i salut laboral. Aquí s'han dit coses molt
interessants de les quals he pres nota de cara a les noves
actuacions. 
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S'ha parlat dels accidents domèstics. Aquest és un tema
d'una àmplia repercussió i importància que jo crec que s'hauria
de tractar mitjançant una acció interdepartamental a on
possiblement diversos organismes del Govern puguin participar
i donar suport. Prenem nota del tema i proposam fer un estudi
que, com dic, comprometi diverses conselleries o departaments.
Evidentment, un accident domèstic llavors pot tenir una
repercussió a la vida laboral.

Les PIME de més de 10 treballadors per a nosaltres és un
dels camps d'actuació decidits. Nosaltres estam elaborant,
juntament amb patronals i sindicats per mitjà del Consell Balear
de Salut, uns disquets, uns programes perquè ells mateixos
puguin fer els plans de prevenció de risc laboral, amb la qual
cosa nosaltres, d'una manera decidida, a més, quan tinguem tots
els reglaments disposats i trets de la Cambra, nosaltres després
podem actuar també d'una manera molt més decidida, però jo
li puc dir que feim feina, concretament, amb el sector del petit
comerç, i amb el sector del calçat, i amb el sector de la
bijuteria, i d'una manera molt concreta, també, en aquelles
empreses més petites.

Per a nosaltres és una sensibilitat prioritària, com no pot ser
d'altra manera, els joves en precarietat laboral i d'un primer
atur. Jo crec que les darreres dades que, de cada vegada, en
aquesta comunitat s'ocupa gent de manera molt més estable, jo
crec que pot ser i és la solució que hem d'intentar protegir tots.

Actualment el registre de dades de la Unió Europea,
l'Eurostat, unifica tots els criteris de xifra i estadístiques perquè
totes es puguin fer, després, d'una manera homogènia.
Evidentment, si aquella persona greu es mor, no es
comptabilitza, però és que també hauríem de comptabilitzar
aquella persona que té un accident greu i també es rehabilita i
entra dins el món del treball normal, és a dir, són uns conceptes
amb els qual es fa feina a nivell de la Unió Europea per tal que
totes les estadístiques siguin, com he dit, homogènies.

Dins el Consell Balear de Salut hi ha una participació amb
els empresaris i els treballadors, i ells dicten, d'una manera
conjunta amb nosaltres, elaboram els informes pertinents que
en cada situació el mercat ens demana. Nosaltres, en principi,
no hem parlat de "llibre blanc", però li puc dir que estam
elaborant informes sectorials sobretot amb un sector que ens
preocupa enormement com és el de la construcció, que
representa el 33% dels accidents.

Quant a la moció, a mi em sembla perfecte que l'empresa
que tengui més accidents i no posi mesures sigui arraconada de
la possibilitat d'accedir a una col•laboració amb l'Administració
autonòmica.

Li puc anunciar que hi ha previst un conveni amb la
Federació de Municipis per tal que hi hagi una relació i una
col•laboració d'informació i formació molt estreta tant amb
la Policia Local com també amb els tècnics dels
ajuntaments respectius que ajudaran a millorar, també, la
vigilància d'obres. Així mateix ja li puc anunciar que
elaboram una actuació a l'Administració autonòmica amb la
Conselleria de Funció Pública. Evidentment nosaltres hem
de complir la llei, i en açò nosaltres serem, evidentment,
estrictes perquè el que no podem fer és minvar, si de cas és
així, que, per altra banda, se seguirà molt estretament.

Per a nosaltres, com he dit abans, la construcció és un
dels sectors que més ens preocupen. Què hem fet amb açò?;
hem fet un conveni amb la Fundació laboral de construcció
que, com vostès saben, té integrats els empresaris i els
sindicats UGT i CC.OO. I de quina manera?; a part de tota
una formació i informació que farem a tots els del sector,
també hi ha previst, ja en marxa, juntament amb Europa,
l'elaboració d'unes guies tècniques de prevenció de risc
laboral, i llavors també s'està finalitzant la construcció d'un
edifici preventiu. Per aquest edifici passaran, d'una manera
necessària, tots els joves i tots els treballadors que per
primera vegada van al món laboral de la construcció i allà,
d'una manera pràctica, des dels fonaments fins a les
teulades, es faran un seguit d'indicacions eminentment
pràctiques perquè la prevenció i la seguretat siguin una
realitat.

També ens preocupa, com he dit abans, i a mi com a
conseller, aquell jove amb precarietat laboral, per açò
nosaltres valoram d'una manera molt prioritària tots aquests
cursos formatius que, juntament amb les iniciatives
europees donen fruits que després, quan parlem demà dels
pressuposts, d'una manera molt més àmplia que aquesta
possibilitat que tenc avui, els podré explicar.

Nosaltres som conscients, a més, del fet que -el Consell
de Salut Laboral- la millora productiva sempre va lligada a
la millora de productivitat: aquelles empreses que més han
innovat, més conversió i innovació tecnològica han fet en el
seu aparell productiu, aquelles empreses més seguretat i
higiene en el treball tenen, i açò ho hem pogut comprovar
en aquestes cinc empreses que hem visitat aquestes darreres
setmanes. Juntament amb empresaris, treballadors i mitjans
de comunicació hem pogut veure que els empresaris
d'aquestes illes es preocupen per la prevenció del risc
laboral i es preocupen perquè les seves instal•lacions siguin
el màxim de segures. I açò què significa?, que és possible i
és un punt de referència per a altres empresaris i altres
treballadors. 

La campanya estava dissenyada quan jo vaig assumir la
responsabilitat de la conselleria. La campanya de prevenció
de riscs laborals jo crec que ha tengut una incidència
positiva perquè és la primera comunitat autònoma,
juntament amb Aragó, que ha fet aquest tipus de campanya
en els mitjans de comunicació i el resultat jo crec que ha
estat manifestat, almanco de sensibilitzar permanentment
una alerta al treball, açò sense voler discriminar, de cap de
les maneres, ni treballadors ni empresaris perquè la feina ha
de ser totalment i absolutament conjunta; si no és així
malament anirà i no ho podrem aconseguir.
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El Pla d'inspecció de l'any que ve incidirà d'una manera molt
prioritària en els sectors, diferents, hi ha uns sectors geogràfics
i sectors. S'ha fet un mapa de distribució i una elaboració per
incidir un programa inspector, i s'han programat per a l'any que
ve 2116 visites d'inspecció distribuïdes un 50% a construcció,
25 a hoteleria, 5 a fusta, 5 a comerç 5 a agricultura i 5 a resta de
sectors. Per tant, com veis, tots els sectors ens interessen. Però
d'aquestes visites es deriven després tota una sèrie d'actuacions
posteriors. A més, jo he de dir que en la darrera aprovació per
part de l'Estat de la Llei de realització d'inspecció, la inspecció
de treball, encara que orgànicament depèn del Ministeri de
Treball, funcionalment actua a les ordres d'aquesta conselleria,
i més ara a partir de la nova llei d'ordenació inspectora. Per
tant, es crearan els ens territorials d'inspecció, que presidirà
l'autoritat laboral, i després d'una manera molt més coordinada
podem elaborar un pla d'actuació d'inspecció molt més aclarit
i molt més efectiu i adaptat a les nostres illes.

Els índexs d'accidents, com he dit, si no es comparen amb
la població ocupada, si hi ha un augment o no, açò no es pot
comparar. Jo el que sí diria és que els greus al 97 han baixat un
17%, tenint en compte que hi ha 237.000 persones per terme
mig, i l'any passat n'hi havia 215.000, hi havia 373 accidents
greus l'any passat i 294 enguany. Per tant, la disminució dels
accidents que més ens preocupen és un fet constatable i que
està aquí. 

Evidentment que a nosaltres ens preocupen, com ja he dit
abans, els joves i farem tota una acció decidida de cara a la
prevenció no tan sols a les escoles i a formació professional,
sinó a aquells que vagin als sectors pertinents i, a més a més,
amb el Consell Balear de Salut, com he dit abans, empresaris i
treballadors elaborarem (...) permanent d'aquesta conselleria per
dur endavant i adequar tota la formació i tota la feina de
prevenció en riscs laborals. I com he dit també ens preocupa
moltíssim la construcció i per açò hem subscrit aquest conveni
de col•laboració amb la Fundació de construcció per iniciar i
desenvolupar totes aquelles accions que abans he dit. 

Per tant, una acció decidida, cap desgana, jo crec que amb
aquest esperit afrontam les feines futures sense estalviar cap
esforç per la nostra part, sense eludir cap responsabilitat,
tanmateix per aconseguir-ho necessitam i sol•licitam la
col•laboració de tots els col•lectius implicats, comptam amb
aquesta col•laboració, arribarem a aconseguir que la cultura de
la prevenció del risc i la salut laboral sigui un component
essencial de les condicions de treball de les Balears, o que els
llocs de treball siguin, a més de dignes, segurs. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 5128/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de
proveïment d'aigua a l'illa de Mallorca.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que fa referència
a la interpel•lació presentada pel Grup Parlamentari
Socialista relativa a política de proveïment d'aigua de l'illa
de Mallorca.

Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller
de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, el dia
30 de novembre acabarà l'anomenada operació vaixell,
transvasament marítim d'aigua de l'Ebre d'Aigües de
Tarragona a la badia de Palma, i aquest fet permet iniciar
una reflexió general sobre la problemàtica del proveïment
d'aigua potable a l'illa de Mallorca. 

L'objectiu d'aquesta interpel•lació es debatre, dialogar
amb el Govern sobre un conjunt de qüestions -amb les
possibilitats del temps- relatives a previsions d'execució de
les obres de proveïment d'aigua potable declarades d'interès
general, garanties de subministrament d'aigua als municipis
de la badia de Palma en els anys 1998 i 1999, necessitat que
el Govern assumeixi el paper d'administrador i gestor
d'aigua en alta, control per part del Govern dels preus en
alta de l'aigua potable, urgència en avançar en la
planificació hidrològica, passant de les directrius al Pla
hidrològic; seriositat i solvència en els informes que emet el
Govern relatius a disponibilitat d'aigua potable per a noves
urbanitzacions, i participació insular en la gestió mitjançant
la constitució de les juntes insulars d'explotació.

Les directrius del Pla hidrològic estableixen quatre grans
obres d'infraestructura a l'illa de Mallorca: la dessaladora de
la badia de Palma, el transvasament de sa Costera i de la
vall de Sóller a la badia de Palma, l'embassament de ses
Ufanes i la regulació del sistema Almadrà-Solleric. Passem
revista ràpidament a aquests projectes.

La dessaladora de la badia de Palma, contractada ja,
sembla ser, fa poc dies amb 18 mesos per davant per a la
seva execució. Per tant, data de lliurament, segons aquest
contracte, el maig del 1999. Però si analitzam el pla de
finançament d'aquesta obra, el pla previst pel Govern
espanyol, veim que és molt dubtosa la data de termini de
maig del 1999 si es té en compte que en els sis mesos del
1999 està previst el 76% del finançament d'aquesta obra.
Per tant, si el 76% de l'obra s'ha de fer en els sis darrers
mesos, és més que probable que existeixin dificultats per
acabar el maig del 1999 i posar en servei aquesta important
obra de proveïment d'aigua potable i, per tant, les preguntes
que formul ja al conseller, des d'aquest moment, són: quines
previsions té el Govern per a l'any 1999? Quines seran les
possibilitats de subministrament d'aigua potable als
municipis de la badia de Palma si, com és previsible amb
aquest pla de finançament de la dessaladora, en el maig-
juny del 1999 no està en servei l'obra prevista?
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La segona obra és la de sa Costera. Nom oficial d'aquesta
obra: "Aprofitament dels recursos hidràulics de la serra de
Tramuntana". Curiosament aquest projecte no apareix en el
pressupost general de l'Estat, hi apareix una obra que es diu
"Regulació del sistema Almadrà-Solleric", i aquesta obra, a
més, apareix amb 5.097 milions quan el transvasament de sa
Costera és conegut -perquè s'ha dit moltes vegades- que té un
cost de 7.500 milions de pessetes. Bé, jo aquí ja no vull entrar
a conèixer quines són les raons per les quals a l'obra de sa
Costera se l'anomena Almadrà-Solleric que és una altra obra
prevista a les directrius del Pla hidrològic. Al que sí vull cridar
l'atenció és al fet que en els darrers pressuposts que s'aprovaran
ara, abans de 31 de desembre, el Pressupost General de l'Estat,
aquesta obra l'any 98 té una quantitat menys que simbòlica
perquè té 47 milions, per tant res, que l'any 99 té una quantitat
simplement simbòlica, 250 milions equivalents a res, i que, per
tant, l'obra està prevista seriosament per l'any 2000, 2001 i
següents. 

Per tant, primera qüestió, Sr. Conseller: quan s'acabarà
l'obra del transvasament de sa Costera? Segona qüestió: com és
possible que aquests dies es plantegi, per part del Govern, que
Carreteres -que supòs que és de la Conselleria de Foment-
urgeix Medi Ambient a una ràpida decisió sobre sa Costera?, es
refereix al Ministeri de Medi Ambient de l'Estat, del Govern
central; com es pot urgir el Ministeri de Medi Ambient a una
ràpida resolució de sa Costera si, com vostè sap perfectament,
aquest projecte ni ha informat encara les al•legacions de la
darrera informació pública que ja han passat bastants de mesos,
ni s'han extret les conclusions dels estudis d'impacte ambiental,
ni s'ha modificat el projecte amb les modificacions que el
mateix Govern balear ha proposat, que aquest parlament ha
proposat, que l'Ajuntament de Sóller ha proposat i que les
al•legacions, en molts de casos, proposen i són perfectament
assumibles? Per tant, no tan sols li he de demanar quan
s'acabarà aquesta obra que, a més, té un pressupost
completament diferent al Pressupost General de l'Estat del
pressupost que es maneja com a pressupost d'aquest projecte,
sinó que jo li vull demanar quan s'adjudicarà aquesta obra,
perquè difícilment s'acabarà si no s'adjudica. Quan és la
previsió d'adjudicació d'aquesta obra?

Només li vull donar una pinzellada sobre una altra qüestió
que ha sortit però que el seu predecessor en el càrrec va rebutjar
completament, i esper que vostè mantengui la mateixa postura,
i és que l'obra de sa Costera, amb 7.500 milions de pessetes,
està a la relació d'obres que la ministra de Medi Ambient ha
posat en mans de les empreses constructores perquè li facin
ofertes perquè siguin construïdes en règim privat, en règim de
concessió, en règim de peatge de l'aigua. 

Per altra part, aquest projecte de sa Costera, que el
coneixem tots tal com es va posar a informació pública,
dóna les aigües al tub dels embassaments d'Emaya; per tant
una obra d'interès general, una obra per a un conjunt de
municipis, una obra que farà el Govern balear, que farà si
l'Estat espanyol a través del Govern balear, que dóna a un
dels municipis en concret que és el que després administrarà
aquesta aigua i la revendrà als altres municipis. Com es pot
donar solució a aquesta qüestió perquè no es produeixi
aquesta situació que sigui un dels municipis que administri
l'aigua als altres?, perquè està clar que el sistema que hi ha
actualment i el que es preveu en aquest projecte és un
sistema incomplert, que la xarxa de noves instal•lacions ha
de ser una xarxa autònoma i que ha de tenir capacitat de
regulació en alta, que la dessaladora de la badia de Palma,
la conducció de sa Marineta que està en explotació amb els
pous de Llubí, sa Costera i els sobrants de la vall de Sóller
quan entrin en servei han de tenir un punt propi i autònom
d'arribada i de distribució als municipis que s'han de servir
d'elles i amb independència de la xarxa municipal de Palma,
com correspon, entenc jo, al nivell supramunicipal de l'obra
i de l'interès general per poder servir directament als
municipis que necessiten i que justifiquen aquesta aigua i
aquestes obres.

Quant al projecte de regulació del sistema Almadrà-
Solleric, que curiosament apareix al pressupost general de
l’Estat, supòs que deu ser cosa de Sóller-Solleric, que des de
Madrid tot sona igual, i que des d’enfora Mallorca no és
més que un punt en el mapa, però el projecte d’Almadrà-
Solleric res té a veure amb el projecte de sa Costera, i per
tant vull recordar aquí que el projecte d’Almadrà-Solleric és
un projecte que segons les directrius aprovades pel Govern
suposa fer un embassament al torrent d’Almadrà i una
derivació del torrent de Solleric cap a aquest embassament
d’Almadrà. 

I jo li voldria demanar, Sr. Conseller, vostè que és nou
en aquesta casa, i per tant pot venir aquí amb un aire fresc,
i no limitar-se a repetir o a copiar coses dels seus
antecessors, vostè considera que realment aquest és un
projecte seriós? Vostè creu que realment això mereix ser
considerat a les directrius del Pla hidrològic, o realment
això va ser una improvisació, una idea improvisada a un
determinat moment en què el que feia falta eren partides
pressupostàries, idees, noms, per poder posar a uns
pressuposts i a unes partides que s’havien d’aprovar per
urgència, però que després cap tècnic avala amb
posterioritat? El Govern es proposa realment fer aquest
embassament al torrent d’Almadrà? El Govern té estudis
realment hidrològics i ambientals per poder mantenir entre
les seves prioritats una obra d’aquestes característiques? No
creu, Sr. Conseller, no creuen els tècnics de la seva
conselleria que si es construís aquest embassament no farien
altra cosa que llevar l’aigua a l’aqüífer d’Inca-sa Pobla, que
realment és aquí on alimenten i aquí on van aquests torrents
d’Almadrà i de Solleric, i que no hauríem guanyat res, i que
hauríem embassat una aigua que tenim embassada a
l’aqüífer subterrani?
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I quant a les Ufanes de Gabellí, ho trob ja un projecte tan
indefensable, la idea de captar cabdals i fer un embassament al
torrent des Rafal, per dur-les fins a la Coma Freda per infiltrar-
les, que realment jo li voldria també demanar amb la mateixa
serietat que al projecte anterior: Realment el Govern coneix les
conseqüències que produiria aquest embassament, aquesta
derivació, aquesta domesticació de les Ufanes de Gabellí, quin
efecte tindria sobre els ecosistemes de l’Albufera? El Govern
ha avaluat d’alguna manera la funció ecològica que aquestes
crescudes hiperanuals degudes a les Ufanes, quan rebenten les
Ufanes, quins efectes ecològics realment tenen, probablement
necessaris, a l’ecosistema de l’Albufera? Té el Govern els
elements, els criteris mínims per continuar avalant un projecte
d’aquest tipus? Crec que és hora, Sr. Conseller, que vostè faci
net un poc en el que ha trobat i hi deixi realment les coses
importants, necessàries i solvents entre els projectes heretats.

També voldria fer una menció a les dessaladores d’aigües
salobres de la badia del municipi de Palma. Els governs balear
i espanyol, amb els seu president Cañellas Fons i amb el seu
ministre d’Obres Públiques, Sr. Borrell -Sr. Cañellas Fons, tots
dos senyors- varen firmar un conveni pel qual clarament
abandonaven la idea de fer plantes dessaladores permanents
d’aigües salobres sobre l’aqüífers del Pont d’Inca o a qualsevol
altre emplaçament que suposàs perill de sobreexplotació
hidrològica. Per tant, des del punt de vista d’aquest conveni, i
supòs que ha de ser necessàriament el punt de vista del Govern,
aquestes dessaladores que es construeixen a Son Tugores, la
construïda o la que està per construir, són dessaladores
provisionals, temporals, i jo li deman al Govern si realment està
en aquesta línia, perquè hem llegit declaracions de responsables
municipals de l’Ajuntament de Palma que rebutgen
completament la idea de desmuntar en el futur aquestes
dessaladores, perquè el que sí que és responsabilitat, sense cap
dubte, del Govern, a part de complir l’esperit o les idees base
d’aquest conveni, és garantir el manteniment, la bona qualitat,
la millora de la qualitat dels aqüífers de sa Vileta-na Burguesa
i del Pont d’Inca perquè no siguin perjudicats per les
extraccions d’aigües salobres que alimenten aquesta
dessaladora. Per tant, jo li deman quin és el coneixement que en
té la Junta d’Aigües, o la Conselleria en general, quina és la
situació actual, i com es preveu la situació amb una nova
explotació de dessalació.

I quant a les noves urbanitzacions, no és l’objecte central
d’aquesta interpel•lació, com és evident, a la vista del color que
té la bombeta que tenc a davant, però sí que li voldria plantejar,
Sr. Conseller, encara que sigui ràpidament, que no hi ha aigua
abastament a Mallorca, la qualitat de l’aigua és deficient, tots
ho sabem i ho patim, però qualsevol nou urbanitzador,
qualsevol promotor que necessita el tràmit dels organismes
hidràulics del Govern per presentar-ho als organismes
urbanístics per avalar la possibilitat de la seva urbanització, tots
aconsegueixen els informes favorables. Per tant, això és un
miracle, és el miracle dels pans i dels peixos. Com més som,
com més urbanitzacions es fan, més informes favorables, més
disponibilitat d’aigua, emesos pel Govern amb tot tipus de
garanties perquè siguin utilitzats pels organismes urbanístics.

Una menció ràpida, perquè m’agrada ser complidor amb
els temps marcats, sobre la planificació hidrològica, ja li he
esmentat a l’inici. És hora de passar de les directrius al Pla,
però depurant aquestes directrius, no mimèticament
ampliant l’escala d’aquestes directrius. Per altra banda vull
dir-li que veig en el Govern balear una falta d’un projecte
global d’aigua en alta a Mallorca, i així ho fa veure el fet
que les conduccions de sa Marineta, que administra el
Govern balear, van directament a la xarxa de l’Ajuntament
de Palma, que després la revèn a altres municipis; que el
projecte de sa Costera preveu desaiguar directament a la
xarxa de l’Ajuntament de Palma, quan és una obra prevista
per a diversos municipis; que les dessaladores no
permanents d’aigües salobres el propi Partit Popular diu que
no les desmuntarà, i que per tant tindran caràcter definitiu,
etcètera, etcètera.

Sr. Conseller, entenc  que tots aquests projectes, com li
he dit, justifiquen l’inici d’una xarxa d’instal•lacions
d’extracció, de tractament i de transport en alta que sigui
l’embrió d’un sistema insular, que doni garanties als
ajuntaments de proveïment a les seves xarxes municipals.

Per altra part li vull recordar un compromís que vostè té
pendent de complir, i és que aquest parlament va aprovar
per unanimitat, amb molt poc debat perquè hi va haver una
total coincidència, la necessitat que el Govern intervengui
en l’aprovació de les tarifes d’aigua en alta, un buit que
existeix perquè només es controla amb una gran intervenció,
els preus, les tarifes de l’aigua que es ven a l’usuari
domèstic, a l’usuari final, però no existeix aquest mateix
control sobre el que ven aigua en alta a aquests
distribuïdors, que moltes vegades són les mateixes persones
o entitats, que simplement inflen el preu en origen per
després poder justificar l’alta tarifa a l’usuari. Per tant, li
deman quan pensa el Govern convertir en una realitat aquest
compromís que té assumit ja davant aquest parlament.

I per últim una qüestió, que fa una any i mig ens deia el
Sr. Reus, el seu antecessor, que no tenia excusa, ho va
reconèixer aquí, contestant una pregunta que jo li vaig
formular, em va dir “no tenc excusa, té vostè tota la raó,
només fa falta voluntat per fer-ho. Ho faré immediatament”:
La constitució de les juntes insulars d’explotació, previstes
al decret de 1994 com a organismes de participació en la
gestió hidràulica de cadascuna de les illes.
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Triay, que ens excedim en cinc minuts.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, m’ha cridat l’atenció en el precís moment en
què havia acabat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Triay. Vostè m’ha fet
una sèrie de preguntes concretes, que tractaré també d’entrar-hi,
però que òbviament he de començar per fer una exposició, unes
pinzellades del que és la política de proveïment d’aigua a l’illa
de Mallorca, que és un poc el motiu d’aquesta interpel•lació
que vostè presenta.

La Llei d’aigua de 1985 va suposar un autèntic gir dins la
política i dins l’administració de recursos hidràulics a Espanya.
Òbviament això també va incidir dins els nostres plantejaments
que dins aquesta matèria es feien des de la Comunitat
Autònoma, perquè les necessitats d’aigua en una quantitat i
qualitat adequada s’estan deixant sentir cada vegada més a una
comunitat autònoma com la nostra, allà on l’atenció al turisme
i a les activitat que l’envolten són fonamentals. Això sense
obviar ni oblidar la necessària atenció al manteniment i millora
del nostre sector agrari, al qual el pes dels cultius de regadiu
tenen tanta importància. Això ha fet que junt amb una
prolongada sequera que ha vengut rebent aquesta comunitat
autònoma els darrers anys, han determinat que hi hagi una
preocupació important en la nostra societat, i lògicament en tot
nosaltres, que som reflex s’aquesta societat, que hauríem de ser
reflex d’aquesta societat.

Per tant es fa precís en conseqüència atendre a aquesta
problemàtica mitjançant una acció política dinàmica i
comprensiva d’un ample ventall d’actuacions, des de les de
planificació fins a les d’execució d’infraestructures, passant per
les d’organització, finançació i obtenció de recursos tècnics i
econòmics per dur-ho endavant. S’ha de dir que en realitat les
responsabilitats jurídiques i polítiques en aquesta matèria de la
Comunitat Autònoma només les tenim des de fa poc temps,
concretament des del traspàs de competències de l’Estat en
matèria hidràulica mitjançant un reial decret de l’any 95, sobre
el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en
matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques, que va
entrar en vigència a finals del mes de febrer del mateix any,
atès que anteriorment i en aquesta matèria només s’havia
transferit des de l’Estat el Servei Hidràulic de Balears, però no
les competències, per la qual cosa l’actuació de la Comunitat
era merament instrumental.

La nostra comunitat autònoma, és obvi, presenta unes
característiques diferencials evidents, que són molt més
acusades, tal vegada, dins les qüestions hidrològiques. No
només és el fet insular que ens diferencia, sinó també la
carència de llits de rius, que no tenim una conca
hidrogràfica pròpiament dita, però que hem hagut d’adaptar
les nostres accions a normes, criteris, fins i tot tècniques
pensades en gran mesura per a conques hidrològiques. Els
nostres recursos hidràulics, òbviament, fonamentalment han
estat, són, continuaran sent per molt de temps els recursos
d’aigües subterrànies pràcticament en la seva totalitat, per
la qual cosa la seva correcta utilització, ordenació i
coneixement són elements totalment indispensables per dur
endavant una política hidràulica correcta. Però no podem
obviar ni rebutjar les enormes possibilitats que el
desenvolupament tecnològic ens obre, i en un futur pròxim
ens pot permetre superar dificultats actuals: La dessaladora
d’aigua de la mar, la reutilització d’aigües residuals
depurades, un millor coneixement tècnic dels nostres
aqüífers, l’aplicació de millors tècniques de cultiu en
regadiu, i també la conscienciació necessària que hem de fer
als nostres ciutadans, a la nostra societat, per la necessitat
d’utilitzar d’una manera més racional i més solidària un
recurs que és absolutament fonamental per a la nostra
qualitat de vida: l’aigua.

A Balears qualsevol política d’aigües ha de tenir en
compte aquests condicionaments i aquestes perspectives si
vol ser eficaç, si vol arribar a la societat. I això és el que
feim, Sr. Triay. Es podrà dir que des de fa temps es preveia
aquest problema a les Balears, que s’agreujaria mitjançant
el desenvolupament urbanístic, per l’increment de població,
pel desenvolupament turístic, per les activitats recreatives
i d’oci que precisen importants quantitats d’aigua per dur
endavant aquestes activitats, fins i tot pel propi increment de
la demanda que genera un increment del nivell de vida. Però
el que no es pot dir és que no s’actuï ja d’una manera
decidida, amb rapidesa, per solucionar aquestes necessitats
i perquè en un futur proper la quantitat i la qualitat de les
aigües a Balears deixi de ser un problema, un problema que
li reconec greu i important.
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Són moltes les accions que hem duit endavant, que hem
emprès. No hem estat aturats, hem impulsat, pressionat i exigit
a distintes administracions per tractar d’aconseguir importants
inversions en matèria hidràulica a la nostra comunitat,
mitjançant fórmules de propostes de conveni, declaracions
d’interès general, fins i tot actuant qualque vegada amb els
nostres propis i escassos mitjans econòmics. Venim impulsant
una política de col•laboració amb l’administració central a
l’objecte d’aconseguir que les nostres illes tenguin importants
mesures i realitzacions en matèria hidràulica. A títol merament
enunciatiu, vull dir-li que reials decrets com el 3/92, de 22 de
maig, de proveïment d’aigua a la zona de Palma de Mallorca,
el Reial Decret 3/93, de sanejament i reutilització d’aigües
residuals a la badia de Palma de Mallorca, Reial Decret-Llei
8/93, de recàrrega dels aqüífers i reutilització d’aigües residuals
depurades a Balears, el 134/94, sobre mesures administratives
especials per a la gestió dels recursos hidràulics, el Reial
Decret-Llei 9/94 per mesures urgents de proveïment als nuclis
urbans de la badia de Palma; i principalment, i el més
important, el Conveni de col•laboració entre el Govern de la
Comunitat Autònoma, al qual vostè feia referència, i el
Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient sobre
actuacions per al proveïment d’aigua a les poblacions de
l’entorn de la badia de Palma de Mallorca i condicionament
dels llits i els marges de les Illes Balears en tema de torrents,
firmat dia 26 de març de 1994, que probablement sigui el
conveni més important per la seva quantia que s’havia firmat en
aquell moment a la nostra comunitat autònoma i
l’Administració central, un conveni allà on hi havia una
previsió inversora molt important: 15.000 milions de pessetes,
i en el qual, per desgràcia, com vostè, el nou Govern de la nació
s’ha trobat amb la desagradable situació, pel que sembla bastant
generalitzada, que l’anterior equip de govern socialista firmava
convenis sense tenir partides pressupostàries per complir-los.
I això és una realitat que tenim avui damunt la nostra taula, i
que es deu efectivament a la mala gestió que va fer l’anterior
equip de govern socialista a l’Administració de l’Estat.

Però anem dins aquesta exposició de realitat de la política
hidràulica, a desenvolupar un poc les accions que el Govern ha
duit endavant. Per això jo li tractaré de fer un resum amb quatre
eixos bàsics: Organització, participació, planificació de règim
hidràulic; execució dels programes en matèria hidràulica;
aigües residuals depurades; i tot el tema d’estudis, consorcis i
el seu control.

Dins el tema d’organització, participació i planificació, li he
de dir que per comptar amb una organització dins la nostra
administració hidràulica homologable en les seves estructures,
funcionament i competència a la resta de l’Estat, s’ha fet
necessari prendre una sèrie de mesures. Concretament, s’ha
reorganitzat la Junta d’Aigües de Balears com a organisme de
conca. S’ha constituït i organitzat l’empresa pública de
l’Institut Balear d’Aigua, del subministre d’aigua en alta. S’ha
constituït i organitzat el Consell General d’Aigües de Balear.
Davant tot, s’ha d’advertir que la competència en aquesta
matèria continua estant residenciada a l’Administració central
de l’Estat, sense perjudici -lògicament, perquè ens afecta- de la
convenient col•laboració que hem de tenir per la nostra banda.
No obstant això, encara que tots aquests condicionants ens han
marcat, el cert és que s’ha vengut fent feina en l’elaboració del
Pla hidrològic de Balears, que vostè coneix, les directrius del
qual estan aprovades, i un índex temàtic d’aquest en aquests
moments ja està elaborat, i jo li pos a la seva disposició, i el que
és ja el Pla hidrològic, no les directrius, que en aquest moment
s’hi continua fent feina. Òbviament, Sr. Triay, s’hi continua
fent feina.

Infraestructures hidràuliques: Estam potenciant les
actuacions per millorar el proveïment d’aigua a les
poblacions, s’està intensificant la col•laboració amb les
altres administracions públiques que tenen molt important
responsabilitat en la matèria: l’Administració de l’Estat i,
lògicament, les administracions locals, els ajuntaments, que
no podem oblidar que són els que tenen entre les seves
primeres i principals obligacions mínimes, imposades per la
Llei de bases de règim local, la del proveïment d’aigua a les
poblacions, així com el sanejament i depuració de les
aigües. Cal destacar en matèria de proveïment d’aigua les
següents actuacions: la conducció d’aigua de l’aqüífer de
Llubí-Muro-sa Marineta per 1.300 milions de pessetes, les
obres d’emergència de proveïment a les poblacions de
Pollença, Binissalem, Alaró, Lloseta, Marratxí, Santa Maria,
Búger, Campanet, Consell, Selva i Calvià, per més de 400
milions de pessetes; s’ha construït la planta dessaladora de
Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, per 1.300 milions de
pessetes; s’ha construït la planta dessaladora, que ja estava
ampliant la que estava en funcionament, de Formentera per
1.000 milions de pessetes; s’ha firmat el contracte del
projecte per a la construcció de la dessaladora de la badia de
Palma per un import de 5.500 milions de pessetes; s’ha
avançat moltíssim -li explicaré en quin estat estam- en el
procés de tramitació del projecte de conducció de l’aigua de
sa Costera; s’ha constituït el Consorci d’Aigües d’Eivissa
per a la construcció de la planta dessaladora per 2.300
milions de pessetes; i amb els ajuntaments de Palma i
Calvià es va constituir el Consorci per a l’operació Vaixell,
ja acabada. A més d’això s’han signat consorcis per al
subministrament d’aigua en alta a Artà, Deià, Eivissa, Sant
Antoni, Andratx, Mercadal, Maó, Lloseta, Formentera i
Banyalbufar.

Pel que toca a la depuració d’aigües residuals i
sanejament, a pesar que aquests siguin uns objectius que
incideixen no només en la matèria de sanejament, sinó
també de proveïment d’aigua a poblacions, en col•laboració
amb els distints ajuntaments des de 1986 i amb caràcter
anual, es ve fent una col•laboració amb els distints consells
insulars, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com
vostè coneix, al qual es destina un import de 300 milions de
pessetes anuals. Es duen tota una sèrie d’accions a través de
l’Ibasan, que desenvolupen el Pla integral de sanejament
d’aigua a Balears. S’han integrat als programes d’actuació
d’Ibasan les depuradores -no les llegiré totes, perquè
pràcticament hi ha tots els municipis de la Comunitat
Autònoma-. No podem oblidar que el Govern de la nostra
comunitat autònoma, sense tenir legalment la competència
i responsabilitat en el tema de la depuració d’aigües
residuals, fa anys que ha emprès una actuació, una acció
decidida, que ha estat la primera i exemplar dins tota
Espanya per possibilitar pràcticament el sanejament integral
de les aigües residuals, perquè tots els nuclis de població de
Balears es pot considerar que avui estan depurant les seves
aigües residuals, tant el que són nuclis costaners com fins i
tot els d’interior, de manera que ja podem pensar avui en
programes més avançats: desenvolupament de depuració
secundària i terciària, de reutilització d’aigües residuals
depurades.
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Pel que fa referència als estudis, als convenis i al control,
vull dir-li molt ràpidament que els estudis realitzats per la Junta
d’Aigües han estat, són en part els que es venien fent des de
1985, i s’ha continuat en aquesta línia de dotar d’un fort grup
d’estudis sobre els temes que incideixen dins el nostre règim
d’aportació d’aigües. Convenis amb altres organismes:
convenis de col•laboració entre el Ministeri de Medi Ambient
i la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori per
actuacions d’interès comú en temes com planificació, gestió i
aprofitament de recursos hídrics subterranis, acords específics
de cooperació entre la Junta d’Aigües i l’Institut Tecnològic
Geominer d’Espanya. Control del domini públic hidràulic, hi ha
molts d’aspectes en què feim feina: el control de les
autoritzacions, lògicament, concessions instal•lacions i obres
corresponents, així com tot el que és el funcionament de les
distintes unitats hidrològic; registre i catàleg, en col•laboració
amb el Ministeri de Medi Ambient, s’ha convocat un concurs
ja per a la inscripció en registre i catàleg d’aigües, el que es
coneix per programa Arica, de 14.000 pous dins la nostra
comunitat per un import de 160 milions de pessetes, que està
pràcticament a punt d’adjudicar-se.

Sr. Triay, senyors diputats, això és la nostra política en
matèria hidràulica. Això és el que hem estat fent en el poc
temps des que ens han transferit les competències en la matèria,
i això és el que farem en un futur. Nosaltres pensam, senyories,
que dins la pròxima legislatura l’aigua haurà deixat de ser un
problema important, greu a Balears, gràcies a aquestes accions
que s’han posat en marxa, i que estan ja donant resultats, sense
demagògies, que tan fàcils són de fer en el tema de l’aigua;
sense triomfalismes, simplement reflectint unes accions i uns
programes que ja estan en marxa, i que són els que per pures
raons de justícia, de solidaritat i d’interès, fins i tot estam
convençuts que comptarem amb la col•laboració de les restants
administracions públiques, totes, amb responsabilitat i
competència sobre la matèria; amb la col•laboració de la nostra
societat, indubtablement, que té una consciència important
sobre aquests temes. I també confiam en comptar amb la
col•laboració de tots vostès, amb la resta de grups polítics
d’aquest parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR BALANZAT I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. La
situació dels recursos hídrics a Mallorca és força
preocupant. Tenim recursos escassos degut a les condicions
climàtiques i geològiques que patim o que tenim a aquesta
illa, però que probablement serien suficients si hi hagués la
planificació adequada. Per altra banda tenim una
sobreexplotació i malbaratament dels nostres recursos
hídrics degut a una manca de gestió racional i responsable
d’aquest recurs. No hi ha encara aprovat un pla hidrològic
que analitzi els recursos disponibles i planifiqui les mesures
per adequar la demanda a la disponibilitat del recurs. La
política del Govern balear és una política a curt termini,
sense planificar ni posar fre a la demanda. Precisament
fomenta l’increment d’aquesta demanda via creixement
urbanístic i turístic, i pretén solucionar la manca d’aigua
amb més infraestructures: dessaladores, transvasament de sa
Costera, etcètera, que són d’un alt cost econòmic i ecològic,
per exemple augment de consum energètic, impacte
territorial i ambiental, augmenta la salinització dels
aqüífers, romp l’equilibri dels llocs costaners afectats, com
per exemple sa Costera.

Per altre costat aquest malbaratament i manca de
planificació responsable posa en perill el futur d’aquest
recurs, i també provoca, entre d’altres coses, un alt nivell de
contaminació dels aqüífers. Per exemple, un de cada cinc
pous està salinitzat, o com a mínim supera el màxim
aconsellat per la Unió Europea. Hi ha contaminació de
nitrats a algunes zones de Palma i de sa Pobla; també hi ha
una depuració d’aigües insuficients, malgrat s’hagi avançat
molt respecte d’aquest punt. Però encara falta molt per fer.

Per dur endavant una política responsable, a nivell
social, econòmic i ecològic, cal analitzar quines són les
causes que provoquen aquest malbaratament de l’aigua. Jo
assenyalaré ara tres causes que crec que són importants, que
donen la resposta per què estam com estam. En primer lloc,
perquè es fomenta un creixement il•limitat de l’oferta
turística i de les urbanitzacions. La demanda turística és
aproximadament de 25 hectòmetres cúbics l’any, amb una
estacionalitat molt pronunciada. Per altre costat la demanda
agrícola és de 210 hectòmetres cúbics l’any, és a dir molt
superior aparentment. Dic aparentment perquè els pous que
teòricament són o han de ser destinats a ús agrícola, moltes
vegades són pous que estan destinats no a aquest ús sinó a
regar camps de golf, urbanitzacions, zones hoteleres,
etcètera.

Per altre costat una altra d’aquestes causes és la manca
de planificació i gestió i un fort malbaratament de l’aigua.
No hi ha plans d’estalvi seriosos per evitar les pèrdues a la
xarxa, o de reducció del consum d’aigua. I per altre costat
la depuració actual encara resulta insuficient. Bàsicament el
90% de les depuradores que tenim són encara de nivell
secundari. Encara no tenim, excepte dos o tres llocs de
Mallorca, i a les altres illes no hi ha encara cap depuració
terciària. Estam encara molt lluny. 
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Per tant el Govern balear, davant un problema tan cabdal per
a Mallorca, té la política de fomentar, d’incrementar el consum
sense analitzar les causes de la situació. I la solució que
proposa el Govern balear és la captació de nous recursos hídrics
mitjançant dessaladores i transvasaments, costosíssims per altre
costat: sa Marineta, sa Costera, més de 6.000 milions de
pessetes, l’Operació Vaixell ha costat 1.500 milions de
pessetes, la dessaladora de Calvià 6.000 milions de pessetes, la
dessaladora de Palma 1.900 milions de pessetes, etcètera. Per
tant són solucions cares i ecològicament poc assenyades.

Quines haurien de ser les alternatives, les propostes, les
iniciatives que hauria d’emprendre el Govern balear segons el
punt de vista dels Verds, òbviament, amb el tema de l’aigua. En
primer lloc nosaltres pensam que el primer que s’hauria de fer
és proposar una moratòria en la captació de nous recursos
hídrics fins que s’hagi fet un pla hidrològica ecològicament,
social i econòmica sostenible. Per altre costat hem de parlar
d’estalvi de l’aigua. Necessitam campanyes de sensibilització,
instal•lació de comptadors individuals, que redueixen fins a un
30% el consum d’aigua, establir tarifes progressives, fomentar
una jardineria adaptada al clima mediterrani, fomentar sistemes
de reg de baix consum, disminuir aquestes fuites de la xarxa de
conducció que comentava, que a Palma aquestes fuites arriben
a quasi un 24%, i als pobles poden arribar entre un 35 fins a un
60% de pèrdues d’aigua a la xarxa, un aprofitament millor de
les aigües pluvials. 

Després una altra de les propostes és anar més enllà,
treballar més de pressa en la depuració terciària. És cert que en
aquests darrers anys s’ha fet un esforç important en posar
depuradores de nivell secundari a les Illes, però pensam que
aquest esforç és insuficient. Fa falta d’una manera ja ràpida i
decidida fer la passa cap a la depuració terciària, que és la que
pot garantir de veritat un reaprofitament total i absolut
d’aquestes aigües depurades. I per altre costat s’ha de limitar el
creixement turístic i urbanístic, que és un gran consumidor
d’aquest recurs.

Per tant, i en definitiva, necessitam un vertader pla
hidrològic que sigui ecològicament sensat. Gràcies. Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d’Esquerra Unida, el
seu portaveu Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si
haguéssim de resumir la valoració que fa Esquerra Unida de la
política del Govern que és objecte de la preocupació del grup
interpel•lant en aquesta ocasió, diríem que ha estat una política,
la del Govern conservador d’aquests darrers anys,
caracteritzada per la manca de criteri, la manca de planificació,
i pel malbaratament dels recursos públics. La manca de
planificació és evident, des del moment que no tenim pla, no hi
ha reconeixement més explícit que no pot haver-hi mai una
planificació. I el Pla hidrològic realment ha passat per unes
peripècies perfectament comparables a altres plans sectorials
també d’importància estratègica a la nostra comunitat. S’ha de
pensar que des d’aquell estudi primer de la preautonomia, des
d’aquell primer encàrrec de les directrius de l’any 1990
efectivament ha plogut i ha deixat de ploure molt en aquesta
comunitat, i la nostra política hidrològica ha passat moltes
vicissituds.

Però fins i tot referint-nos a la història més recent, veurem
que des de l’aprovació pel Consell de l’Aigua l’any passat
de les directrius fins al 3 d’octubre del 97, és a dir
pràcticament en el moment en què es presenta en el Registre
del Parlament la interpel•lació per part del Grup
Parlamentari Socialista, hi ha un buit pràcticament d’un any
en què des d’aquelles directrius fins a l’encàrrec d’una
contractació per fer feina amb el Pla hidrològic,
pràcticament no s’avança gens. És a dir, en uns moments
particularment dramàtics per a la nostra comunitat
autònoma des del punt de vista de l’aigua, quan estàvem
dramàticament duent aigua en circumstàncies excepcionals
a través d’un vaixell de Tarragona, etcètera, resulta que ens
permetíem el luxe de tenir paralitzada la redacció d’aquest
pla hidrològic, que efectivament ara s’ha posat en marxa
una altra vegada amb aquesta contractació, i que li espera
encara una tramitació realment sofisticada, tramitació sobre
la qual m’agradaria, ja que hi som, que el conseller de Medi
Ambient informàs a aquest parlament si després de la
informació pública dels primers treballs, i al marge de la
seva aprovació pel Consell de l’Aigua aquest pla hidrològic
vendrà al Parlament o no, abans d’anar a Madrid per a la
seva aprovació definitiva. M’agradaria que el Sr. Conseller
ens informàs si pensa a dur a debat a aquest parlament el Pla
hidrològic. En qualsevol cas, fins ben avançat el 99, i amb
la millor de les previsions, no tendrem Pla hidrològic aquí,
a la nostra comunitat.

Juntament amb aquesta manca de planificació general,
ens trobam amb un comportament de la Junta d’Aigües, que
molt bé explicava el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, segons el qual es dóna el vist-i-plau, es considera
que hi ha recursos per a noves urbanitzacions, per a noves
extraccions en la mesura que efectivament d’una manera
estricta, d’una manera purament tècnica hi hagi aigua allà al
voltant. És a dir, per citar un exemple sagnant i recent, si es
proposa una urbanització de nova planta enorme, per la
proporció del municipi, a Santanyí, com és es Pujol, i
efectivament hi ha capacitat tècnica de treure aigua per a
aquella urbanització, la Junta d’Aigües informa
favorablement, i prescindeix absolutament del mínim, de
l’elemental criteri de dir “però és que a Santanyí estam
donant aigua de molt mala qualitat”, per tant molt més
raonable seria que aquests recursos anassin cap al consum
del poble de Santanyí.
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Per tant, insistesc, manca de planificació, Junta d’Aigües
amb uns criteris absolutament inadequats a la realitat, i sobre
aquest escenari es munta, o s’ha muntat, una operació vaixell
a punt de morir, que és l’expressió mateixa de la manca de
criteri, ens ha sortit aproximadament per 8.000 milions de
pessetes, 2.000 d’infraestructura i 6.600 tot el transvasament
d’aigua, i estrictament per fer un pegat de tres anys, sense
deixar cap tipus d’infraestructura o de solució a mig termini.
Paral•lelament una possibilitat com és sa Costera, gens ni mica
entusiasmant, però com a mínim no excessivament nociva,
resulta que està ajornada a la pràctica sine die perquè no té
finançament, quan probablement podria donar un forniment
d’aigua pràcticament igual al que ha produït el vaixell
anualment, i a més d’una manera indefinida i amb una inversió
menor, fins i tot, del que ha estat l’Operació Vaixell.

Sobre això també -i acab de seguida, Sr. President- una altra
infraestructura com la de la dessaladora, que aquesta sí que és
clarament nociva, en el sentit que és extraordinàriament cara,
amb un altíssim consum energètic, i sobretot -i ja per acabar,
perquè veig que no he calculat bé el temps- en qualsevol cas
tampoc no significa una solució a llarg termini. El problema
que té aquesta comunitat és que efectivament així com
funcionen les infraestructures previstes, tenim una incertesa
sobre la qualitat de l’aigua a partir de l’estiu de 1998, aquí se’ns
acaben les garanties, perquè no ens creim el compliment dels
terminis en moltes de les infraestructures previstes, i a més,
més a llarg termini la incertesa ja no és sobre la qualitat, sinó
sobre la possibilitat de forniment. Si no arreglam aquesta
previsió que està en els estudis tècnics, de creixement de la
demanda de 40 hectòmetres fins a arribar a l’any 2012, ni
dessaladora ni cap tipus de les infraestructures previstes pot
afrontar aquest creixement de la demanda. Si no anam a
polítiques potents de gestió de la demanda i d’estalvi en el tema
agrari, en els temes que ha explicat també el portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, no hi ha solució a llarg termini per al tema
de l’aigua a la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. D’aigua, n’hem parlat molt els
darrers anys, i la veritat és que no hem vist en aquesta
interpel•lació d’avui avanços substancials, pràcticament les
mateixes frases fetes de sempre. En definitiva, si hem de parlar
de política hidràulica, hem de dir que aquesta no ha existit, no
sé per culpa de quina administració. Històricament es passaven
la pilota de l’Administració autonòmica a l’Administració
central, quan hi havia uns convenis perfectament delimitats.

Però no entrarem en aquest tema. La veritat és que l’única
política, si es pot dir política, realitzada en matèria de
proveïment d’aigua l’han realitzada les empreses. Ni
ajuntaments, ni Administració autonòmica ni Administració
central han utilitzat les seves competències, sinó que la política
hidràulica l’han realitzada les empreses subministradores, i
naturalment amb un únic criteri: el criteri de rendibilitat
econòmica, ja siguin empreses privades o ja siguin empreses
públiques. 

En definitiva, podríem definir la situació en matèria d’aigua
a les Illes Balears com una absència total de planificació, un
descontrol absolut en l’administració de recursos hidràulics,
i com a compendi, però una tercera qüestió, que és un
incompliment flagrant de la Llei d’aigües de l’any 85.
Naturalment no existeix planificació, el Pla hidrològic no sé
si el veurem en aquesta legislatura, però el fet és que l’única
política hidràulica ha consistit que quan s’acabava l’aigua
d’un recurs, d’un aqüífer, promoure una nova extracció. I
s’ha hagut d’arribar a la situació del transvasament d’aigua
en vaixell. És a dir, que l’única política hidràulica han estat
o nous pous, o unes grans obres que ja s’han analitzat.

En el descontrol, voldríem fer un esment especial al que
han estat els aqüífers sobreexplotats. La Llei d’aigües
estableix ben clarament que quan hi ha perill de
sobreexplotació d’un aqüífer l’administració competent ha
d’iniciar l’expedient d’aqüífer sobreexplotat, que comporta
immediatament la suspensió d’autorització de noves
concessions a dins aquella zona, mentre no s’hagi regenerat
totalment aquest aqüífer. Veim però que es continuen
donant concessions a dins aqüífers que les mateixes
directrius del Pla hidrològic reconeixen que estan
sobreexplotats, per exemple l’aqüífer de Llucmajor a
Santanyí, un aqüífer que les directrius consideren que està
sobreexplotat per intrusió d’aigua marina, es continuen
donant concessions. Per tant a dins aquesta zona actualment
hi ha cinc projectes de grans urbanitzacions per a unes 14-
15.000 persones. Veim, per tant, que a pesar que les anàlisis
que tenim fruit d’una resposta de la Conselleria de Sanitat,
ens dóna que el 90% de pous que subministren aigua a les
poblacions tenen una concentració de clorurs recomanada
per l’Organització Mundial de la Salut, es continuen donant
noves concessions per a noves urbanitzacions. No s’exigeix,
per tant, ni l’acreditació de la quantitat suficient d’aigua, ni
de la qualitat de l’aigua, requisits imprescindibles per a
autoritzar noves concessions per a nous nuclis de població.
Fruit d’aquest descontrol absolut, d’aquest desgavell, els
nostres aqüífers es van sobreexplotant.

Una altra qüestió, dins aquest capítol del descontrol és
el frau en els canvis d’usos. Per una part s’han tramitat -o
s’han intentat tramitar, perquè afortunadament els més
importants s’han pogut paralitzar- canvis d’usos de
concessions agrícoles a concessions per a proveïment urbà,
pensant que una concessió de 0,2 hectòmetres anuals podia
subministrar fins a 7 hectòmetres cúbics anuals. Això és un
desbarat absolut, perquè això no equival a canviar l’ús
d’aquell pou, sinó que equival a haver d’abandonar un
nombre de quarterades equivalent a la meitat de les
quarterades de reguiu en el nucli de sa Pobla. Per tant, s’ha
donat un vertader frau en els canvis d’usos. I en definitiva,
es dóna un incompliment de la Llei d’aigües, no respectant
el que a partir de l’any 1985 és un bé públic. La Llei
d’aigües estableix clarament que l’aigua és un bé públic,
que és de tothom, i salvaguarda les concessions anteriors,
però les noves concessions són per utilitzar un recurs públic.
Per tant, amb la Llei d’aigües en la mà, és absurd que els
ajuntaments paguin aigua que és de tots. Per què quan es fa
una nova urbanització, o es fa una nova captació per
subministrament urbà s’ha de pagar l’aigua, si l’aigua que
passa per davall el subsòl és una aigua de tots, no és
propietat del propietari de la finca. I aquest concepte és el
que ningú no ha fet respectar.

En resum: l’aigua continua sent un negoci, amb un bé
públic. Per tant -ja estic fora de temps- pensam que les
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polítiques a Mallorca haurien d’anar per la reutilització, per
polítiques d’estalvi, naturalment per aturar el creixement, però
sobretot per recuperació d’aqüífers. Els aqüífers no són
irrecuperables d’una manera irreversible, i avui hi ha propostes
que han entrat a la Conselleria, a la Junta d’Aigües, que
proposen solucions importants, i nosaltres creim que amb un
règim d’aigües normal, fins i tot a Mallorca no serien
necessàries aquestes grans inversions si es duia una política
correcta de regeneració d’aqüífers, d’evitar el buidament dels
aqüífers superiors sobre els inferiors, d’aturar la infiltració.
Aquesta hauria de ser la política, inversions importants en …

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

… regeneració d’aqüífers. Avui, Sr. Huguet, està a punt,
perquè també ja havia acabat. Gràcies

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Mauricio Rovira, té la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En
primer lugar quiero decirles que el Grupo Popular apoya a su
conseller y al Gobierno balear en la gestión que están realizando
en este momento en materia de aguas, gestión que permite
cubrir en este momento las necesidades actuales, y que
permitirá cubrir en un futuro las necesidades del abastecimiento
de agua. 

Apoyamos esta acción política en los cuatro aspectos que el
conseller ha explicado. El primer aspecto, la organización, la
participación y la planificación en materia hidráulica que se ha
venido llevando a cabo hasta este momento. El segundo
aspecto, las concretas infraestructuras hidráulicas, que han
mejorado y que además mejorarán más en el futuro el
abastecimiento en alta de agua. El tercer aspecto, la depuración
y el saneamiento de aguas residuales, que permitirán en un
futuro cercano su reutilización, sobre todo a nivel agrícola.
Como cuarto aspecto, los estudios, los convenios y el control
del dominio público hidráulico que el Gobierno balear está
llevando a cabo.

Hacer referencia también a una serie de temas que se han
suscitado recientemente, y decir por lo tanto que creemos que
la desaladora de la bahía de Palma será una realidad gracias al

Gobierno del Partido Popular en Baleares y gracias al
Gobierno del Partido Popular en el Gobierno central, y que
se cumplirá aquel compromiso que sin lugar a dudas el
PSOE no pensaba cumplir, porque nunca pensó cómo tenía
que pagarlo, y porque llevaba sin duda una mala gestión en
materia económica. Decir que también damos la
enhorabuena al Gobierno balear por su compromiso, por un
compromiso de sacar adelante en breve ese plan
hidrológico, y no entendemos, por tanto, que haya ningún
tipo de abandono, y creemos que será una realidad.

No estamos, por lo tanto, de acuerdo en definir esa
acción política del Gobierno balear como una mala gestión,
sino todo lo contrario, creemos que esa política ha permitido
en la actualidad mejorar sensiblemente la calidad y la
cantidad de recursos hidráulicos disponibles. Y si no, que se
lo pregunten a los ciudadanos de la bahía de Palma, que
hasta hace unos años tenían que aguantar una calidad
pésima del agua que bebían y que utilizaban, calidad que
ahora, sin lugar a dudas, es suficiente, y cantidad que
también de igual forma es suficiente. Ésa ha sido sin lugar
a dudas una tarea difícil, debido a la problemática propia de
la política de infraestructuras, de costes elevados, sin lugar
a dudas, y a la demagogia política a la que se presta
fácilmente este tema, y a la que no es ajena esta comunidad.

Decir de nuevo que esta acción política del Gobierno
popular permitirá cubrir igualmente en el futuro esas
necesidades de abastecimiento en Mallorca, y por supuesto
en Baleares. Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. Per torn de rèplica té la paraula el
Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo pensava que vostè a aquestes altures ja estava
imposat en les matèries de la seva conselleria, i que per tant
estava en condicions de donar resposta a les qüestions que se li
plantejassin des d’aquesta tribuna. Interpel•lar vol dir demanar,
i jo he demanat bastants coses, i no he tingut resposta a cap
d’elles. Vostè ha fet un discurs genèric de política hidràulica,
amb unes pinzellades que no teníem competències, quan tots
sabem que des del principi de l’autonomia tota la gestió en
matèria hidràulica l’ha duit el Govern balear, encara que hi
hagués un tràmit final que correspongués a l’Estat, que mai
variava la proposta del Govern balear; que totes les obres
d’interès general han estat impulsades pel Govern balear; que
tots els decrets que vostè ha citat són decrets d’un govern
socialista, que ha estat una de les seves característiques, venir
aquí a dir que els socialistes no havien fet res, o que no
pagaven, o que no tenien recursos. Totes les obres que vostè ha
citat són del Govern socialista. És més, l’única actuació del
Govern popular ha estat que el que havien de fer l’any 98 en
matèria de sa Costera ho ha dividit entre el 98 i el 99, o sigui
que encara ho ha allargat un any més. I a més no se sap quan
acabarà.

Jo li parlava de proveïment d’aigua potable a Mallorca, en
concret, d’aigua potable a Mallorca, i sobre aquesta qüestió
voldria insistir, per veure si encara hi ha una oportunitat que
vostè em doni algun tipus de resposta, i és: previsió de les obres
declarades d’interès general. Estarà la dessaladora en el mes de
maig de 1999? Sr. Conseller, amb la previsió econòmica que
s’ha fet per l’any 98 és impossible que la dessaladora estigui a
l’any 99, i per tant jo li deman quines garanties de
subministrament hi ha per l’any 99, o bé quines possibilitats hi
ha d’accelerar la programació i la inversió dins l’any 98 per fer-
ho possible. Quan s’adjudicarà l’obra de sa Costera? Ja no li
deman quan s’acabarà, quan s’adjudicarà? Quan s’acabarà
comprenc que vostè ho ignora, i a la vista ningú no en té ni
idea, perquè a la vista de la llarguíssima programació i de la
confusió existent al pressupost general de l’Estat i
l’administració entre sa Costera i la regulació d’Almadrà-
Solleric, i les xifres totalment contradictòries que manegen els
pressuposts generals de l’Estat, no crec que hi hagi ningú en
condicions de contestar quan s’acabarà; però com a mínim
digui’m, o digui a aquest parlament, quan s’adjudicarà. Són
obres d’interès general proposades pel Govern balear; redactats
els projectes a les Illes Balears, impulsades des d’aquí. Ho han
de saber aquí, no poden deixar la responsabilitat a uns altres.

Quin paper -que no me n’ha parlat en absolut- pensa assumir
el Govern balear en matèria d’aigua en alta, perquè hi hagi
realment una garantia de subministrament als ajuntaments, i uns
ajuntaments no depenguin d’uns altres quant a disposició
d’aigua? Quan es posarà en marxa el control dels preus en alta,
que són una real especulació de l’aigua que després es transmet
directament als preus al consumidor, sense cap tipus de
justificació ni de control? Quan començarà a redactar la Junta
d’Aigües o els organismes pertinents de la Conselleria del
Govern balear informes seriosos i solvents en matèria de
disponibilitat d’aigua?

Jo som membre d’una comissió parlamentària que es diu
Comissió per a l’estudi de l’escassesa d’aigua, i hi compareixen
algunes personalitat responsables de l’administració del Govern

balear en matèria d’aigua, i la veritat és que he sentit coses
que m’han preocupat moltíssim. M’ha preocupat moltíssim
sentir el cap del Departament Jurídic Administratiu de la
Junta d’Aigües, el Sr. Antoni Martínez, dir exactament “si
el ayuntamiento de turno responsable en el municipio dice que
él puede abastecer, o que sus concesionarios pueden
abastecer, pues en un principio nosotros tenemos que decir que
sí, esto es lo lógico. Si aquest és el criteri que es pren per
autoritzar o per garantir que hi ha disponibilitat d’aigua per
a noves urbanitzacions, no m’estranya que com més són i
més urbanitzacions hi ha, més permisos es troben favorables
per avalar aquestes urbanitzacions. 

Sr. Conseller, m’agradaria que donàs alguna resposta a
aquestes qüestions. Quin és el control que es fa de l’aqüífer
del Pont d’Inca, del qual es fan extraccions d’aigües
salobres per dessalar, o de l’aqüífer de Na Burguesa, que
sembla ser que també se n’extreuen per la dessaladora de
Son Tugores? Què pensen fer amb aquestes propostes de les
directrius del Pla hidrològic referents a dos projectes tan
estrambòtics com el de la regulació del sistema d’Almadrà-
Solleric amb la construcció d’un embassament al torrent
d’Almadrà i la derivació del torrent de Solleric, i
l’embassament de les Ufanes de Campanet? I per tant, Sr.
Conseller, jo li deman unes certes explicacions sobre
aquestes qüestions. Crec que és necessari conèixer també
quin és el compromís del Govern, que fa dos anys era
immediat, quin és en aquest moment sobre la constitució de
les juntes insulars d’explotació, per tal que hi hagi una
participació a cada illa en les decisions que es prenen en
matèria de gestió de recursos hidràulics.

Són qüestions concretes, són qüestions per conèixer en
particular la posició del Govern respecte de projectes
concrets absolutament necessaris, i a més que estan
absolutament a la vista. Si a l’any 1998 sembla ser que les
condicions hidrològiques garanteixen en aquest moment que
es pot passar amb els recursos existents, què passarà l’any
99? Quines decisions pensa prendre el Govern per assegurar
que l’any 99, amb una previsió pressupostària que deixa,
com he dit, el 76% de la inversió de la dessaladora per als
sis darrers mesos, com serà possible que es pugui acabar
una obra d’aquesta envergadura, tenint en compte que el
76% d’aquesta inversió són 4.150 milions en els darrers sis
mesos? 

Simplement li deman aquestes qüestions. Vostè per ara
ha fet un discurs genèric, ens ha parlat de les aigües
residuals, ens ha parlat d’obres a Eivissa i a Formentera, que
no eren objecte d’aquesta interpel•lació. Li deman per
aquestes qüestions concretes de proveïment d’aigua potable
a poblacions a l’illa de Mallorca. M’agradaria que ens donàs
algun tipus de contestació adequada i precisa a aquestes
qüestions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Pel torn de contrarèplica 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. Jo estava prenent nota, i endemés
era la meva intenció tractar de donar resposta, si no a totes
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les qüestions que se m’havia plantejat i de tots els grups, sí a la
majoria d’elles, però em diuen que la mecànica parlamentària,
que efectivament encara desconec un poc, no em permet de
donar resposta més que al grup interpel•lant. Per tant, Sr. Triay,
òbviament em centraré en la seva intervenció, i tractaré
efectivament, com li havia anticipat, de donar resposta concreta
a qüestions concretes que vostè m’ha plantejat. Lògicament, no
podré deixar passar l’oportunitat, si de cas, d’anar també donant
resposta a qualcuna de les qüestions que els altres grups han
aprofitat per demanar-me, i que en part coincidien amb les
seves inquietuds.

Anem a veure. Vostè bàsicament dins la seva interpel•lació
em planteja sis qüestions molt concretes. La primera és la
suspensió del transvasament d’aigua de l’Ebre, l’operació
Vaixell. Miri, aquesta operació, com vostè coneix, sap que és
competència d’un consorci en el qual estan representats, a més
del Govern, l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de Calvià.
Són lògicament en aquest moment les institucions que de
qualque manera han estat rebent els beneficis d’aquesta
operació Vaixell. Són ells els que lògicament havien de prendre
la decisió definitiva al respecte, tot i que el Govern els estava
tècnicament donant suport i estant darrere per prendre aquesta
decisió. Sense deixar de banda si es comparteix o no aquesta
decisió, el que sí li he de dir és que va ser una decisió que es va
prendre, i que el Govern, com ha fet sempre dins aquest
consorci, va respectar la seva decisió.

Vull dir-li que el tema del proveïment a la badia de Palma,
jo crec que requeria una solució en aquell moment, i que l’única
política hidràulica vertadera que existeix -i amb això ja estic
donant resposta a qualcun dels altres parlamentaris- és la de
donar aigua de qualitat al que la necessita, i això és el que es va
fer amb l’operació Vaixell.

Parla vostè també de l’ajornament continuat de la
construcció i entrada en servei del transvasament de sa Costera.
Ja li he dit abans que aquest és, desgraciadament, un d’aquells
projectes que vostès en el mes de març de 1994 -quan dic
vostès em referesc al seu govern a Madrid- va firmar sense tenir
els fons, el pressupost per dur-ho endavant. Vull dir-li, per cert,
que si aquell govern hagués estat seriós, a l’any 97 aquest
transvasament seria un fet. Era el que es preveia dins el
conveni, el que passa és que dins el conveni no deia que no hi
hauria doblers per fer-ho. Això no ho deia, però això és el que
ha passat de ver. Per tant, jo no sé quan serà una realitat el
transvasament de sa Costera. El que sí li puc dir és que
compartim amb vostè la preocupació, la compartim en aquests
moments, i estam pressionant el Govern central de Madrid -ara
sí ja del Partit Popular, afortunadament- tot el que podem
perquè això es faci d’una manera ràpida i eficaç. Li he de dir en
aquest sentit que l’obra que s’havia de fer, perquè el túnel de
Sóller ja és una realitat, era la de dins, i està feta. En aquests
moments s’està fent la carretera de la boca nord de Sóller, i
estam fent feina perquè també es passi la canonada adient per
fer possible aquest transvasament ara que es fa aquesta obra. I
efectivament, Sr. Triay, tenim problemes, i els reconeixem.
Tractam de solucionar-los i dur-ho endavant. Però en qualsevol
cas li garantesc que no ens espanta. El Govern hi fa feina, i
estam segurs que serà possible arribar a uns acords que es
compleixin, no com els anteriors, per dur endavant el
transvasament de sa Costera.

Em parla vostè, també, de la localització de la nova
dessaladora de la badia de Palma, així com la seva posada en
funcionament; gairebé d'això farem un paquet, dessaladora
badia de Palma. Miri, jo el que li he de dir, com vostè sap, és
que avui ja existeix un contracte firmat, un contracte,
òbviament -perquè si no no s'hagués pogut firmar- que va
acompanyat de tota una sèrie de documentació tècnica, un

projecte tècnic important -vostè per la seva feina ho sap- on
hi ha una ubicació física exacta d'allà a on va la dessaladora;
per tant, em sembla que és obvi, no fa falta parlar-ne més.
La ubicació física només és una, és la que existeix i és la
que està firmada.

Execució del contracte. Efectivament es marca un
termini de 18 mesos. Dins aquesta gestió -això sí que és
gestió de Govern- li puc dir que, conscients del retard que
duim també en la dessaladora de la badia de Palma, també,
per cert, dins el marc del conveni firmat l'any 94 pel Sr.
Borrell que tampoc no tenia doblers,dins aquest marc li puc
dir que dins la gestió que ha fet el Govern hi ha el
compromís, per part de l'empresa concessionària, d'executar
aquesta obra en 12 mesos, no en 18 com està previst, per
tant, per estar en condicions de donar aigua no el maig del
99, que eren els dubtes que vostè tenia, sinó el mes de gener
del 99, abans, fins i tot abans. Això és gestió, Sr. Triay.

Ens diuen també que hem abandonat els treballs del Pla
hidrològic. En absolut, en absolut s'han abandonat els
estudis, els treballs del Pla hidrològic. Vostè sap, perquè
vostè és tècnic, que un estudi d'aquestes característiques
requereix un temps de formació molt important.
Actualitzam la informació en base al darrer any que tenim,
en base a l'any 96, perquè això es va iniciar, com vostè
coneix molt bé, fa cinc o sis anys. Fins aquí -ja li dic que
abans tenim l'índex d'aquest pla- està pràcticament elaborat,
el pos a la seva disposició, i li puc dir que, en aquests
moments, el Govern està en disposició d'assumir el
compromís que dins el proper període de sessions, pel mes
d'abril de l'any que ve, el Pla hidrològic serà presentat, serà
una realitat; no li parl d'aquí a dos anys, li parl de l'any que
ve.

Després, i aquest ha estat un tema reiteratiu en
pràcticament tots els que han intervingut, parlen de la
manca de seriositat, de la facilitat en donar el vistiplau a les
noves urbanitzacions per part de la Junta d'Aigües. Jo li he
de dir clarament una vegada més, i em sap greu que cada
vegada que parl del Consell Insular haguem de parlar de
derivació de responsabilitats: el que autoritza les noves
urbanitzacions no és el Govern, no és la Junta d'Aigües, és
el Consell Insular a través de la Comissió d'Urbanisme.
Aquests són els que autoritzen realment.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):
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Si, Sr. President. Nosaltres allò que feim des de la Junta
d'Aigües és avaluar la viabilitat del sistema de subministrament
d'aigua que ens proposen els promotors de les urbanitzacions i,
miri, Sr. Triay, si compleixen hem de dir que sí, no tenim un
marge; nosaltres, si compleixen una normativa, no estam per
valorar si ens ho creim o no, nosaltres estam per valorar si
tècnicament són projectes viables. Estam gairebé en una
activitat que jo diria reglada.

Per acabar, el Govern el que vol és donar seguretat,
garanties, per al subministrament d'aigua en el futur, per a la
badia de Palma i per a tota l'illa de Mallorca. Hi ha hagut una
constant a la seva exposició: no hi ha ni política ni planificació
hidràulica. Política hidràulica només en coneixem una: donar
aigua a les comunitats que en necessiten, aigua de qualitat,
aquesta és la que hem duit endavant amb el vaixell i amb les
polítiques que algú qualifica d'excessivament cares, però no en
coneixem d'altra, hem de donar aigua. Planificació: el mes
d'abril de l'any que ve el Pla hidrològic serà una realitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 5493/97, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del
projecte d'extracció d'arena de la costa nord de Mallorca.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, proposicions no de
llei, i hi ha la Proposició no de llei 5493/97, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del projecte
d'extracció d'arena de la costa nord de Mallorca. Per defensar-la
té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el nostre grup, el Grup Parlamentari Popular, ha presentat una
proposició no de llei molt senzilla en el seu contingut i és,
senzillament, demanar que el Parlament de les Illes Balears,
que aquest plenari, demani a Madrid,en el Ministeri de Medi
Ambient, que s'aturi el projecte d'extracció d'arena de la zona
nord de Mallorca per regenerar la platja de Peníscola. 

És una iniciativa molt concreta i amb un objectiu molt clar,
i és que l'arena d'aquesta zona nord de la nostra illa quedi aquí
i no la duguin a la península i no la duguin a altres regions
d'Espanya per regenerar o per dur a altres platges.

I quins són els fets que ens duen a plantejar aquesta
iniciativa? Els fets són molt senzills; l'any 1994 algú a Madrid
va tenir una molt brillant idea, jo diria que una idea milionària,
mirat en nombres de metres cúbics d'arena, de plantejar, de

posar sobre la taula, la possibilitat d'extreure 1,7 milions de
metres cúbics d'arena de la zona nord de Mallorca i dur-la
a altres llocs de la península, en concret a Peníscola. 1,7
milions que, en principi, s'havia plantejat una quantitat molt
superior, es plantejaven al voltant de 8 milions de metres
cúbics d'arena però, al final, es va concretar en això, és a
dir, que en un moment determinat algú a Madrid, a
l'administració central de l'any 1994 a Madrid, Govern
socialista, es planteja la possibilitat de dur-se'n arena d'aquí
cap allà.

I què passa?, idò que es realitza una memòria-resum que
diu les característiques i les peculiaritats d'aquest projecte
i es demana opinió al Govern balear sobre què pensa d'això;
conforme a uns decrets que estaven en vigor i conforme a
un reglament de la Llei de costes demanen al Govern balear
què pensa respecte a aquest projecte de dur-se'n arena d'aquí
cap a la península. Hem de dir que la valoració, l'opinió,
l'informe que fa el Govern balear,segons la normativa, en
principi no és vinculant, és a dir, el que diguem des de
Balears no obliga l'Administració central de Madrid. Però,
què volem nosaltres?, què volem des del Grup Parlamentari
Popular? Que sí, que efectivament no és vinculant, però
creim que ha de tenir pes suficient, que la voluntat del
Govern balear, la voluntat d'aquest parlament emparada en
una sèrie d'informes tècnics, creim nosaltres que s'ha de
tenir en compte per part de l'Administració central, per part
del ministeri corresponent.

En aquest sentit, per part de la Conselleria d'Obres
Públiques en aquell moment, es va elaborar un document
del qual breument passaré a donar quatre o cinc pinzellades
sobre què deia. Entre altres coses es diu que "se echa en falta
un estudio detallado sobre las características de las
comunidades bentónicas, y el resto del estudio enviado
presenta numerosas deficiencias". Un altre punt que creim
que és fonamental de l'informe elaborat per la conselleria és
que "no hay ninguna indicación sobre cuál es el punto de
vertido, es decir, la playa que piensa regenerarse con estas
arenas, actuación que puede ser tanto o más impactante que la
extracción". En aquest sentit, des de l'opinió del Govern, es
pensa que s'incompleix l'article 124.1 del Reglament de la
Llei de costes. També es fan, des de la conselleria, tota una
sèrie d'observacions on es diu que hi hauria d'haver una
cartografia de las praderas de posidonia, creim que amb un
estudi, amb una escala major, per poder analitzar amb més
deteniment, per poder aprofundir quins són els punts
positius i els punts negatius d'aquestes praderies de
posidònia.

També es diu que hi ha -en aquesta memòria-resum que
es va elaborar per part de Madrid- tot un conjunt, tota una
sèrie d'incongruències, i també es diu que s'ha fet unes
valoracions conforme a unes variables que estan definides
i, des d'aquí, es demanava que se'ns enviàs documentació
que digués quines són aquestes variables, en base a quins
criteris s'han fet i quines són les quantificacions que hi
pugui haver. En definitiva, per part de la Conselleria
d'Obres Públiques es deia que, en principi, no estaven massa
d'acord amb aquesta extracció d'arena, però a més a més es
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demanava a Madrid tot un conjunt de documentació, un
aprofundiment en una sèrie de punts importants per poder
valorar molt millor la possibilitat o no d'aquesta extracció
d'arena.

Però va ser per part de la Conselleria d'Agricultura que
també es varen enviar a Madrid tota una sèrie de consideracions
sobre aquesta memòria-resum elaborada pel ministeri de
Madrid, i aquí, des de la Conselleria d'Agricultura, es deia que
en aquesta memòria havien primat els criteris de tipus físic
sobre els criteris de tipus biològic i pesquer. També es deia, per
part de la Conselleria d'Agricultura que el estudio biológico y las
recopilaciones de datos pesqueros en la que ésta se hizo, tuvieron
un carácter muy superficial, plagadas de generalidades y errores,
y que muchas de las afirmaciones son erróneas; també es deia
que no se han valorado adecuadamente las consecuencias de
carácter biológico-pesquero que, con toda seguridad, el impacto
de las extracciones de arena será mucho mayor del indicado en la
memoria. També es trobava que s'havien d'haver demanat tot un
conjunt d'informacions, s'havia hagut de demanar opinió a tota
una sèrie de col•lectius, a tota una sèrie de confraries, que hom
creia, des del Govern balear, que podien donar una informació
i aportar unes dades importants per analitzar la conveniència o
no de realitzar aquesta extracció d'arena. També es deia que la
cartografia no es corresponia exactament amb la realitat, amb
la qual cosa s'havia d'aprofundir en aquests estudis de
cartografia. També es deia que es considera que era necessari
aportar un estudi hidrogràfic molt més detallat d'aquella zona.
En definitiva, per part de la Conselleria d'Agricultura, es
desaconsellava realitzar aquesta extracció d'arena a la zona
nord, i també es tenia en compte que faltaven una sèrie de
detalls sobre les comunitats bentòniques que es produeixen en
aquesta zona nord i que posseeixen una fauna molt rica i que,
aprofundint en elles, hi ha un interès pesquer molt important. 

En definitiva, d'aquesta anàlisi d'aquesta documentació
elaborada per part del Govern balear i que s'envia a Madrid,
creim nosaltres que es fa desaconsellable que el Ministeri de
Medi Ambient prengui la decisió d'extreure arena d'aquesta
zona en concret de Mallorca i dur-la cap a un altre lloc de la
península. 

Però a part d'aquests informes elaborats per la conselleria,
hi ha hagut, per part del Govern balear, i em consta, tota una
sèrie de gestions a nivell de ministeris, parlades amb directors
generals i amb personal dels ministeris, per intentar donar una
empenta i que no es prengui aquesta decisió que, des del punt
de vista de Balears i des del Grup Popular, consideraríem que
és negativa. Nosaltres creim que si s'aprova aquesta extracció
d'arena s'alterarà el fons marí d'aquella zona i pensam que es
posarà en perill el fons pesquer i, en aquest sentit, nosaltres
creim que, a la vista d'aquesta documentació, creim que

políticament és oportú que aquest parlament avui aprovi
aquesta iniciativa perquè el Parlament demani a Madrid, al
Ministeri de Medi Ambient, que es retiri el projecte
d'extracció d'arena de la costa nord de Mallorca per ampliar
la platja de Peníscola i, en aquest sentit, si des d'aquí, des de
la nostra comunitat, hi ha tota una sèrie de valoracions
tècniques que ens diuen que no és del tot recomanable que
es faci aquesta extracció d'arena, malgrat que no sigui
vinculant nosaltres creim que, a Madrid, el ministeri ha de
respectar la decisió presa per part dels tècnics d'aquí, de la
nostra comunitat i, en aquest sentit, nosaltres hem presentat
aquesta proposició no de llei, perquè creim que amb això
defensam els interessos de la nostra comunitat autònoma. 

Demanaria, si és possible, el suport dels distints grups
parlamentaris. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Toca el torn, ara, al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que ha presentat l'esmena 5850, per fer-
ne la defensa i posicionar-se sobre la Proposició no de llei
presentada.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, voldria fer una
observació prèvia que seria animar el Grup Parlamentari
Popular i el Govern a recórrer més sovint a reclamar el
suport del Parlament de les Illes Balears, suport a actuacions
del Govern, perquè el Govern, en aquest cas com en altres
casos, ja sabem que ha fet gestions per evitar aquestes
extraccions; per tant, quan des de l'oposició instam
instàncies superior a prendre algun acord en suport a
accions del Govern de les Illes Balears, perquè la proposta
vengui de l'oposició no està bé que la rebutgin. Per tant,
felicitacions i els animam a acceptar més el suport
parlamentari.

Bé, el tema efectivament es remunta a l'any 1994, quan
vàrem conèixer per primera vegada aquest projecte,
inicialment un projecte d'extracció de 8 milions de metres
cúbics de la costa nord de Mallorca. En aquells moments el
nostre grup parlamentari ja va recórrer a l'eurodiputat Joan
Vallvé perquè plantejàs el tema a la Unió Europea; així ho
va, fer mitjançant una pregunta, i fruit d'aquella iniciativa la
comissió europea va obrir un expedient d'ofici mitjançant el
qual es va emplaçar l'Estat espanyol a justificar aquest
expedient i remetre l'avaluació d'impacte ambiental, una
avaluació d'impacte ambiental que, en el cas de les
extraccions d'arena, no era preceptiva. En el termini de
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presentació d'al•legacions, el nostre grup va enviar totes els
al•legacions dels ajuntaments de la zona, els informes de les
conselleries respectives que havien informat negativament, més
un video enregistrat pel Sr. Antoni Font, geòleg, amb una
declaració jurada a on es demostrava que, contràriament a allò
que figurava a l'expedient de l'Estat espanyol, aquella zona era
una zona de praderies de posidònia. Per tant, era un expedient
incorrecte. Malauradament, la comissió europea no va anul•lar
aquest expedient, com hem vist actualment. 

A part d'això, el Parlament de les Illes Balears ja ha pres dos
acords, que nosaltres recordem, fruit d'iniciatives del nostre
grup parlamentari -un l'any 1989 i l'altre l'any 1995- en els
quals, a part de demanar la paralització d'aquests expedients,
instam que sigui preceptiva, a qualsevol projecte d'extracció
d'arenes, una avaluació d'impacte ambiental amb la seva
exposició pública, perquè no només la realitzin les empreses o
hi tenguin accés les empreses, sinó que la ciutadania pugui
al•legar, així com una anàlisi dels sediments per comprovar,
també, les repercussions que poden tenir sobre la zona allà a on
s'han de dipositar.

Bé, en definitiva ens tornam a trobar, en aquest moment, no
amb un sinó amb dos projectes: un projecte a la costa nord, que
actualment s'ha reduït a 1,7 milions de metres cúbics, i un altre
anunciat al llevant de Mallorca, davant les costes de Santanyí.
Jo crec que faig nostres els arguments de la Sra. Salom i tant
negativa és l'extracció d'arena a la costa nord com a la zona del
llevant de Mallorca i, per tant, creim que li donaran suport.

Parlam, però, d'uns projectes impressionants que voldríem
aprofitar per analitzar. 8 milions de metres cúbics d'arena,
senyores i senyors diputats, són l'equivalent a 800.000 camions
de 10 tones; ens hem d'imaginar què significa això, treure de
l'interior de la mar, de zones pròximes a la costa, 800.000
camions d'arena, i nosaltres volem fer aquesta reflexió: per
què?; és útil aquesta extracció massiva d'arena? I primer hem
de fer una consideració: a les Illes Balears només tenim l'arena
que els nostres ecosistemes produeixen, aquí no hi ha rius que
desemboquin a la mar i que facin uns dipòsits que llavors
serveixin per alimentar l'arena, aquí les nostres plataformes
tenen l'arena que el nostre sistema produeix, que les praderies
de posidònia produeixen; per tant, tota l'arena que es tregui
d'aquí l'han de regenerar els nostres propis ecosistemes, no hi
ha una aportació d'arena de l'exterior, estam aïllats, també en
aquest sentit. 

Per tant, hem de qüestionar molt més aquests projectes
d'extracció d'arena, i els hem de qüestionar doblement, per una
part la mateixa extracció, per l'impacte que té, i per l'altra, el
mateix dipòsit perquè també té un efecte negatiu. Primer,
l'extracció; l'extracció és perniciosa sobretot si afecta les
praderies de posidònia, que són les vertaderes fàbriques d'arena,
fabriquen l'arena i la dipositen a les platges; per tant, arrasar
aquestes praderies, com demostrava el geòleg Antoni Font en
el seu video, que jo vaig tenir ocasió de visionar i els mitjans de
comunicació també, en una sala d'aquest parlament, vàrem
poder veure les turbulències que s'originaven, l'efecte
devastador sobre àmplies zones, zones importants; per tant, el
primer efecte de l'extracció és destruir la fabricació d'arena. 

Per què?; el dipòsit a una platja és una solució? Tampoc,
perquè precisament aquest cap de setmana, en unes jornades
que ha organitzat el nostre partit a Alcúdia per estudiar els
problemes del nostre litoral, hi va haver una ponència d'un
geògraf, el Sr. Jaume Servera -que recoman al Govern que
es posi en contacte amb ell- que ens va explicar el procés de
pèrdua d'arena d'unes platges. Mirin, en el millor dels
casos,l'arena dipositada en una platja sobreviu o perdura
quatre anys, en el millor dels casos, i hem vist, fins i tot, en
algunes ocasions, que en el primer hivern un temporal fort
ha deixat la platja en la mateixa situació que estava abans i,
clar, això té un efecte encara doblement perniciós, perquè
l'arena dipositada allà damunt, quan recula torna a tapar les
praderies de posidònia i, per tant, tornam a tenir l'efecte
negatiu; si l'extracció arrasa la posidònia i mata la fàbrica,
el dipòsit, quan les ones l'arrastren, enterra la posidònia i
torna ofegar, mata la fàbrica d'arena. Per tant, tant
l'extracció com el dipòsit té aquests efectes completament
negatius.

Llavors també hauríem d'estudiar les causes de la pèrdua
d'arena a les platges, perquè no només és a Peníscola, que
tenen problemes. Aquests dies hem vist, hem llegit als
mitjans de comunicació, que ja no només és a Can Picafort,
que anualment tenen problemes i que les hem de regenerar,
hem vist que els turistes de Cala Millor ja amenacen amb no
tornar perquè Cala Millor ha perdut les platges; el temporal
ha afectat la platja de Palma. Ara hem parlat del tema de
l'aigua, un tema gravíssim, un problema difícil de resoldre,
però jo crec que a curt termini, i podem parlar de cinc a deu
anys, a Mallorca i a les Illes Balears ens podem trobar amb
un altre problema de conseqüències econòmiques
incalculables, i és la pèrdua d'arena de les nostres platges.
Jo avui voldria fer un toc d'atenció al Parlament i al Govern
que, curiosament cap membre del Govern no és present en
aquest moment,-perdoni, Sra. Estaràs- voldria, idò, que
prengués nota i transmetés la preocupació al president
perquè aquest pot ser un problema gravíssim. Si els turistes
de Cala Millor, de la platja de Palma, de Pollença, que fa
uns anys varen tenir aquest problema, de Can Picafort, no
tenen arena, no tenen, a més, aquesta arena característica del
nostre país, tornaran?; què passa amb el nostre sistema
econòmic? És un toc d'alarma i no vull ser alarmista perquè
li hem de sortir a camí.

Les causes, quines són? Naturalment també ens les deia
aquest expert: alteració de corrents marines, fruit d'espigons,
de ports esportius; destrucció de les dunes interiors, fruit de
construccions que han provocat un desplaçament d'aquestes
dunes; la retirada d'algues per oferir aquestes platges netes
que, si la retirada d'algues és imprescindible, s'ha de mirar
molt quan es fa aquesta retirada d'algues, perquè quan
retiram l'alga també retiram l'arena; i, fins i tot, el mateix
factor humà, i aquest expert ens deia que s'ha calculat que
l'arena que se'n duen les persones amb les tovalloles,
aferrada al mateix cos, en es Trenc és superior a la
regeneració natural d'arena de la platja d'es Trenc. Per tant,
avui hi ha persones, hi ha experts que han estudiat el
fenomen, que el tenen diagnosticat i que no tenen les
solucions però estudien les possibles solucions; hi ha
experiments a la platja de Canyamel, fets d'una manera
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totalment autodidacta, sense estudis previs però que donen
resultats positius, i cada platja és un ecosistema particular que
necessita el seu estudi particular i necessita la seva solució
particular.

Ens hem apartat un poquet del tema, Sr. President, però
aprofitant que creim que avui hi haurà unanimitat en aquest
parlament, hem aprofitat per mostrar els petits coneixements
que vàrem adquirir aquest cap de setmana per veure si poden
ser d'utilitat al Govern i emprenem accions per sortir a camí a
un dels problemes que podria tenir unes conseqüències
econòmiques gravíssimes. Per suposat, esperam el vot
favorable a l'esmena que hem presentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol, Sr. Diputat. Ara fixaran la
posició els diferents grups parlamentaris. Té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
avui veim una proposta presentada pel Grup Popular que suposa
que proposen la retirada del projecte d'extracció d'arena de la
costa nord de Mallorca. Bé, en principi res a dir, fins i tot
estaríem d'acord en afegir la part de Llevant que ha proposat el
Grup Nacionalista-PSM. Correcte. Però jo voldria destacar
aquí, malgrat que diré ja de bon principi que votaré a favor
d'aquesta iniciativa, però vull aprofitar per fer algunes
matisacions i per fer notar algunes contradiccions del Partit
Popular en aquest tema.

Resulta que ara veim que extreure arena dels nostres fons
marins per dur-la a fora és dolent, dolentíssim, però extreure
arena dels nostres fons marins per fabricar platges artificials,
per omplir platges nostres és bo, boníssim. Home!, crec que
això no és seriós, (...) fer aquest regionalisme arener de dir que
no se'n duguin la nostra arena cap a la península perquè això és
un atemptat ecològic i és terrible per als recursos pesquers i no
sé quantes coses més. En canvi, quan es tracta de treure aquesta
mateixa arena per regenerar les nostres platges, això és
fantàstic, no suposa cap impacte ambiental i no s'ha de fer cap
objecció. Sincerament crec que les vares de mesurar haurien de
funcionar exactament igual per a tots els casos i, per tant, crec
que és una contradicció evident, aquest distinció. 

Vull recordar-los que, per exemple, quan el Govern
estatal, el Govern de Madrid va anunciar que per a l'any 97
no hauria ajudes per "regenerar" -i quan dic "regenerar"
sempre pos cometes perquè fabricar platges artificials o fer
aportacions artificials d'arena no és regenerar platges, és
fabricar metres de platja- va dir que no hi hauria ajudes,
enguany, per "regenerar" platges com a mínim a l'illa
d'Eivissa, que no n'hi hauria per diferents motius; va haver-
hi un escàndol, és a dir, el Partit Popular es va posar en peu
de guerra a Eivissa, va dir que això no podia ser, bé, varen
recórrer, bé, varen fer de tot per pressionar l'Administració
central i per obligar-los fins i tot varen parlar amb el seu
amic ministre eivissenc perquè intercedís davant el ministeri
corresponent per tal que evitàs aquesta barbaritat; que això
era un atemptat contra la indústria turística, etc. Finalment
es va aconseguir que el ministeri donàs ajudes per poder
regenerar doncs gairebé la meitat de les platges d'Eivissa, és
a dir, centenars i centenars de tones extretes de la pròpia illa
d'Eivissa, és a dir, dels voltants òbviament, de la Cala de
Sant Vicent. I això era bo, boníssim i no suposa cap
problema ni cap impacte ambiental.

Curiós, curiós, nosaltres pensam que això no és seriós,
el debat ha de ser no si treure l'arena per dur-la fora és
dolent i treure arena per ca nostra és bo, aquest no és el
debat, el debat és: és bo, és convenient fer aquestes
regeneracions de platges, aquestes aportacions artificials
d'arena a les platges, a qualsevol platges és convenient o no
és convenient, és perjudicial o no, és beneficiós, té més
beneficis que perjudicis? Aquest crec que hauria de ser el
debat.

Òbviament, he de dir que els ecologistes estam en contra
d'aquestes solucions. Crec que s'han d'atacar les causes que
provoquen aquesta situació, abans el Sr. Sampol ens ha fet
una sessió bastant didàctica del que és tota la dinàmica
biològica que genera això i que per tant m'estalviaré de fer.
Però que hi ha estudis seriosos, científics, de diferents
organitzacions que avalen que aquest sistema d'extreure
arena per dipositar-la a diferents platges no és un bon
sistema, que provoca greus alteracions al medi marí, als
recursos pesquers, praderies de posidònia, etc., grups com
el GOB, com Greenpeace, etc., fins i tot el Govern central
del Partit Popular ho reconeix; i amb una resposta a una
pregunta que va fer la senadora Pilar Costa, una pregunta
referida a quins criteris té previst tenir en compte el Govern
per aprovar la reposició o regeneració de platges a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres
coses es diu: Pretender -diu la resposta del Govern-
mantener una playa ancha y cómoda para su explotación
turística a base de continuas aportaciones de arena no puede
considerarse un procedimiento adecuado por varias razones:
a) escasez de recursos de arena; b) posibles daños al medio
ambiente muy variables según los casos; y c) inadecuación
económica, es decir, relación coste-beneficio demasiado alta.
És a dir, el propi Govern reconeix que no és gaire
convenient això de fer aquestes regeneracions d'arena. Però
si les regeneracions d'arena no són bones en un cas tampoc
no són bones en els altres, tan dolen és per dur-la fora com
per omplir i fabricar metres de platja a la nostra comunitat.
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A més, és curiós que utilitza, a la pròpia exposició de motius
de la iniciativa presentada pel Grup Popular es fa referència a
medi ambient, al problema de la destrucció de recursos
pesquers. Què passa, només es destrueixen els recursos
pesquers quan l'arena ha de ser exportada a altres llocs i quan
l'hem d'utilitzar nosaltres no n'hi ha cap de problema de
recursos pesquers, etc.? Home, sincerament, creim que no va
per aquí la cosa.

Per tant, crec que el que hauria estat més convenient és que
aquesta iniciativa reclamàs posar fi, des del Govern central, a
aquesta pràctica que els darrers anys ha estat habitual, és a dir,
demanar no que aquesta o aquesta altra extracció concreta que
s'ha d'exportar siguin paralitzades, sinó que qualsevol extracció
d'arena per dipositar arenes a qualsevol platja sigui paralitzada
per ser perjudicial per al medi ambient. Aquesta hauria estat la
bona proposició que hauríem nosaltres desitjat. En qualsevol
cas, aquesta iniciativa presentada és incompleta des del nostre
punt de vista, però en qualsevol cas, com he anunciat, li
donarem suport. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida, té la
paraula el seu portaveu Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquí tenim una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular,
amb una connotació verda, veim que la portaveu s'ha vestit per
a l'ocasió en qualsevol cas, i que fa referència al projecte
d'extracció d'arena de la costa nord de Mallorca per dur-la a la
platja de Peñíscola de Castelló per a la seva regeneració. És una
proposta que valora negativament aquest projecte i per tant una
proposta a la qual nosaltres també li donarem suport. Però ho
farem com la resta de grups que han intervengut fins ara,

EL SR. PRESIDENT:

Em disculpa, Sr. Diputat. Jo demanaria per favor, de la
mateixa manera que vam haver de fer el requeriment a les
senyores i senyors diputats i membres del Govern entorn els
telèfons portàtils que tots els que es trobin a la guardin també
el mateix criteri, el mateix sistema, gràcies. Continuï, Sr.
Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, gràcies, Sr. President. M'he perdut una mica, ah sí.
Que de la mateixa manera que la resta de grups que han
intervengut fins ara, el Grup Mixt i el Grup Parlamentari
Nacionalista, donarem suport d'una manera crítica respecte
a la manera com es planteja aquesta proposició. Per a
nosaltres i com per al Sr. Balanzat i com per al Sr. Sampol
la crítica als procés de regeneració de platges, mitjançant
l'extracció d'arena de determinats indrets i el seu abocament,
és una crítica de caràcter conceptual; és a dir, nosaltres no
pensam que això sigui un bon sistema per regenerar les
platges i hem fet ja diverses iniciatives al Congrés dels
Diputats, amb èxit més aviat migrat, perquè es corregís
aquest tema; n'hem fet una, com a grup parlamentari al
Congrés, demanant simplement l'eliminació d'aquest
sistema dins les actuacions administratives del Govern de
l'Estat, èxit zero. I l'any 94, precisament arrel de la
problemàtica suscitada a les Illes Balears es va aconseguir
simplement el suport dels grups majoritaris a recomanar la
màxima cura amb els temes de l'estudi de l'impacte
ambiental, però de cap manera s'entén que realment això no
és tot simplement un bon sistema per arreglar la qüestió. És
a dir, no es pot regenerar una platja sense anar a les causes
que han provocat la seva degeneració. Si no estudiam
profundament per què una platja perd arena i, en funció
d'això, actuam administrativament, no encertam amb el
tema.

El Sr. Sampol ho ha dit clarament, aquestes
regeneracions són pegats de caràcter temporal, en el millor
dels casos, doncs sí, dos, tres, quatre anys; aquí tenc un
retall de premsa de fa un mes escassament: Desaparecen las
playas regeneradas de Ca'n Picafort; això és de 9 d'octubre
del 97. La regeneració d'aquestes platges de Ca'n Picafort és
de 1996 i ja es demana per part dels hotelers, etc., mesures
per a noves disposicions, diu aquí, per evitar mals al sector
turístic.

Bé, què passa? Que això no és una bona solució. Hi ha
sistemes alternatius a la regeneració de platges que passen,
lògicament, per intentar afrontar els problemes de fons,
actuacions en els terrenys confinants, la supressió (...) de les
barreres en el transport marítim d'àrids, obres submergides
en la pròpia mar, la interferència eòlica; hi ha diferents
sistemes que s'estudien tècnicament, que es practiquen
també a segons quins indrets i que realment van a la causa
de la qüestió, i eviten, lògicament, el mal ecològic, el mal
mediambiental que es produeix en el lloc d'extracció i, com
també ha explicat molt bé el Sr. Sampol, també al lloc
d'abocament; perquè, efectivament, quan, al cap d'un any,
dos anys, tres anys, aquesta arena indefectiblement
abandona la platja sobre la qual ha estat abocada, pot
perjudicar les praderies de posidònia del litoral confinant.
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I en aquest sentit, lògicament, no només hem d'estar d'acord
amb la part dispositiva d'aquesta proposició no de llei que
presenta el Partit Popular, sinó que hem d'estar bastant més
d'acord amb l'esmena que presenta el Grup Parlamentari
Nacionalista, que, sense ser de caràcter maximalista, sense
abordar la qüestió d'una manera global, com a mínim, apunta a
un tema que és molt poc comprensible que s'obviï per part
d'aquest Parlament en el dia d'avui, que és el tema que,
juntament amb aquest projecte que suposa l'extracció d'1'5
milions de m3 d'arena del litoral nord de Mallorca, tenim en
marxa un projecte que significa l'extracció de 8 milions de m3

d'arena a la costa de Santanyí. Com es pot comprendre que
aquest Parlament avui es pronunciï sobre aquesta qüestió i no
sobre l'altra? Doncs, s'entén a partir del raonament que
explicava el Sr. Balanzat, que, a més, vostès, el Grup
Parlamentari Popular, per si qualcú tenia qualque dubte,
expressen literalment a la part dispositiva; i mira que és breu,
idò ho han d'esmentar, a la part dispositiva de la proposició no
de llei diuen, en fi, no la tenc davant, però vaja: que es
manifesten en contra d'aquest projecte i tal d'extracció d'arena
per dur-la a la platja de Peñíscola. Clarament és aquell crit del
2 de maig del 1808 de: que se nos los llevan a los infantes;
doncs, a l'arena se l'enduen a la platja de Peñíscola.

I el Govern central, el Govern de l'Estat, realment quan vegi
el tenor literal d'aquesta proposició, doncs farà aquesta lectura;
és a dir, una comunitat que li embussa que se li enduguin
l'arena d'una banda a l'altra, però que no té dificultats per
acceptar que, ni més ni manco, que 8 milions de m3 siguin
extrets d'una altra part del seu litoral per regenerar les seves
pròpies platges.

Aleshores, això dóna una enorme feblesa a aquesta
proposició, crec que crea un greuge als sectors que es puguin
veure més afectats de la costa de Santanyí. No aborda bé el
problema de cap de les maneres, però lògicament, com que això
és el que hi ha, li donarem suport. I ens agradaria, en qualsevol
cas, que fessin la reflexió de fins a quin cert punt no acceptar
l'esmena, com a mínim, que planteja el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM afebleix de veres el contingut d'aquesta
proposició a l'hora de presentar-la davant l'Administració de
l'Estat i que l'Administració de l'Estat en pugui fer cas, perquè
lògicament ells no faran altra lectura i no veuran altra intenció
darrera aquesta proposició que simplement el fet que ens
molesta que la nostra arena vagi a regenerar platges d'altres
comunitats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el seu diputat Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Una
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular
sol•licitant la retirada del projecte d'extracció d'arena de la
costa nord de Mallorca. Ja puc avançar en aquest moment que
li donarem suport. Però pensam que hagués estat molt més
convenient, en lloc d'haver de plantejar avui aquí la retirada
d'aquest projecte d'extracció de 1.700 milions de m3, haver
evitat que hagués pogut existir aquest projecte d'una manera
ferma, com ja és en aquests moments.

I és que el Govern de les Illes Balears ha tengut
l'oportunitat i l'ha rebutjada, la desestimada, perquè se li ha
plantejat reiteradament pel Grup Nacionalista, en aquest cas
concret, de declarar determinades zones de les nostres
aigües reserves marines, per evitar, precisament, que
aquests espais poguessin ser afectats per projectes d'aquest
tipus. I és que entenem i s'ha dit abans, s'ha exposat
tècnicament i àmpliament, que la regeneració de platges no
pot ser a qualsevol preu, no pot ser de qualsevol manera,
s'ha de fer garantint els impactes que puguin crear tant amb
l'extracció de l'arena com amb la disposició d'aquestes
arenes sobre les platges, però s'ha de fer també garantint
l'èxit en un temps mitjà d'aquestes operacions de
regeneració. Com s'ha dit abans, aquestes operacions que es
fan sense conèixer quin serà el resultat a un curt termini,
evidentment s'han d'anar suprimir en base a què tenguem els
estudis de viabilitat d'aquest tipus d'actuacions.

Però en qualsevol cas també pensam que no pot
representar extreure arena de qualsevol punt on se n'hi trobi
de l'entorn marí de les nostres illes. Pensam que és urgent
que es declarin reserves marines, no només pel que fa al
tema de pesca, sinó pel que fa també a la protecció del
nostre litoral. Perquè és evident que un macroprojecte
d'extracció de 1.700 milions de m3 d'arena a la zona nord de
Mallorca, ha de tenir necessàriament conseqüències, no
només des del punt de vista mediambiental, sinó fins i tot
sobre les platges, perquè no sabem en aquests moments quin
serà el moviment de les aigües i per tant de les arenes, i
quines conseqüències pot tenir aquesta extracció tan
important d'arena en aquesta zona sobre les platges del seu
entorn i, per tant, evidentment, també podria tenir
conseqüències greus econòmiques.

Al marge de quan va començar aquesta idea, perquè és
curiós que fa un temps la culpa sempre era del Govern
central, en aquests moments la culpa és del Govern central
anterior, i crec que això ja fa riure. Duen vostès molt de
temps governant a Madrid i és a vostès a qui corresponia
ara, tal com vam fer els socialistes de Balears en el seu
moment, aturar aquest projecte; perquè aquest projecte és
cert que va néixer en aquelles dates que diu vostè, però
aquest projecte no s'ha realitzat i no hi ha hagut una
amenaça ferma que es realitzàs aquest projecte fins a
aquests moments. Per tant, això de sempre pretendre donar
la culpa als que estan més enfora, fins i tot més enfora en el
temps, s'ha d'haver acabat perquè, com dic, crec que fa
riure, perquè, entre d'altres coses, aquest projecte estava
aturat i no s'havia intentat ni tan sols posar en marxa més
que ara en el moment que a Madrid hi ha un govern del seu
mateix color polític que té el govern d'aquí.
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I diu que han fet accions per aturar aquest projecte davant el
ministeri, que han fet xerrades; home, crec que seran xerrades
de cafè, perquè està clar que el cas que han fet és ben poc. Jo
celebro en aquest moment que el Partit Popular consideri que
el Parlament i el consens també pot ser útil per donar suport a
determinades reivindicacions, encara que sigui només en
aquelles on no els fan cas i aquesta és una més, i ja en van
moltes d'aquestes reivindicacions que al final hem de cercar el
suport de tots, perquè a Madrid, des que governa el partit del
seu mateix color polític, faci cas al Govern de les Illes Balears.

Per tant, crec que amb tot el que hem dit no fa falta afegir
res més, Sr. President, més que anunciar que, evidentment,
donarem suport a la proposició no de llei tal com està
presentada i també, per suposat, a l'esmena que presenta el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular per fixar la posició sobre l'esmena
presentada.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup, amb la finalitat
d'aquesta iniciativa que hem presentat, d'aquesta proposició no
de llei no és altra que demanar que aquest parlament es
pronunciï demanant al Ministeri de Medi Ambient de Madrid
que aturi aquest projecte d'extracció d'arena de la zona nord de
Mallorca. I ho proposam per què? Doncs perquè des d'aquest
Govern balear, des de la nostra Comunitat Autònoma s'han
redactat tota una sèrie d'informes, en base a uns estudis fets,
dient que es perjudicial, que és negatiu procedir per part de
l'Administració central a extreure arena de la nostra comunitat,
d'aquesta zona nord, per dur-la a la península. I el que nosaltres
demanàvem, des del Grup Popular, és que creim que s'ha de fer
cas, malgrat els informes no siguin vinculants, el que demanam
nosaltres és que es faci cas a aquests informes emesos per part
del Govern balear i que no es produeixi aquesta extracció
d'arena. I evidentment el nostre grup, amb l'esmena presentada
pel PSM, li donarem suport perquè, en el mateix sentit, també
hi ha tota una sèrie d'informes elaborats per part de diverses
conselleries d'aquest Govern, on es desaconsella que es
produeixi aquesta extracció d'arena de la zona de Llevant
perquè és perjudicial per tota una sèrie de motius
mediambientals, ecològics, perquè no hi ha aquestes condicions
tècniques que a un moment determinat poden permetre que
l'arena se'n vagi d'un lloc cap a l'altre.

En definitiva idò donarem suport a aquesta esmena
presentada pel Grup Nacionalista. I sí que m'agradaria que
quedàs constància, Sr. President, de què nosaltres no hem
dit en cap moment que dur-se'n l'arena de Mallorca, de
Menorca o d'Eivissa cap a la península sigui dolent, pel fet
de dur-se'n l'arena, i que dur-se'n l'arena d'un lloc o un altre
de Mallorca, de Menorca o d'Eivissa cap a un altre lloc de
Mallorca, Menorca o Eivissa pugui ser bo; nosaltres no hem
dit això. El que nosaltres deim és que per procedir, perquè
es realitzi una extracció d'arena d'una determinada zona hi
ha d'haver els informes tècnics pertinents que aconsellin fer
aquest tipus d'actuació. Per tant, els comentaris, les
afirmacions que s'han fet aquí per part de determinat grup,
les volia contrarestar i dir que no són certes.

I per part nostra, Sr. President, agrair aquest sí que han
pronunciat els diversos grups parlamentaris a aquesta
iniciativa presentada pel Grup Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. La proposició no de llei
quedarà idò: El Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri de Medi Ambient a retirar el projecte d'extracció
d'arena de la costa nord de Mallorca per ampliar la platja de
Peñíscola i el projecte d'extracció d'arena del llevant de
Mallorca", amb l'esmena que ha estat acceptada.

Es pot donar aprovada per assentiment de la cambra?
Queda aprovada aquesta proposició no de llei per
assentiment de la cambra. I no havent-hi més assumptes
s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


