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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam aquesta sessió
plenària.

I.1) Interpel•lació RGE núm. 5405/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes del Govern balear al
Tercer Món.

El primer punt de l'ordre del dia és la interpel•lació que
presenta el Grup Parlamentari Socialista relativa a ajudes del
Govern balear al Tercer Món. Sr. Damià Pons, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Ajudes
del Govern balear al Tercer Món, dues qüestions simples i
fonamentals,  d'això es tracta.

Primera, quins recursos destina el Govern balear al Tercer
Món? El 0'7%?. Tot i la verborrea i les "virgueries" que deia
ahir el Sr. Rami des d'aquesta tribuna, no es dóna el 0'7% al
Tercer Món, no s'hi dóna. Per tant, no compleix amb una
recomanació internacional que, si el Govern balear prengués
mostra d'una institució que hi ha en aquest mateix carrer, a no
gaires metres de distància, podria fer. No ho fa perquè no vol.

Segona, com destina el Govern balear els recursos al Tercer
Món?, d'una forma descentralitzada, participativa, objectiva?
Per exemple, el sistema dels fons, amb una assemblea, amb una
executiva, amb una anàlisi de projectes, allà on els poders
polítics que hi aporten els recursos, no controlen: "A aquest,
n'hi don, i a aquest, no n'hi don", o "a aquest, n'hi don molt i, a
aquest, n'hi don poc". Ho fan així? No. Ho fam d'juna forma
centralitzada i amb el mínim control possible.

Si em permeten l'afirmació, i me l'hauran de permetre,
aquesta ajuda al Tercer Món té forma d'una caritat ostentosa
destinada, sobretot, a tocar la trompeta quan es dóna l'almoina
o ajuda, i a donar-la als intermediaris, en prengui nota, Sra.
Consellera, que el Govern balear considera que són uno de los
nuestros. No hi ha objectivitat, i s'hi cerca aquesta objectivitat.

Vostè, Sra. Consellera, va comparèixer a la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts el 14 de novembre d'enguany, i hi
va dir que considerava importantíssim, naturalment, el
programa d'ajuda al Tercer Món, 555 milions, però quan li
varen demanar com pensa destinar, això?, d'una manera
objectiva, sense possibilitat de manipulació política, a través
d'un sistema de fons, n'hi ha diversos, vostè va ser taxativa,
va dir: "Nosaltres pensam que, a través del decret que vàrem
publicar, volem fer cooperació directament a través de les
ONG". Però, és clar, ja diuen que tots som iguals però que
n'hi ha que són és iguals que d'altres, i n'hi ha que són ONG
i n'hi ha que són més ONG que un altre, i després les xifres
cantaran.

I  per favor, tenguin almanco la responsabilitat d'agafar
la pàgina 114 de la secció 11, Presidència, i esborrar o
modificar això que diu "per a l'any 1998, es destina el 0'7%
dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per
realitzar accions en matèria d'ajudes al Tercer Món". Això
és mentida, encara que es voti amb els vots del Partit
Popular.

Però, per què tenim aquesta situació?, és una cosa que
neix avui? No. Aquí hi ha hagut ja no sé quants, n'he perdut
el compte, discursos d'investidura. N'hiva haver quatre,
1983, 1987, 1991, 1996, a càrrec del Sr. Gabriel Cañellas.
Hi va haver una sola al•lusió a ajudes al Tercer Món? Ni
una. Triomfalisme turístic, urbanització per aquí i per allà,
però el tercer Món era una cosa que no interessava. Va
arribar el Sr. Cristòfol Soler, fa un discurs d'investidura el
27 de juliol i diu, a la fi, estam en el 95: "Volem
incrementar progressivament el fons d'ajuda al
desenvolupament del Tercer Món fins aconseguir el 0'7%".
Fins aconseguir, inici de camí, però el regnat o el Govern
del Sr. Soler va ser breu, i dia 11 de juny del 96 va venir el
Sr. Matas, i va venir amb aquella fatxenderia de
l'economista jove que s'ha format en els esquemes
neoliberals de Xicago, i diu..., és clar, la novetat de'n Matas,
quina va ser?: "Aquest Govern manté els compromisos en
matèria social respecte del Tercer Món aplicant", escoltin
bé, "el criteri fonamental del 'eficàcia. No em serveix que
aquí es pugui dir que hi ha un percentatge alt de
finançament del Tercer Món si aquest finançament es per
pel camí o no es destina a funcions útils", l'ombra del dubte,
a fi de justificar que si n'hi posam poc és perquè no tenim
garanties que això arribi als seus destinataris. Naturalment,
va rebre una sèrie de galtades parlamentàries, el Sr. Matas,
i en el debat de dia 15 d'octubre del 96 ja va afluixar un poc
aquesta fatxenderia, hi va dir que assumiria el 0'7% en
aquesta legislatura, però supòs que ho farà, naturalment, en
el darrer minut. I dia 8 d'octubre del 97, a un altre debat
sobre l'estat de la Comunitat, hi va tornar a insistir que el
Govern aplicarà el 0'7% del pressupost l'any 1998, i aquí
tots vàrem quedar parats; vàrem dir o ha vist la llum de
Damasc o la llum de Xicago, no sabem quina, però va
matisar tot d'una que ajuda al Tercer Món abans de la
transferència d'educació, i això va ser, de Nadal a Sant
Esteve, l'alegria del conill.
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Miri, podran fer els discursos que vulguin però jo els faré un
parell de numerets perquè quedin en el Diari de Sessions, perquè
hi quedi clar el que vostès han fet, i sobretot el que podrien
haver fet i no han fet en matèria d'ajudes o cooperació al Tercer
Món.

1994: Total de pressuposts, 45.910 milions. Ajuda al Tercer
Món, 35 milions, representa el 0'07; 0'07, centèsimes, no
dècimes. El 0'7 serien 321 milions. N'hi falten, han escatimat al
Tercer Món, 286. Any 1994.

Any 1995: Total de pressuposts, 53.893 milions. Ajuda al
Tercer Món, 80 milions, representa el 0'14%. El 0'7 serien 377
milions. El 95, per tant, han escatimat, varen escatimar, al
Tercer Món, 297 milions de pessetes.

Any 1996: Pressupost, 56.254 milions. Ajuda al Tercer
Món, 120 milions, el 0'21%. El 0'7 serien 394 milions. N'hi
falten 274.

1997: Total de pressupost, 72.894 milions. Ajuda al Tercer
Món, 250 milions, el 0'34%. El 0'7 serien 510 milions. En
falten, varen escatimar al Tercer Món, 260 milions de pessetes.

1998: No hi modificaran res, ja ho podem donar per mort.
Total de pressupost, 120.247 milions. Ajuda al Tercer Món,
555 milions, el 0'46%. El 0'7% serien 842 milions de pessetes.
N'hi falten 287.

Per tant, el dèficit del 0'7 acumulat en el pressupost general
de la Comunitat Autònoma de 1994 a 1998, en cinc anys, el
0'7%, seria de 2.444 milions de pessetes, d'ajudes al Tercer
Món, a les quals han destinat 1.040 milions de pessetes. Per
tant, si hi haguessin aplicat el 0'7%, haurien destinat 1.404
milions de pessetes més que aquests 1.040 que vostès hi han
destinat.

No és una conducta exemplar, hi avancen, però el Tercer
Món pot esperar. Al Tercer Món, se li pot deixar un deute
històric de 1.404  milions de pessetes, que han escatimat al
0'7%?, i és clar, el Tercer Món, per aquí no el coneixem, aquí
no vota, si hi ha quatre immigrants, tampoc no voten fora.
Contrast amb la celeritat brutal que vostès han demostrar per
afavorir amics, per urbanitzar, per fer tota casta de brutors que
han acabat llançant un president de primera a no sabem quina
fila.

És una cosa nova, no sabien on s'havien d'aferrar, no tenien
precedents. És clar que tenien precedents: El país basc, allà on
la dreta té un gran pes històric, l'any 1990 ja va crear una
comissió gestora dels fons per a cooperació i ajuda al
desenvolupament al Tercer Món. Va crear una cosa com la que
després crearen vostès, els quatre de la conselleria, aferrats, que
ho controlin tot? No. Un dels vocals era el president de la
Comissió de Drets Humans del Parlament basc, hi era,
evidentment, un representant de la Vicepresidència del Govern,
hi era el d'Hisenda, que és qui ha de posar els recursos, hi era,
en prengui nota, Sra. Consellera, un representant de cada una de
les tres diputacions forals, equivalents, i sem permeten la
comparació, als consells insulars, els consells insulars, en
matèria de decisió dels recursos que vostès destinen, no hi
tenen veu ni vot ni res de res, no els hi volen veure. Per tant, a
diferència del país basc, que l'any 1990, en fa set anys, ja hi va
donar una sortida, amb participació interinstitucional, vostès,
res de res.

Volen que anem més a prop? A Catalunya, l'any 95 un
consell assessor de cooperació al desenvolupament. I  què
hi trobam, una cosa centralitzada i de només els quatre
amics del Sr. Pujol? No, hi és, evidentment, gent de
l'executiu, però, entre d'altres, hi són cinc representants de
la Federació catalana d'ONG, un representant del Fons
català de cooperació, i fins i tot tres experts de reconegut
prestigi; supòs que no devien ser del prestigi com el que hi
ha per aquí, que tot acaba dins les arques del Partit Popular.

Vostès, després de molts anades i vengudes, hi arriben
l'any 96; pel Decret 29 de febrer del 96, creen el programa
d'ajudes al Tercer Món, i, naturalment, de literatura, no n'hi
faltava: "Baleares, tradicionalmente, no ha sido nunca ajena
a la lucha contra la pobreza en el mundo", això devia anar pel
Sr. Cañellas, qui se n'havia oblidat a tots els seus discursos
d'investidura; "el pueblo balear ha sido desde siempre cuna de
personas que por motivaciones humanistas han aportado su
contribución personal y profesional al desarrollo de acciones
de cooperación", i això, com a literatura, queda molt bé, però
que contin les mentides a un altre. A l'hora de la veritat,
l'òrgan que és competent per instruir i vetllar els expedients
és la Comissió avaluadora de projectes, que és a l'article 10
d'aqust decret del 96, que és un exemple de centralisme
descarat: President, Jefe de coordinación interdepartamental
de Vicepresidencia; vicepresidente, el jefe del departamento de
Servicios Generales de la Presidencia; vocales, tres
funcionarios adscritos a la Presidencia del Gobierno;
secretario, un funcionario de la Vicepresidencia, i aquest
decret tan centralista ha hagut de ser modificat el mateix
any 96, i després, el 97, una altra vegada, sense perdre el
seu caràcter de descarat centralisme i de descarat control
des de la conselleria.

Em queden altres elements, però esper que en la rèplica
ens veurem, i hi podrem veure com vostès ni han aportat el
que tocava al tercer Món i que el que hi aporten, ho fan
d'una manera totalment centralitzada, sense control i que
dóna els resultats que després els exposaré. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, intervé
la consellera de Presidència, la Sra. Estaràs.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Començaré la
meva intervenció fent una breu exposició del que fa aquest
Govern en matèria d'ajut al Tercer Món, més que Tercer Món,
Sr. Pons, cooperació i ajut a països del sud, se li ha oblidat dir,
en la seva exposició, que aquest nom ha canviat, no sé si és que
no n'estava ben informat o si el seu apassionament, en el
moment de la seva intervenció, l'ha fet oblidar una cosa molt
fonamental.

Començaré per dir que té vostè molta barra en venir aquí i
fer aquesta exposició, perquè vostè pertany a un partit que es
centralista, a un partit en què vostè ha de saber què fan els
veïnats de devora, que ha fet l'Estat central durant tretze anys,
i, per tant, quan un es posa com a model, ha de veure que no el
puguin galtejar d'altres bandes. Per tant, ara faré l'exposició i
després passaré, fil per randa, si tenc temps, a contestar-li, a
vostè, i corroborar aquesta afirmació que faig.

En primer lloc, quant a l'ajut al Tercer Món, no se'ns escapa
que Nacions Unides, durant el segle XX, va fer aquesta crida a
totes les administracions perquè destinassin aquest 0'7 per a
ajuts als països del sud. Sense dubte, durant el segle XX, la
pobresa s'ha reduït notablement a moltes parts del món,
diguéssim que durant els darrers cinquanta anys, s'han reduït
àmbits com, per exemple, la mortalitat infantil, les taxes de
malnodriment, l'analfabetisme, l'accés a l'aigua potable, etc.,
pràcticament s'han reduït a molts indrets del món, però, malgrat
aquests avanços, coincidim tots que una quarta part de la
població mundial continua sotmesa a una pobresa molt severa,
entesa aquesta no només com a pobresa d'ingressos, sinó també
com una pobresa en relació amb el que és el desenvolupament
humà, pobresa com a denegació d'opcions i oportunitats, manca
d'accés als serveis socials, sanitat precària, escassa educació,
discriminació de la dona, de minories, etc.

Per fer front a aquesta problemàtica, són nombroses les
activitats i les actuacions desplegades en els països
desenvolupats, les quals tenen com a finalitat eradicar aquesta
pobresa i assolir un desenvolupament humà sostingut i
sostenible. En aquest sentit, a Espanya, dia a dia, totes les
administracions i entitats locals han articulat o intentat articular
dins les seves possibilitats instruments de cooperació cap a
aquests països que estan en vies de desenvolupament. El
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha
estat alien a aquest procés, sinó que va incorporar ja, si miram
els distints pressuposts, a la dècada dels anys vuitanta, com tota
la resta de comunitats, una partida destinada i una voluntat
destinada cap a la cooperació i solidaritat amb els països més
desfavorits.

Avui precisament és aquesta l'actuació del Govern respecte
de la cooperació i la solidaritat, objecte d'aquesta interpel•lació
per part del Grup Socialista. Ens interessa saber dues preguntes:
Una, quin tant per cert dedicam dels pressuposts de la
Comunitat a la cooperació i desenvolupament, i una segona
pregunta, com es destina aquest tant per cent, d'alguna manera,
quin és el model de cooperació que  hem de seguir.

Respecte del primer punt, podríem dir que si vostè s'hagués
llegit el programa del Partit Popular, probablement vostè no
tendria aquestes confusions mentals que té, però el
programa del Partit Popular l'any 1995 deia textualment:
"Pel que fa referència als països menys desenvolupats,
promoure campanyes de sensibilització i ajuda tècnica i
econòmica. Incrementar progressivament els fons d'ajuda al
desenvolupament, fins aconseguir assolir el 0'7% del
pressupost de la Comunitat". Per tant, quan ha fet menció
dels discursos d'investidura, i vostè hi veu contradiccions,
i de sobte troba una novetat en el discurs del president
Matas, això vol dir que vostè no s'ha llegit el nostre mandat
principal, que és el nostre programa electoral, en què
assumíem el compromís d'assolir el 0'7%.

En compliment d'aquests compromís electoral, les
partides pressupostàries del programa de cooperació,
concretament el programa 1342, han augmentat
progressivament. Veig que vostè ha agafat els números, n'ha
fet una lectura interessada, i jo crec que la lectura que se
n'ha de fer, si realment no volem polititzar el tema, jo veig
que vostè ho polititza tot, és difícil a vegades polititzar
serveis socials, això demostra la seva sensibilitat en aquest
tema; si vostè realment cregués en aquests temes, no els
polititzaria, però evidentment vostè no creu en aquests
temes.

L'any 1995, 80 milions. L'any 1996, 120 milions, un
augment del 50%. L'any 1997, 250 milions, 0'34 dels
pressuposts, un augment del 108%. I l'any 1998, 555
milions, 0'7, sense educació, sempre s'ha dit sense educació;
evidentment, si en fem el percentatge, tant es pot dir 0'7
sense educació com 0'4 i busques amb educació. ES pot dir
de les dues maneres, cap de les dues és atacar la veritat.
Això suposa un augment d'un 122%, per tant, hi ha una
voluntat, un esforç per part del Govern d'arribar a aquest
0'7, i com a data límit, dit per diversos..., per tots els
presidents i pel nostre propi programa, l'any 1999, que és la
data de finalització de la legislatura. No existeix, per tant,
ho repetesc, cap contradicció entre cap discurs ni
d'investidura ni el discurs d'orientació política general de la
Comunitat, sinó que sí que existeix una contradicció, i és la
que és dins el seu cervell, però jo no sé com convèncer-lo
quan un no es vol convèncer. Hi ha una dita que diu "No hay
peor sordo que el que no quiere escuchar", i jo crec que
aquest és el seu cas.

Quant al segon tema, que és el tema del model de
cooperació, s'ha de dir que per a l'aplicació d'aquests ajuts
tenim un decret, que s'ha regulat per decret, és el Decret
29/96, de 29 de febrer, que ha estat modificat, i vostè ens ha
llegit aquí una comissió avaluadora que ja no existeix,
perquè s'ha modificat, i si vostè fos jurista sabria que una
cosa derogada no té aplicació, (...) la comissió des d'aquest
modificat, però, evidentment, això se li pot perdonar perquè
vostè no té coneixements jurídics, però en qualsevol cas sí
que se li podria recriminar no haver-se preparat la
intervenció amb més rigor.
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Quant a aquest decret, aquests programes d'ajudes, assumeix
en línies generals el model de cooperació bilateral d'accció
indirecta, és a dir, que el Govern balear es reserva la
competència de selecció i control dels projectes de cooperació
a finançar per als mateixos..., que serien les ONG. Per què
aquest model?, per què ho fem a través de les ONG? Molt bé,
això respon a principi de subsidiarietat, de tal manera que allò
que la comunitat podria realitzar  ha de ser suplantat per
l'Administració pública, sinó que ho fem a través de les ONG.
En lloc de a cooperació directa, que és la que es duria a terme
directament per l'executiu, que es fa a alguna comunitat, com
Catalunya, per exemple, ho fem a través de les ONG, en base
a aquest principi de subsidiarietat.

El Decret 29/96, de 29 de febrer, amb les seves posteriors
modificacions, recull tres tipus d'intervenció: una, serien
projectes cofinançats amb institucions i entitats sense fi de
lucre; una altra, accions d'educació, de sensibilització i de
formació d'aquesta societat nostra balear davant aquesta
problemàtica d'ajuts als països del sud i a favor de la cooperació
al desenvolupament, i després tota una sèrie de programes
d'ajuda humanitària en situacions d'emergència social; s'hi
regulen les requisits, els objectius, les prioritats sectorials, les
prioritats geogràfiques, en definitiva, tot els requisits que han
de reunir tant les entitats sol•licitants com  els requisits que han
d'incloure els projectes. L'òrgan competent per a aquesta
instrucció i aquesta avaluació és una comissió avaluadora de
projectes, i és el mateix model que tenen Navarra i altres
comunitats, Navarra o Castella-La Manxa, governada pel Partit
Socialista Obrer Espanyol fins al moment, qui té una comissió
d'avaluació que és pràcticament com la nostra. Per tant, entenc
que quan vostè ens fa una crítica a aquest sistema la fa al seu
propi partit, i aquí hi ha la seva incongruència.

Quant a veure què hem fet durant els dos darrers anys,
vejam què hem fet. Hem vist que hem subvencionat tota una
sèrie de projectes. El Govern va rebre uns 70, no record el
nombre de projectes, i 63 projectes varen ser cofinançats,
pràcticament la quasi totalitat de sol•lícituds presentades;
expliqui'm vostè, idò, perquè parla de partidisme, de
centralisme, fora que vostè pensi en vostè mateix, llavors, jo ho
comprendria. Vostè fa una extrapolació del que vostè està
acostumat a fer, es pensa que tots som iguals i que fem el
mateix. Els objectius han estat: Sanitat, infraestructures,
educació, dona, infància, sensibilització, desenvolupament
democràtic, i les àrees geogràfiques, prioritàriament: Sàhara,
Perú, Cuba, El Salvador, Honduras i Rwanda.

Anem a l'any 97. 53 projectes finançats, pràcticament tots
els presentats i que reunien els requisits. Els objectius
prioritaris: Sanitat, educació, dona, infància, infraestructura,
ajuda a la reconstrucció, desenvolupament agrari, capacitació
i sensibilització. Àrees geogràfiques: Perú, Sàhara, Rwanda,
Honduras i Zaire, com a principals.

També, igual que fan altres comunitats, com podria ser
la pròpia Navarra, podem tenir dues línies, que serien
macroprojectes i microprojectes. En aquest cas, per a l'any
97, es va establir un macroprojecte, fer un concurs
extraordinari per a la concessió d'una subvenció per a un
projecte de cooperació al desenvolupament i la solidaritat
amb el Tercer Món. Aquesta cooperació... Es varen
presentar a aquest concurs quatre projectes, una comissió
avaluadora va determinar que seria la construcció d'un
hospital a una zona denominada zona en desenvolupament
per Nacions Unides, que era la zona d'Igüey, va guanyar
aquest concurs, i és un macroprojecte. No hem descobert
res, Sr. Pons. Pràcticament, si miram el dret comparat i
miram els exemples d'altres comunitats, hi veurem que fan
exactament el mateix que nosaltres, unes amb un model,
altres, amb altres.

Comissió avaluadora, igual que a Castella-La Manxa,
igual, pràcticament el mateix model.

Macroprojectes i microprojectes. Tenen aquest esquema
pràcticament la major part de comunitats (país basc,
València, Navarra). Unes donen preferència als
microprojectes, altres als macroprojectes.

En la meva segona intervenció, quan torni a contestar-li,
li treuré exemples del seu propi partit que fan
macroprojectes i que, per tant, fan exactament el mateix que
nosaltres.

No és tan important l'esquema que s'agafi, si hi ha la
voluntat i la sensibilitat per fer realment solidaritat amb els
països en vies de desenvolupament, això és realment el que
és important, la voluntat, no l'esquema que s'agafi, que tots
els esquemes que jo he vist a les distintes comunitats són
bons.

Per tant, recursos destinats, 0'7, sense educació; 0'4 i
busques, amb educació.
 

Com es destinen? Es destinen com la gran part, la
majoria, de comunitats, amb una cooperació a través
d'ONG, via macroprojectes, via microprojectes. Després
veurem quines comunitats ho fan, i aquesta crítica que vostè
em fa, l'haurà de fer també al seu propi partit, i no gaire
lluny d'aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor. Vagi acabant.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, Sr. President.

Total objectivitat, perquè vostè diu que aquí fem la
sombra..., m'ha dit en un moment donat que pareixia que a una
intervenció el president posava la sombra; vostè sí que fa
ombres, perquè si vostè diu aquí que no es dona amb
objectivitat, digui'm quin projecte, digui'm com, digui'm noms,
i en parlarem, però no vengui aquí a dir dois, sinó vengui aquí
argumentat i preparat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fixar la posició, per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Vidal, té vostè la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El grup
interpel•lant, a la compareixença de la consellera, ha fet una
anàlisi detallada sobre com es reparteixen les ajudes, que
evidentment no comparteix. La consellera també ens explicat
així com aplicaven aquestes mesures i la política que duen a
terme, però, per desgràcia, aquest repartiment, correcte o no, no
s'hauria d'haver fet, si es duguessin a terme altres polítiques
respecte d'aquests països, perquè en aquest fi de segle que ens
ha tocat viure, tots els estats estam ficats en un gran moviment
de "mundialització", que converteix les economies en
dependents unes de les altres. Els mercats financers
constitueixen una infraestructura que fermen els països i, al
mateix temps, emmanilla i empresona els seus governants.
Pràcticament cap estat pot aïllar-se ja de la resta dels altres.
Quines conseqüències tendrà i té tot això per als ciutadans?

El que és cert és l'agreujament de les desigualtats entre nord
i sud, i, de cada vegada més, la diferència entre països
desenvolupats o no.

La Unió Europea, que forma part del 20% de la població del
món que es reparteix el 80% de la renda mundial, té l'any 97 20
milions d'aturats, però allà on la situació és greu és a Àfrica,
fins al punt que dels quaranta països allà on el desenvolupament
econòmic és més feble 32 són africans, per posar-ne un
exemple, no tenen més que un metge per cada 25.000 habitants,
quan a Europa és de 3'5 per cada 1.000 habitants, i no entr ja en
termes de subsistència. Això és misèria, misèria que podria ser
eradicada, segons un informe elaborat l'any 97 per Nacions
Unides, allà on per dotar d'una ajuda eficaç aquesta països més
pobres bastarien més o manco 5.500 milions de dòlars, que ve
a ser també, més o manco, el que es va invertir per construir
Eurodisney.

Destinar-hi el 0'7 és bo, és positiu i és necessari, i en certa
manera ens dóna una tranquil•litat de consciència; per cert,
no sé si cada un de nosaltres hi destina el 0'7 del que cobram
a la nostra feina, no ho sé; però indigna pensar que tan sols
el 5% està destinat al desenvolupament, o sigui, els arriba.
La resta retorna per vies distintes i se situa a bancs del nord
o a comptes de dirigents africans. No és suficient destinar el
0,7, pens que la nostra lluita com a parlamentaris ha de ser
no consentir polítiques que contribueixin a mantenir al
poder dictadors que no han sabut afrontar de veres aquest
problema. No és just que països més desenvolupats utilitzin
els recursos enormes que tenen aquests països més pobres
en benefici seu, i després haguem d'habilitar partides
d'ajudes. El que falta, més que res, és justícia. Parlar
d'economia solidària és parlar de canvi de mentalitat. És
necessari donar un canvi al model de desenvolupament i
organització social. Tots som ciutadans del món.

Però també pens que és bo recordar que destinar el 0,7%
del pressupost va ser un compromís que va assumir el Partit
Popular a les eleccions passades, i que el compromís era
anar mentalitzant la població per tal que en el termini
d'aquesta legislatura poguéssim arribar al final a donar el
0,7 del pressupost. Jo pens que s'ha dit aquí que això és la
via, això és el camí, i que l'any 99 tendrem aquest
compromís assumit, i que el pressupost de la Comunitat
destinarà aquest 0,7 a aquestes ajudes de tercer món. Pens
que és important mentalitzar la població, perquè fa uns anys
que la gent no hi estava mentalitzada, i avui ja és aquesta la
realitat; i si en el 95 aquesta comunitat destinava, com s'ha
dit, 80.000 milions de pessetes, l'any 98 hi destina 555, i
l'any que ve hi destinarà la resta. Sensibilitat de la dreta,
com qualque vegada s'ha volgut posar de manifest que no en
tenim, doncs jo crec que sí. Va començar el Consell Insular
de Mallorca, i m'agrada recordar les persones que han fet
feina amb rigor en aquest tema, va ser el Sr. Serra, que va
presentar una esmena -el Sr. Sebastià Serra, del partit PSM-
va presentar una esmena al Consell Insular de Mallorca, que
va ser acceptada, va ser una esmena que començava poc a
poc, 10 milions era la quantitat fa molts d'anys, i que avui el
Consell Insular de Mallorca, gràcies a la feina que es va fer,
va iniciar el Fons de cooperació mallorquí en aquesta illa.
Sensibilitat crec que la tenim, i crec que això és el camí;
també per ventura aquest 0,7 que està imposat a segons
quines institucions és un 0,7 forçat, que si no haguessin
forçat per ventura encara ara no el tendrien ni s'haurien
augmentat aquests pressuposts. Pens que s'ha d'afrontar i
hem de fer el que puguem, el 0,7 és bo, però també la lluita
ha de ser aquesta altra. És més profund, per ventura no està
en les nostres mans, no està en les mans d'aquest parlament,
però crec que l'important és que la gent no hagi de rebre
aquest tipus d'ajudes, sinó que es faci front allà on el mal hi
és; i això crec que ha de ser la nostra lluita i la nostra
manifestació totes les vegades que això sigui possible. I res
més, dir que... pens que no tenc res més que dir, ho he dit
tot. Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Va bé parlar d'aquest tema quan s'ha iniciat el debat dels
pressupostos generals del 98, perquè ahir ja es va parlar amb les
esmenes a la totalitat, i avui, el dia que acaba el termini a les
esmenes parcials, és bo que aquest tema estigui en el plenari i
que el puguem debatre.

Nosaltres no coincidim amb la Sra. Estaràs quan fa la seva
exposició inicial i explica que en aquests moments hi ha manco
pobresa en el món, i que s'ha avançat en molts d'aspectes,
perquè s'oblida d'un aspecte que és el que provoca tot aquest
tema del 0,7, i és que l'abisme creat entre el nord i el sud és més
sagnant que mai ara, i és més sagnant perquè estam a finals de
segle, i perquè el nord gaudeix d'una abundància impressionant
front a la misèria del sud. La Sra. Vidal ha recordat el tema
d'Àfrica, i podem parlar d'Àfrica, podem parlar d'Amèrica del
Sud, podem parlar d'Àsia, països que han anat retrocedint i que
van tenint un situació sagnant, una situació alarmant per al
conjunt de la globalització de l'economia, que se'n parla tant.
També li vull recordar a la Sra. Estaràs que quan Nacions
Unides recomana el 0,7% no el recomana dels pressupostos, el
recomana del PIB, i el recomana com a norma a dur a terme,
precisament per això que ha mencionat també la Sra. Vidal,
només amb unes quantitats que en aquests moments es
manegen pels grans projectes dels països del nord, aquestes
grans quantitats solucionarien el problema de la fam i
solucionarien problemes econòmics de molts de països del
món. Evidentment tampoc no podem coincidir quan la Sra.
Estaràs parla de polititzar, com si fos un to negatiu. Tot és
polititzar, jo crec que tot és política, i que quan parlam de les
ajudes per a la cooperació al desenvolupament, o parlam del
tercer món, o parlam d'actituds i de polítiques concretes, és fer
política i és polititzar tots els temes. 

Nosaltres coincidim amb el diagnòstic que ha fet el Sr.
Pons, l'interpel•lant, en el sentit que no hi ha control polític
sobre les ajudes que dóna el Govern balear a la cooperació al
desenvolupament. No entrarem en el tema de les xifres, del
procés del 95 al 98, com s'han anat donant aquest tant per cent
dels pressupostos; ahir també se'n va parlar; no es dóna el 0,7
per l'any 98, i ja està, és una afirmació que fins i tot la Sra.
Estaràs ha dit, perquè no es pot dir el 0,7 sense una part del
pressupost. Per tant, no es dóna el 0,7. Esperem que el 99, que
serà el final del compromís del Partit Popular, sí es pugui donar
el 0,7. Però independentment de les xifres, de la quantitat de
milions, o de si és el 0,7, el 0,4 o el 0,5, allò que nosaltres
volem destacar és que és cert que analitzant la política del
Govern balear respecte a ajuda al tercer món, o cooperació al
desenvolupament, allò que es destaca és precisament que és
cert que es donen ajuts, i nosaltres tenim aquí els resultats de
l'any 96, i els hem estudiat, i són certes les xifres que ha donat
la Sra. Estaràs, vull dir que tenc tots els temes en què s'han
donat els projectes, a quines zones del món, quins percentatges
s'han donat a salut, a infància, a educació, a dona, etcètera; però
allò que nosaltres volem destacar és que allò que és fonamental
del tipus de model que ha triat el Govern balear és que és un
model de concessió dels ajuts sense participació. Jo tenc el
decret de canvi de la Comissió Avaluadora, però, Sra. Estaràs,
torna a ser una comissió avaluadora de tècnics i de polítics, no
hi ha participació, no han triat el model del Fons Mallorquí o
del Fons Menorquí; però tampoc no han triat altre model que
sigui participatiu, que hi hagi com a mínim debat i discussió, no
dels aspectes tècnics, que és evident que els funcionaris i els
tècnics d'aquesta comissió avaluadora saben avaluar si aquell
projecte respon als requisits que posa el Decret, però allò que

nosaltres pensam és que hi ha d'haver criteris polítics, i els
criteris polítics s'ha de tractar de donar prioritat a unes zones
sobre unes altres, prioritat a un tipus de projecte o a uns
altres; i aquestes prioritats i aquests criteris són polítics. I en
aquest sentit, nosaltres consideram que s'ha de crear el
Consell de cooperació de la Comunitat Autònoma, i en
aquest sentit també ho duim a les esmenes parcials dels
pressupostos generals, perquè amb un organisme
participatiu, on hi hagi representants dels grups polítics,
representants de les ONG, representants dels fons de
solidaritat, representants d'entitats ciutadanes que es
dediquen també a la solidaritat, de qualque manera es dóna
més transparència la concessió d'ajudes i es donen criteris
polítics per fer aquests ajuts.

Per això nosaltres entenem que la millora de tota la
política respecte de cooperació per part del Govern balear
es donaria si hi hagués aquest consell de cooperació de les
Illes Balears, i que no ens val dir que no s'ha creat a altres
comunitats autònomes, o que altres partits polítics que tenen
decisions o que tenen possibilitats de govern, com ha
explicat la Sra. Estaràs, d'altres comunitats autònomes
segueixen el model del Govern balear. Per a nosaltres ni un
model ni l'altre, allò que demanam és que en tots aquests
temes hi hagi participació, i que hi hagi discussió dels
criteris polítics a dur a terme. 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. Pons, interpel•lar el Govern de les Illes Balears
sobre les ajudes als països del sud i en el projecte de
cooperació és molt oportú, com ha dit ja la Sra. Portaveu
d'Esquerra Unida, tant només pel seu contingut, com pel fet
que ara estam en el debat també del pressupost de l'any 98.
Les mobilitzacions per destinar el 0,7% a ajuda a projectes
de cooperació han estat una empenta molt forta, i s'ha anat
aconseguint un canvi d'actitud i un reconeixement que els
països, els estats més rics tenim un deure amb el que
s'anomena el tercer món. La Conferència de les Nacions
Unides sobre el comerç i el desenvolupament ja a l'any 1968
ja va establir aquest percentatge del 0,7% del producte
interior brut, així com ha comentat la portaveu d'Esquerra
Unida, com a aportació als països subdesenvolupats; i també
ho va recomanar ja a l'any 1972 l'Assemblea General de les
Nacions Unides.
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Si feim referència a informes de l'ONU sobre aquest tema,
sobre el desenvolupament humà, trobam quina és la realitat en
aquest món. 14 milions de nins i nines, d'infants, moren cada
any abans de complir 5 anys. 1.500 milions de persones es
troben sense serveis mèdics. 1.300 milions no tenen accés a
aigua potable. 2.300 milions viuen en males condicions
higièniques. Una quarta part de la població mundial no té els
aliments suficients. 1.000 milions de persones pateixen fam.
300 milions d'infants, 300, no tenen accés a l'ensenyament
primari; quants d'ells són també explotats sexualment i
laboralment? 1.200 milions de persones viuen en condicions de
pobresa. La xifra de mortalitat infantil als països és de 115 per
cada 1.000 infants nascuts. 1.800 milions d'infants pateixen
malnutrició. Podríem afegir un llarg etcètera a aquests elements
que he anat comentant.

Enfront d'aquestes dades que he dit ara, hem de ressaltar que
la població dels països industrialitzats, aquí on nosaltres vivim,
representam una cinquena part de la dels països
subdesenvolupats, i consumim 10 vegades més d'energia, som
responsables del 71% de les emissions mundials de monòxid de
carbó, i del 68% de residus industrials del món.

Per què he volgut fer el repàs a aquestes dades, comparant
els dos mons? Només per posar un poc en evidència quina és la
situació de discriminació que trobam, que no podem oblidar
que el que anomenam el tercer món també és el nostre món, i
hem de participar amb la nostra responsabilitat. No poden girar
l'esquena, per tant, a aquesta realitat que tenim, i fer feina
perquè la paraula solidaritat no sigui només una paraula, bones
paraules.

Sr. Pons, amb el que he dit, el que he exposat, només he
volgut donar elements, raonar un poc més la proposta seva, i fer
veure la necessitat de destinar el 0,7% ja del pressupost d'aquest
Govern de les Illes Balears. Vostè ja ha fet un estudi detallat de
les aportacions del Govern, i no és de rebut que des del 83 al 93
no es dedicàs una sola pesseta a projectes de cooperació; i que
en el pressupost del 98 dels 840 milions que suposarien el 0,7,
només s'hi destinin 550 milions. I a més, des del meu grup
parlamentari, Nacionalista-PSM, sí volem fer constar i
denunciar el fet que aquesta tramitació d'aquesta aportació no
es faci mitjançant els diferents fons de solidaritat, així com ja
han comentat altres portaveus. L'aportació del 0,7 a través dels
fons, així com hem comentat, assegura, creim, una imparcialitat
a l'hora d'aprovar els projectes. Com saben vostès, aquests
projectes són aprovats per assemblea general dels socis dels
fons, on estam representats els ajuntaments de tots els colors
polítics, amb la condició, això sí, de ser membres del fons. Per
tant, el 0,7 sí; hem de defensar aquesta aportació, però gestionat
pel Fons Mallorquí, el Fons Menorquí, i en el cas d'Eivissa, ja
que no tenen estructurat o organitzat el Fons, que sigui el
Consell Insular d'Eivissa l'encarregat de gestionar aquesta
aportació.

També vull recordar, ja per acabar, el fet que els diferents
fons compten amb oficines de seguiment, per assegurar per
tant la bona gestió d'aquests projectes, i anunciar al Partit
Socialista que si la moció que derivarà d'aquesta
interpel•lació té en compte el 0,7% d'aportació a projectes
de cooperació, i la tramitació a través dels fons, tendrà el
nostre suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Intentaré ser breu, i encara que sigui en estèreo,
perquè crec que hauré de recalcar una sèrie d'aspectes que
ja ha dit la consellera, amb la qual estic totalment d'acord
amb la seva exposició; sí que vull ressaltar tota una sèrie
d'aspectes que em semblen importants. Em pareix molt bé
que aquí tots els grups polítics reivindiquem el 0,7, crec que
la consellera ja ho ha dit, el nostre partit polític en cap
moment -i així ho va exposar al seu programa electoral- va
dir que s'aconseguiria tot d'una el 0,7, sinó que vàrem dir
que ho aniríem aconseguint progressivament. Em pareix que
altres partits polítics que estan aquí, no sé si varen assumir
o no el compromís d'aquest 0,7, però em pareix un poc
descabellat que aquí es reclami el 0,7, i després quan a
altres institucions governen -i crec que tots els grups polítics
estam representats aquí, fins i tot diputats i diputades que
estan asseguts aquí, a una institució, també estan asseguts a
una altra, allà no l'hi destinen. Per tant, el que ha d'estar bé
per una institució ha d'estar bé per totes. No perquè ho hagin
aconseguit, els donam l'enhorabona i nosaltres els hem votat
que sí, a un institució d'aquest carrer com és el Consell
Insular de Mallorca, em pareix molt bé; però hi ha altres
institucions on dic que tots els partits polítics governen, a on
aquest 0,7 no s'ha aconseguit.

Per tant, o ho hem d'aplicar per tots, o no, només treure
com a exemple una de les institucions on s'ha aconseguit.
Perquè de fet, ja ho ha dit la consellera, a nivell de l'Estat
central s'ha governat durant molts d'anys i no s'ha
aconseguit aquest 0,7, precisament per part del grup polític
que ha presentat la interpel•lació. I no només no s'ha
aconseguit aquest 0,7, sinó que hi hagut molts d'anys, i crec
que ja ho va dir ahir el conseller, que fins i tot aquest 0,7
s'ha disminuït, Sr. Pons. Llavors vostè també hauria
d'anar.... sí, Sr. Pons, l'any 94 0,27, l'any 95 un 0,24, l'any
96 encara els pressuposts els va fer el Partit Socialista, un
0,22. Per tant, crec que aquí hi ha hagut una disminució.
Això no vol dir que el Partit Socialista anàs augmentant les
partides que destinava al tercer món, és cert, és el mateix
que està fent el Govern balear, però no augmentava de la
manera progressiva en el que feia als pressuposts.
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Per tant, venir aquí a donar-nos lliçons de solidaritat, a mi
personalment em cau un poc malament, perquè a altres
institucions no ho han fet, sinó que disminuí. I com ens ha llegit
la consellera, pot ser que el Govern balear ho hagi anat fent de
manera progressiva, però ha anat augmentant, vostè mateix ho
ha dit, un 0,14, després un 0,2, després un 0,34, i en aquests un
0,4 amb educació; i aquest era el compromís. Per tant ens hem
d'aplicar la mateixa recepta per a totes les institucions, i no
només per una.

Quant al model, perquè com molt bé s'ha dit aquí, aquesta
interpel•lació tendria dos caires: Un el percentatge que es
dedica del pressupost, i l'altra quin seria el model de
cooperació, i em sap greu que el senyor interpel•lant no hagi
pogut desenvolupar més aquesta part, perquè s'ha centrat
bàsicament en el percentatge, en el 0,7, però no en el model,
m'hagués agradat que hagués pogut entrar-hi més. Però ha dit
una cosa que em preocupava molt, i és el clientelisme que es fa
a través de les subvencions que s'atorguen per part del Govern
balear, i s'ha parlat de polititzar. Jo no crec que polititzar estigui
malament; el que em pareix molt malament és que segons
quines polítiques que fa un partit, i pareix que les polítiques que
fan altres partits estiguin bé. I dic que em preocupa per una
cosa, Sr. Pons: He estat mirant les subvencions que dóna el
Fons de Cooperació, que crec que ho fa molt bé, ho
desenvolupa molt bé, crec que els criteris d'avaluació dels
projectes que segueixen són més o manco els mateixos; no
estan escrits enlloc, com el Govern balear que sí que les té a un
decret, però els coneixem. Però els criteris d'avaluació són els
mateixos: prioritats sectorials, prioritats segons les àrees
geogràfiques, prioritats segons els objectius que es
persegueixen, més o manco és el mateix. I per això em
preocupa, el clientelisme del que es donen. Vostè ha comprovat
les ajudes que ha donat?, i la senyora d'Esquerra Unida ha dit
que s'ho havia mirat, ho poden comprovar per exemple a l'any
96. És clientelisme Asociación Balear de niños de la Amazonia,
Odontologia Solidària, Fundació Vicenç Ferrer, Càritas
Diocesana, Amics del Poble Saharaui, Pro Sud, Manos Unidas,
Voluntaris de Mallorca, STEI, Pobles Germans, Intermon,
Medicus Mundi, Associació de tendes solidàries S'altra senalla,
Unicef, Europa per Bòsnia, Bòsnia Viva...? Això és
clientelisme? També el farà el Fons, perquè són les mateixes
ONG que ha subvencionat el Fons Mallorquí, per no entrar en
les que també fa el Fons Menorquí. És clientelisme? Llavors el
Fons també fa clientelisme. Què és, que són bones les
subvencions que dóna el Fons a aquestes ONG i no són bones
quan les dóna el Govern balear? Em preocupa, perquè haurem
de parlar amb aquestes ONG i dir-los "realment estam fent
clientelisme amb vostès, i per tant no es poden donar
subvencions per part del Govern balear".

Una altra cosa que és estrany que no hagi tret és el tema
de les ONG, que sempre critiquen, o que es donen les ONG
a les entitats religioses. Crec que tant l'any 96 com el 97 el
Govern balear ha dedicat més, ha donat més subvencions,
ha cofinançat projectes d'entitats no religioses que de
religioses. De totes formes, ara crec que el Fons també s'ha
obert, i crec que no és la bèstia negra les entitats religioses,
perquè crec que el Fons també ha donat ajudes a entitats
religioses, ho he pogut comprovar i així ha estat.

Quant al model, crec que no es descobreix res, ja ho ha
dit la consellera, no és que sigui un model bo o no bo, és a
dir, s'aplica el mateix model que a altres comunitats
autònomes. I ja només per acabar, li llegiré, jo crec que
Navarra, com vostè ha mencionat -bé no sé si l'ha
mencionat, bé, doncs jo trec Navarra- és una de les
comunitats autònomes més solidàries i que ha demostrat un
gran interès per aquest tema de la solidaritat. Li llegiré un
paràgraf que he pogut treure d'una memòria seva: "La
cooperación al desarrollo habilitada por el Gobierno de
Navarra, respetando las directrices de la política exterior del
Estado español promoverá su propia identidad en este
terreno". Jo crec que el Govern balear també pot promoure
su propia identidad en este terreno, crec que el que és bo per
a altres comunitats autònomes no és dolent a una comunitat
autònoma governada pel PP. Crec que Navarra no és del PP,
i per tant crec que també seria bo, "para lo cual atenderá por
un parte a sus fuentes propias de cooperación, proyectos
pro..."

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Ferrando, per favor.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Només acab aquest paràgraf. Gràcies. "...proyectos
promovidos por Médicos Mundi de Navarra, ONG de especial
asentamiento en Navarra, proyectos promovidos por otras
ONG de Navarra, proyectos de interés social promovidos por
instituciones religiosas, de emergencia institucional. Por otra
parte, marcará sus propias prioridades y criterios de selección
de los proyectos a financiar". Em pareix molt bé la
participació, i de fet el Govern balear participa en els fons
de cooperació existents i en el que es pugui crear; em pareix
molt lloable la feina que fa, però també em pareix molt
lloable que el Govern balear estableixi quina és la seva
pròpia línia d'ajudes als projectes de cooperació i
desenvolupament. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Pel torn de rèplica té la paraula el
Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sra.
Estaràs, he parlat entre altres coses de la solidaritat amb el
tercer món, perquè de tercer món n'hi ha al nord, al sud, a l'est
i a l'oest, tercer món, països subdesenvolupats; he parlat d'allò
que en matèria de solidaritat el Govern ha deixat pel camí. I he
tret els comptes de 1994-1998, si haguessin aplicat el 0,7%, que
ho podrien haver fet, si volien, amb altres coses han volgut i
han remogut cel i terra, prioritats, urgències, tramitacions,
etcètera, però amb això no, i ens hem deixat 1.404 milions de
pessetes robats als pobres.

Clar, hem de fer política! Un infant que demana pit fa
política, perquè si no plora, no li donen. Així de simple. I
nosaltres som aquí per fer política, i ja em diran, em dirà vostè,
què fa en aquesta tribuna més que política. Aquest concepte,
estic cansat d'advertir-los-ho al Consell Insular, i aquí; li
tornaré a dir: El concepte que la política és una cosa negativa
és un concepte antidemocràtic i franquista. "Vostè faci com jo,
no es fiqui en política" deia, en castellà naturalment, el Sr.
Franco.

Solidaritat. Ha quedat claríssim. El conec el Decret, el tenc
aquí, què m'ha de venir a explicar? L'han modificat, ja duen un
parell de modificacions, però la forma final del 97 està al
Butlletí de 10 d'abril del 97, no sé si en tenen un altre de
posterior, és exactament igual, és una cosa centralitzada dins la
Conselleria, que no dóna participació a ningú més, i que tot s'ho
cuinen i tot s'ho mengen. Que em diu que han donat ajudes a no
sé quantes associacions? Ho sabem perfectament, han enviat
respostes parlamentàries o sol•licituds de documentació, i està
relacionat. Però s'han deixat una cosa, i jo els ho vull recordar:
El gran projecte fet a mida, publicat al BOCAIB número 46, de
17 d'abril del 97, diu: Adjudicació conveni entre CAIB i
Medicus Mundi de Balears. Acorda, 1997, 174.643.500
pessetes per un projecte. I el 98 aquest mateix projecte
174.643.500 pessetes. Recordi que el Govern el 97, mentre
donava aquests 174 milions a Medicus Mundi tenia únicament
per a ajuda al tercer món 250 milions. I això no és un
macroprojecte, això és la gran piràmide feta a mida per als
amics. Quina altra ONG podia optar a aquest projecte? Li varen
fer a mida. No, no s'engani, no digui mentides, no em faci una
relació de 20 o 30 ONG, religioses o no religioses, m'és
absolutament indiferent, de les quals alguna d'elles cobra
400.000 pessetes, i l'altra cobra 174 milions. Això és el resultat
d'aquesta política que vostès apliquen i volen continuar
aplicant: "jo ho duc tot, jo ho don a qui vull; jo tenc la meva
comissió avaluadora, que naturalment tots són de la Conselleria
pràcticament, i no es dóna participació a ningú més, i tot s'ho
cuinen i tot s'ho mengen. 

Això és un resultat perfectament cercat, i és exactament
el contrari que jo predic i faig; perquè al Consell Insular de
Mallorca des del primer pressupost, des del primer, eh! que
va fer el Pacte de Progrés el 0,7% de tot el pressupost, sense
trampes. Segona: tot aquest pressupost va íntegrament, fins
a la darrera pesseta, al Fons Mallorquí de Solidaritat, i el
Fons de Solidaritat no creat, no impulsat per aquest
conseller des de l'inici, perquè es va crear el 93, quan la Sra.
Vidal era la consellera. Recordi que al 93 hi havia 12
ajuntaments, i que el 97 n'hi ha 45; no es cregui que han
vengut per les bones, s'ha fet una campanya sistemàtica de
captació, perquè creim que aquest és l'esquema. I avui tenim
10 entitats col•laboradores, ja que treuen el Consell Insular
jo també el trauré, entre els quals hi ha el Govern balear.
Tenim com a socis el Consell de Mallorca, Justícia i Pau i
la Universitat, i 45 ajuntaments. En falten encara 8, n'hi ha
2 que ja han anunciat que s'incorporaran: Muro i Manacor.
Però escolti bé: Dels 6 que falten, i no han anunciat que
s'incorporaran al Fons: Andratx, Campos, Montuïri,
Porreres, Sant Joan i Valldemossa, tots, tots, tots, PP, PP,
PP. No te quieres enterar, PP, PP, PP. Per què? Perquè el que
vostès volen és que les coses que funcionen d'una manera
neutral, i que funcionen amb una assemblea i una executiva,
i allà on es duen els projectes, i allà on el conseller de torn
-en aquest cas jo- no hi tenc ni veu ni vot, això no els va bé,
perquè coses com això dels 174 milions per a Medicus
Mundi no s'hauria pogut produir si vostès fossin
absolutament imparcials. I li vull recordar, Sra. Estaràs, que
vostè és membre d'un dels ajuntaments, Ajuntament de
Valldemossa, batle PP, que no ha manifestat cap voluntat
d'adherir-se al Fons Mallorquí de Solidaritat. Per què? Vostè
ho sap. No interessa reforçar una cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Ara acab, Sr. President. I si és que té la ideeta d'acusar-
nos que no som solidaris, li voldria recordar, repassi les
aportacions dels ajuntaments que formen part del Fons, i
veurà com els més solidaris, alguns dels quals, bastants dels
quals destinen ja el 0,7%, són sistemàticament els
ajuntaments de caire progressista; el PP, de la solidaritat
amb el tercer món, se'n riu; avança, però avança tan
lentament que ha d'arribar, i ha d'arribar i ha d'arribar, i ha
deixat 1.404 milions del 94 al 98 pel camí. Això són doblers
que el tercer món no ha tengut perquè vostès no volen,
perquè vostès fan política i política de dretes, política allà
on els grups de pressió tenen vara alta dins el seu govern,
dins el Govern de Balears, però els pobres, com que no
tenen vara alta, queden a fora, i és amb els de fora que hem
de ser solidaris. 
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A veure si canvien i canvien i rectifiquen perquè,
naturalment, vendrà la moció que ja ha estat anunciada per
altres grups. Hi haurà una proposta de crear un consell de
cooperació i hi haurà una proposta perquè es destini
immediatament, sense trampes, el 0,7% de solidaritat amb el
tercer món. Encara no han arribat, però el tercer món no pot
esperar, ho recordin.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pons. Per tancar la qüestió, en torn de
contrarèplica té la paraula la Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Començarem per contestar al Sr.
Pons i si deix alguna cosa, idò intentaré fer memòria i poder
donar complida resposta de tot allò del Sr. Pons, no només per
deure sinó també perquè en tenc moltes ganes.

En primer lloc, Sr. Pons, vostè em diu que feim política i
que feim política tots. Jo quan li parl de fer política en el sentit
que li parl, vostè hauria d'haver entès que parl de fer
partidisme; vostè fa partidisme amb els temes de serveis
socials, vostè fa clientelisme, i com que vostè ho fa creu que
tots ho feim i, per això, somnia i pensa que tots són com vostè.
En aquest sentit jo li parlava de polititzar el tema de serveis
socials, no de fer política com a terme asèptic sinó de fer
política com a terme partidista i clientelista.

Quant al fet que hi ha pobresa en el món, bé, només he de
recordar una cosa que no dic jo, la diu Nacions Unides en el seu
programa de desenvolupament del 1997, i diu que s'ha reduït
notablement a moltes parts del món però que, no obstant això,
efectivament existeix un problema a moltes parts del món i per
això les administracions de qualque manera s'han fet ressò, tant
administracions com societat civil, i han aportat els fons, però
que s'ha reduït, gràcies a Déu, un poc, que ha servit per alguna
cosa aquest esforç; no és una cosa que siguin paraules meves
sinó que les he agafat del programa de Nacions Unides per al
desenvolupament de l'any 1997.

Solidaritat amb el tercer món. Vostè ens ha tret els comptes;
bé, idò jo podria treure aquí els comptes de moltes
administracions a on vostès governen i que també els podríem
treure, i aquesta mateixa labor l'hauria d'haver fet vostè: Estat,
any 1991, 0,24 del producte nacional brut; any 92, 0,27; any 93,
0,28; any 94, 0,27, disminueix; any 95, 0,24, disminueix; any
96, 0,22, disminueix; entra el Govern del Partit Popular any 97,
0,24, augmenta; any 98, 0,30, augmenta. Sr. Pons, supòs que
totes aquestes crítiques que vostè ha vessat aquí quant al fet que
no tenim solidaritat i que hem robat, empr la mateixa expressió
que vostè ha emprat, no és una expressió que jo empraria, idò
vostè diu que el Sr. González ha robat al tercer món. Correcte.
Jo no ho compartesc, jo crec que el Sr. González no ha robat al
tercer món però empr les seves mateixes paraules. 

Segon, solidaritat; vostè em diu que el nostre decret és
centralista. Hi ha dues maneres de fer cooperació i li he
explicat quin era el nostre model; el nostre model era fer
una cooperació bilateral, indirecta, a través de les ONG, i
que nosaltres volíem de qualque manera dissenyar, a través
de tota una sèrie de decrets, quins eren els requisits, quines
eren les característiques, exactament igual com fan altres
comunitats governades per vostè. Aquest model és tan lícit
com fer un model de cooperació directa com fa Catalunya,
que de 1.400 milions 400 van a ONG i 1.000 van a
cooperació directa, o tan lícit com passar-ho a través del
fons; els tres sistemes són iguals de lícits i, així com jo
consider que tots tres són positius, no em sembla bé que
vostè només defensi un sistema en detriment dels altres
perquè vol dir que hi ha moltes comunitats autònomes
equivocades.

Per altra banda començ a estar cansada que hom pugi a
aquesta tribuna i es comencin a dir bubotes i aquí hi tal...
No, no, a partir d'ara, si vostès volen fer una crítica els
aconsell, perquè tenguin credibilitat davant la ciutadania,
que diguin noms, llinatges, projecte, lloc, i així ens
entendrem, però amollar una falsedat i sense dir cap
argumentació, se suposa que en Dret Penal la prova és
fonamental, i vostè arria aquí una sèrie d'afirmacions sense
aquesta prova i això, Sr. Pons, és injuriar o és calumniar, no
sé què és però, en qualsevol cas, no és lícit.

Vostè ha dit una expressió seva: "tot s'ho cuinen".
Nosaltres no ens cuinam res, nosaltres tenim un pressupost
aprovat d'ajuts per a països en vies de desenvolupament i, a
partir d'aquest moment, hi ha unes comissions, tècnica i
política, marcam uns criteris d'avaluació que estan en el
decret, em digui quin criteri li sembla malament, em digui
a on és que vostè creu que hi ha aquest partidisme i, no hi ha
cap problema, ho estudiam i ho podem canviar, si és que
existeix aquest emperò que vostè diu. Allò que no em
sembla bé és que, aquí a on s'apliquen els mateixos criteris
que el que fa el fons, els mateixos, vostè faci una crítica a
una banda i no la faci a l'altra. Jo crec que el fons fa una
gran labor i per això feim una aportació al fons tant
mallorquí com menorquí, el mateix esquema també
semblant a Catalunya, que també hi ha un fons català de
solidaritat, i Catalunya crec que, dels 1.400 milions, en dóna
35, hi fa una aportació, però reserva una part per fer
cooperació directa i una part per fer cooperació indirecta
bilateral a través d'ONG. Estan bojos, els de Catalunya?, fan
partidisme, els de Catalunya?, fan partidisme, els de
Navarra?, estan bojos, els de l'Estat durant 13 anys? No; allò
important és que hi ha un compromís en aquesta
administració governada pel Grup Popular que en un termini
i en un dia i en una hora, legislatura any 99, s'arribarà a
aquest 0,7, i crec que aquesta voluntat i aquest compromís
és el que s'ha de valorar. Clar que aquí, facis el que facis,
vostè té la idea equivocada que l'oposició ha de criticar tot
destructivament, sigui el sigui, en canvi la meva idea és que
l'oposició ha d'aprovar i alabar allò que està ben fet i criticar
allò que no està ben fet. La veritat és que el percentatge que
destina avui el Govern balear i el compromís d'assolir l'any
1999 aquest 0,7 és una passa molt important, demostra una
voluntat de solidaritat i, això, ho hauria d'haver reconegut i
no ho sentit en aquesta tribuna.
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Ha parlat després vostè de si hem fet una projecte a mida;
vostè diu això i tampoc no té proves; aquí hi va haver una ordre
que va convocar un concurs i va determinar una sèrie
d'aspectes; en aquesta ordre es varen determinar els requisits de
les entitats, les prioritats sectorials tant en infraestructures
sanitàries com en educació, es varen explicar les prioritats
geogràfiques i els requisits dels projectes, s'hi varen presentar
quatre projectes i una comissió avaluadora va decidir quin era
el projecte que recollia millor aquest barem que havia marcat
aquest decret. No hi ha hagut cap projecte fer a mida però, bé,
vostè, que crec que aquest mateix pacte amb l'excepció, si no
m'equivoc, d'Esquerra Unida, governa a l'Ajuntament de Maó,
ha fet una cosa semblant amb un hospital de Ghana, cosa que
em sembla molt positiva, però ha fet macroprojectes.

Li he repetit que les comunitats autònomes tenen una línia
de macroprojectes i una línia de microprojectes. Vàrem decidir
fer un macroprojecte a través d'una ordre absolutament com
toca. Vostè s'ho inventa, una vegada més tira pedrades i no té
proves. En absolut fet a mida; en paraules seves ha dit:
"piràmide feta a mida per als amics"; no sabia que Medicos
Mundi Baleares, que és el que va guanyar, fossin amics nostres;
no ho sabia, al contrari, crec que és una ONG que va fer una
feina, la fa molt positivament, però dir que Medicos Mundi
Baleares -vostè ho ha dit- són amics nostres i ha volgut suposar
que hi ha un partidisme, és que em sembla molt impresentable,
Sr. Pons, perquè és una ONG molt seriosa i que l'avalen els
seus anys d'experiència. 

Continuaré contestant a allò que vostè ha dit. Vostè ha dit
que vostè fa el que diu..., bé, vostè pertany a un partit.

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

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'anar acabant, Sra. Consellera; ens excedim del
temps.

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

Sí, Sr. President. Vostè pertany a un partit i vostè hauria de
mirar per què a l'Estat no s'ha complit, per què a l'Ajuntament
de Maó, en declaracions del regidor..., jo voldria llegir-ho, en
declaracions d'un dels seus governants va dir que hi destinaven
el 0,5 del pressupost de l'any 96, "progresivamente hasta el año
2000 arribarem al 0,7", més o manco com nosaltres, un any
més. I això, no ho critica, Sr. Pons?, i després deia: "y una
cantidad importante para la construcción de un hospital en
Ghana"; i això, no ho critica, Sr. Pons? No ho comprenc. El que
li passa, a vostè, és que el PSOE no pot fer ostentacions de
solidaritat. La solidaritat d'aquesta institució de la qual em
parlava vostè, és perquè vostès varen haver de fer un pacte i
molt probablement altres partits, que no el seu, el varen obligar
a tot aquest pacte a marcar el 0,7, i si no, en el seu protocol de
pacte de progrés, en punt 5.13 es marcava com a obligació. Si
tenien tanta solidaritat, per què ho posaren com a obligació?,
perquè no hi creien. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

II.1) Moció RGE núm. 6006/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política de proveïment
d'aigua potable a l'illa de Mallorca. Derivada del debat de
la Interpel•lació RGE núm. 5128/97.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que fa referència
a mocions, i és la presentada pel Grup Parlamentari
Socialista com a conseqüència de la Interpel•lació referida
a política d'aigües. Sr. Triay, té vostè la paraula com a
portaveu del Grup Parlamentari Socialista. 

Deman que sigui incorporat el seu text en el Diari de
Sessions.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les iniciatives precises, de caràcter legislatiu,
reglamentari i de gestió, per tal de constituir-se en
administrador i gestor d'aigua potable en alta a cadascuna de
les Illes Balears.

2.- El Parlament insta el Govern al compliment estricte de
la Llei d'aigües en les informes de la Direcció General de
Règim Hidràulic, relatius a la suficiència d'aigua potable per
a nous assentaments poblacionals, els quals incorporaran els
següents punts:

- Condicions sanitàries de les aigües, informades per la
Conselleria de Sanitat i Consum.

- Titularitat i condicions de la concessió i comprovació dels
cabals realment extrets i/o compromesos.

- Les possibilitats reals de proveïment, tenint en compte el
balanç hídric de l'aqüífer afectat i el del conjunt de l'illa.

Els informes de l'autoritat hidràulica a les comissions
insulars d'Urbanisme s'expediran sempre acompanyats dels
estudis tècnics, hidràulics, geològics i de les anàlisis químiques
i biològiques que hagin fet servir per a la seva redacció.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la constitució immediata de les juntes insulars
d'explotació de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, d'acord amb el que preveu el Decret sobre
organització i règim jurídic de l'Administració hidràulica de
Balears de gener de 1994.
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4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment a l'acord del Parlament de 27 de juny passat,
d'incloure el subministrament en altra d'aigua potable per al
proveïment de poblacions en relació de preus sotmesos a
autorització prèvia.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a incrementar la dotació econòmica per al 1998 de la construcció
de la dessaladora de la badia de Palma per tal d'escurçar el seu
termini d'execució i garantir plenament la seva entrada en
funcionament abans de l'inici de la temporada turística del 1999.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
-Ministeri de Medi Ambient- a accelerar l'estudi de les
al•legacions i consegüents modificacions del projecte
"d'Aprofitament de recursos hidràulics de la serra de Tramuntana
de Mallorca" -transvasament de sa Costera- per tal que l'obra
pugui ser contractada durant el primer semestre de 1998.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
-Ministeri de Medi Ambient- a desglossar el projecte
"d'Aprofitament de recursos hidràulics de la serra de
Tramuntana", sa Costera, per tal de poder executar la conducció
que discorre paral•lelament a la carretera C-711, entre Sóller i el
túnel de peatge, simultàniament amb les obres d'ampliació i
millora de l'esmentada carretera.

8.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
intensificar el seu control sobre les dessaladores d'aigües salobres
-Son Tugores, Palma- per tal, no tan sols d'impedir l'agreujament
de la salinització dels aqüífers afectats per les extraccions, sinó a
més, d'afavorir la seva recuperació així com establir un calendari
per al seu desmantellament, coordinat amb l'entrada en servei de
la dessaladora d'aigua de mar de la badia de Palma i del
transvasament de sa Costera.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a suprimir
de la planificació hidrològica de l'illa de Mallorca el projecte de
derivació del torrent de Solleric i embassament del torrent
d'Almadrà, i el projecte d'embassament dels cabals de ses Ufanes
de Gabellí.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
és una moció que té nou punts que són directa conclusió
perfectament coherent amb el contingut de la meva
interpel•lació de fa dues setmanes i que té, en els seus nou
punts, un tarannà d'aportació clarament positiva a la política
d'aigües i infraestructures hidràuliques que necessita la
Comunitat Autònoma a l'illa de Mallorca.

Hi ha algun tipus de consideració general, com no pot
ser d'altra manera, i una d'elles és plantejar que ja és el
moment que el Govern balear prengui les iniciatives
necessàries de tot tipus -de gestió, de caràcter normatiu i de
proposta legislativa- per tal que hi hagi una xarxa en alta de
caràcter supramunicipal gestionada pel Govern balear a
cada illa, i això ho dic per l'experiència ja del que està
succeint amb les grans obres d'interès general, com està
succeint amb la conducció de Llubí, de sa Marineta, que
aboca a la xarxa municipal de Palma, com succeirà
immediatament quan entre en funcionament la dessaladora
si no es pren una decisió d'aquest tipus o com està previst
amb el transvasament de sa Costera que també està previst
que aboqui a la xarxa municipal de Palma. Per tant,
efectivament crec que la badia de Palma és aquí on es
produeix amb més urgència la necessitat d'iniciar ja una
política autònoma de xarxa de distribució en alta per part de
l'autoritat hidràulica de les Illes Balears. 

Hi ha algunes iniciatives petites, com poden ser alguns
d'aquests consorcis que s'han fet amb alguns ajuntaments,
però creim que això ha de tenir molta més extensió i ha
d'agafar aquí on hi ha major part dels problemes i, a més, si
el Govern balear vol fer això té ja el seu propi model,
realment això és el que es va fer en el seu dia en matèria de
depuració d'aigües residuals, que era una competència
municipal, i es va assumir aquesta competència en alta final
de les aigües residuals per tal d'assumir la responsabilitat
del tractament i reutilització de les aigües residual i, per
tant, de crear aquesta infraestructura i xarxa de caràcter
superior al municipi. 

Crec que avui ja és inajornable prendre les decisions
perquè això es faci també amb l'aigua potable que és, sense
cap dubte i crec que les senyores i els senyors diputats hi
estaran d'acord, és probablement un dels majors problemes
que tenim a les Illes Balears si no el primer en matèria
d'infraestructura per a la convivència.

En segon lloc, s'ha de plantejar la necessitat de què hi
hagi una coordinació real entre el paper de la Junta d'Aigües
o, millor dit, de la Direcció General de Règim Hidràulic, del
que es diu l'autoritat hidràulica, quant a l'autorització o
informe favorable de disponibilitat d'aigua per a noves
urbanitzacions i l'autoritat urbanística. Veim greus
discordances, greus faltes de coordinació que fan que
s'informin favorablement, que es digui que hi ha
disponibilitat d'aigua per a urbanitzacions que, clarament i
objectivament, no en tenen, que es presenten com a pous
disponibles pous que tenen un alt nivell de salinització, que
estan situats en aqüífers en estat de sobreexplotació i que,
per tant, es pot assegurar clarament que els arbres no deixen
veure el bosc a l'autoritat hidràulica quan fa aquest tipus
d'informe i, és més, -i no voldria insistir perquè ja ho vaig
fer l'altre dia- les declaracions que fan els responsables
administratius i jurídics d'aquest ens públic realment són
preocupants quant al fet que es desvinculen completament
de la transcendència que tenen aquests tipus d'informes que
avui han de ser inseparables de qualsevol decisió
urbanística. 
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Per tant, jo crec que mentre no hi hagi a les mateixes mans,
l'autoritat hidràulica i l'autoritat urbanística, que no sembla que
sigui cosa d'aquesta legislatura, sí que crec que hi ha d'haver
una forta coordinació i una identitat d'objectius. En aquests
moments en què hi ha unes directrius d'ordenació territorial
exposades al públic, que les preocupacions en matèria de
classificació urbanística i en matèria de defensa dels aqüífers i
de la qualitat de les aigües subterrànies són elements que estan
repetidament exposats, crec que és el moment de reforçar la
seriositat i el paper d'aquest tipus d'nformes que tenen una
fortíssima importància a l'hora de prendre decisions i que, per
tant, hi hagi l'informe sanitari de la qualitat de les aigües, no tan
sols de la quantitat, hi hagi una visió global de la unitat
hidrogeològica, o sigui, de l'aqüífer afectat, que es vegi l'illa en
el seu conjunt abans de prendre decisions de possibilitats
d'explotació de noves explotacions hidràuliques.

Per altra part vull recordar un tema que ja hauria d'estar
executat perquè és un decret propi del Govern de l'any 94, fa
quatre anys, -perquè és del gener del 94- fa quasi quatre anys
que el Govern balear fa un decret allà on estableix l'estructura
de l'Administració hidràulica a les Illes Balears, i en aquest
decret estableix que les juntes insulars d'explotació de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera són òrgans de
participació en matèria d'aigües i li dóna funcions importants:
coordinar i vigilar l'explotació de les obres i recursos hidràulics,
fer propostes en matèria de règim d'explotació dels
aprofitaments hidràulics i dels aqüífers; per tant, són òrgans
importants que asseguren aquesta participació i aquesta
descentralització i, realment, ja comença a ser sospitosa la
demora continuada en constituir aquests òrgans, ja començam
a pensar que realment no volen que els consells insular
participin en aquesta gestió hidràulica a pesar que vostès
mateixos, el Govern, el Partit Popular, ho han proposat en un
decret que han establert. Per tant, allò que ja fa dos anys per
part del Sr. Reus era un descuit, no hi havien anat a caure, no
tenia excusa, com deia ell en aquest mateix parlament, en
aquest moment ja es converteix en una cosa que no té cap sentit
i que, realment, posa en qüestió, idò, la vigència del mateix
decret que van aprovar vostès.

I una altra qüestió també important, sabem que aprovada pel
Parlament encara no fa sis mesos i, per tant, el Govern encara
està dins el seu termini per dur-la a compliment però que és
molt important i molt urgent, és el control dels preus de l'aigua
en alta, el control normatiu, governatiu dels preus i de les
modificacions dels preus de les tarifes de l'aigua en alta. S'està
produint una autèntica especulació de l'aigua en alta que
immediatament repercuteix sobre les tarifes a l'usuari particular
perquè és un punt de partida no discutit per ningú ni aprovat per
ningú, quan s'aproven les tarifes ja de distribució minorista; per
tant crec que s'ha d'acabar amb aquest frau als consumidors,
s'ha d'acabar amb aquest abús i amb aquesta especulació de
l'aigua en alta establint, per decret o per llei, per la fórmula que
sigui necessària, que el Govern consideri que és l'adequada per
resoldre aquest problema, el control governatiu, l'autorització
prèvia de les pujades del preu de l'aigua en alta.

I entrant a les instal•lacions i infraestructures d'interès
general, que són d'urgent posada en servei a l'illa de
Mallorca, vull dir que consideram que, tal com està la
programació de la dessaladora de la badia de Palma, és
completament necessari impulsar-la i accelerar-la. No hi ha
cap garantia que el mes de maig-juny de 1999, a la
temporada turística de 1999 hi hagi suficient aigua a la
badia de Palma si es manté l'actual programació, una
programació que dins l'any 97 té una quantitat molt petita i
és lògic perquè s'ha contractat l'obra ara mateix, només un
1%, que dins l'any 98 té el 22%, però que deixa el 76% de
la inversió, o sigui, 4.150 milions de pessetes, per als sis
mesos darrers de l'any 1999. Això té tota la pinta de poder-
se complir i, per tant, hi ha preocupació i alarma real que la
temporada turística del 99 no estigui en servei aquesta
planta dessaladora de la badia de Palma i, per tant, la
proposta que feim -que ningú no podrà considerar que no és
absolutament constructiva- és reclamar una acceleració de
la programació econòmica, una acceleració de la
programació financera de manera que dins l'any 98 no hi
hagi el 22% de la inversió sinó la major part de la inversió
i tenir garanties que en els primers trimestres del 99 això
estarà realment acabat i en servei.

Per altra part, en relació al transvasament de sa Costera,
a pesar que el conseller -absent en aquest moment- l'altre
dia en el seu discurs deia que s'havia avançat moltíssim en
el procés de tramitació del projecte de conducció d'aigua de
sa Costera, se li ha de dir molt amablement que no és així,
que això està aturat, que fa un any, el mes de setembre del
96, quan el Sr. Jaén Palacios feia preguntes i li contestaven
les preguntes i les distribuïa als grups parlamentaris, va fer
una pregunta al Govern espanyol sobre sa Costera i, en
aquell moment, fa més d'un any, li van contestar que
l'expedient d'informació pública estava pendent de resolució
degut a la multitud de les al•legacions presentades i que, per
tant, en aquell moment era aventurat predir quan podrà
entrar en servei aquesta actuació. Aquesta és la realitat avui,
en el mes de novembre del 1997; continuen sense estar
informades les al•legacions presentades que són una gran
multitud i que són d'una gran complexitat tècnica i, per tant,
en aquest moment no hi ha cap garantia que dins l'any 1998
es pugui contractar aquesta obra. Que el Parlament demani
-crec que això ajudarà- que estudiïn ja les al•legacions, que
estudiïn l'impacte ambiental, que modifiquin el projecte en
allò que tothom està d'acord que s'ha de modificar perquè no
eren correctes alguns plantejaments que tenia aquest
projecte, i fer possible que dins el primer semestre de l'any
1998 es pugui adjudicar l'obra i almanco tendrem garanties
que, començada l'obra, les anualitat següents hi haurà
partides econòmiques suficients o importants, i, si no,
estarem contínuament posposant, que és el que succeeix ara,
posposant contínuament la decisió inicial, que és la de
contractació.
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També, encara que és difícil, veig que és bastant difícil
malgrat les declaracions del Govern, fer possible o demanar a
veure si encara és possible, amb tràmit de màxima urgència en
la tramitació, que a l'obra de millora de la carretera del túnel
fins a Sóller es pugui desglossar el projecte de sa Costera; es va
fer en el seu moment amb el túnel i nosaltres ho vàrem demanar
aquí al Parlament i es va aprovar per unanimitat i es va fer,
desglossar el projecte per tal de fer coincidir una part amb les
obres finals del túnel, fer ara el mateix amb la carretera. Crec
que és difícil perquè les obres de la carretera estan en marxa,
l'empresa constructora declara en els diaris que no té ni idea
que hagi de posar cap tub en aquestes obres que ells estan
realitzant i que tenen adjudicades, però crec que sí que estaria
bé fer un esforç per veure si encara som a temps d'alternar
aquestes dues obres que, en cas contrari, no tan sols allargarà en
el seu moment l'execució de l'obra de sa Costera, és que
significarà rompre el que en aquest moment estan construint en
una zona d'una fragilitat paisatgística i ambiental com és la del
torrent de Sóller, per aquí on discorre la carretera que s'està
ampliant.

El Govern, en matèria de dessaladores d'aigües salobres, o
sigui, la dessaladora de l'Ajuntament de Palma, situada a Son
Tugores i que explota aqüífers de sa Vileta, i la de..., bé, no
record l'altra, del Pont d'Inca, idò aquestes dessaladores que,
segons el conveni que es va firmar en el seu moment amb el
Ministeri d'Obres Públiques i que és la base de totes aquestes
obres, encara que duguin retard en la seva execució, admetien
qui el firmaven, els màxims responsables, que s'havia
abandonat la idea de fer plantes dessaladores permanents
d'aigües salobres en el Pont d'Inca o a qualsevol emplaçament
que dugués perill de sobreexplotació hidrogeològica, idò crec
que, com que això és plenament vigent perquè això és
plenament lògic, no sobreexplotar aqüífers que ja estan
castigats i que s'ha d'esperar perquè es recuperin, crec que s'ha
d'exercir un control important i estricte per part del Govern, per
part de l'Administració hidràulica sobre les conseqüències que
té damunt els aqüífers...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Triay, per favor.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Si, vaig acabant.

...damunt aquests aqüífers les conseqüències que té
l'explotació que s'està fent per tal de modular l'explotació que
s'esta fent i per tal, també, de ja preveure el que en el seu
moment es va pactar, el desmantellament d'aquestes
dessaladores i que just la planta dessaladora de la badia de
Palma i el transvasament de sa Costera estiguin en servei.

Per últim, en relació a dos projectes que apareixen a les
Directrius del Pla Hidrològic que no sé si estan declarats
d'interès general, fins i tot, però que són realment dos
projectes desgavellats i que realment haurien de ser
suprimits com més prest millor dels documents que el
Govern té en matèria hidrològica. Crec que no s'ha de
continuar copiant de documents anteriors, no s'han de
continuar fent els deures copiant allò que amb anterioritat
tampoc no s'havia pensat suficientment, que no hi ha
elements ni tècnics ni hidrològics que avalin un projecte
com el d'explotació de ses Ufanes de Gabellí o com el de la
denominada regulació del torrent d'Almadrà-Solleric i, per
tant, aquests haurien de ser suprimits de la programació. 

En resum -i acab, Sr. President, i agraesc la
condescendència- aquesta moció pretén impulsar una xarxa
en alta de caràcter supramunicipal per part del Govern de la
Comunitat Autònoma, establir racionalitat quant a
l'elaboració dels documents de caràcter hidrològic que són
necessaris per a qualsevol nova actuació urbanística, incidir
en la participació dels consells insulars a les juntes
d'explotació que estan previstes ja a la normativa, accelerar
les obres d'interès general que són de màxima urgència i
necessitat a l'illa de Mallorca i, per altra, suprimir projectes
sobre els quals hi ha un consens generalitzat del fet que són
clarament perjudicials, conflictius i inútils. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició dels
diferents grups, per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Munar té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
moció presentada pel Grup Socialista i que avui tractam en
aquest ple és una iniciativa lloable que té un objectiu molt
concret i molt positiu: que el Parlament, la institució que
representa tots els ciutadans, es pronunciï damunt un tema
que també preocupa i afecta tots els ciutadans d'aquestes
illes i, molt especialment, de l'illa de Mallorca. Es tracta del
proveïment d'aigües a través de polítiques i d'inversions en
obra hidràulica i la gestió dels recursos hídrics, molt
limitats, d'una manera racional i responsable, com ens
explicava el Sr. Triay. No obstant això, tots sabem que el
Parlament ha parlat durant molt de temps d'aquest tema, tots
els grups hem parlat d'aquest tema i hem presentat
iniciatives en aquesta cambra proposant i instant a la
realització de polítiques hidràuliques adequades. Després de
tants d'anys d'autonomia, després de tant de govern, la
veritat és que la situació no  ha canviat massa i l'única cosa
que ha canviat és que avui pagam i pagam molt més que no
pagàvem abans per una aigua de menys qualitat. 
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La problemàtica de l'aigua deriva, al nostre entendre, de dos
factors essencials: per una part la insularitat, que limita
moltíssim els nostres recursos naturals i territorials, la pobresa
que tenim dels recursos hidràulics, l'esgotament de cabdals, la
salinització dels pous pel seu mal ús i, d'altra banda, la pressió
sobre el territori que és, dia a dia, creixent. Per tant, la
planificació hidràulica en aquesta comunitat s'ha de fer, al
nostre entendre, des d'una planificació general del territori, a
través de les Directrius d'ordenació territorial que, durant tants
d'any tots els grups, també, hem reclamat en aquesta comunitat
i que hem de saber que han tardat, des de la Llei d'ordenació
territorial a les Directrius d'ordenació territorial, ni més ni
menys que deu anys. 

Ara sembla ser que tenim unes directrius d'ordenació
territorial i seria interessant que s'aprovassin definitivament per
poder donar lloc als plans sectorials entre els quals s'aprovaria
el Pla Hidrològic. Però aquí el Govern s'ha dedicat a fer,
bàsicament, jo diria que tot el contrari: ha anat del més concret
al més general en lloc d'anar del general al concret. Avui en dia
en aquesta comunitat es parla de carreteres, d'autopistes, de
dessaladores, de transvasaments de sa Marineta, de sa Costera
o de les fonts Ufanes sense tenir ni idea de quina és la situació
i quines són les necessitats reals del nostre territori sense saber
cap a quin model territorial anam. En definitiva es parla de
plans i plans, però sempre de plans improvisats, i aquesta
improvisació és la que estam pagant tots els ciutadans, en
aquests moments, de la badia de Palma, que hem de recórrer al
vaixell per tenir aigua, aigua que s'ha de dur des de l'Ebre, i
paguen molt especialment aquesta aigua els ciutadans de Llubí,
de Santa Margalida i de Muro que, a més de pagar-la cara,
veuen com s'enduen l'aigua dels seus pous i la paguen també
molt especialment els ciutadans de la vall de Sóller que veuen
també com el seu torrent és buidat. Una política, la del Govern,
que en definitiva perjudica a tots i cadascun dels ciutadans
d'aquesta illa.

És per tot això que creim positiu que el Grup Socialista hagi
presentat aquesta iniciativa, que es plantegi el fet de la
racionalitat en la política hidràulica i que també es reclami la
participació dels consells insulars, que tenen molt a dir en un
tema tan important com és el de l'aigua. Per tot això el nostre
grup, Unió Mallorquina, donarà suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. La política hidràulica del Govern és, efectivament,
un fracàs sense pal•liatius, un fracàs sense pal•liatius,
l'expressió màxima de la qual és, sens dubte, l'operació
vaixell, una operació que, per assegurar la qualitat de l'aigua
a la badia de Palma durant aproximadament tres anys, ha
suposat una inversió, ha suposat una despesa, per exemple,
molt superior al que significarà la inversió en la dessaladora
de la badia de Palma, és a dir, per a un pegat temporal
d'assegurar qualitat durant tres anys, ens hem gastat sense
cap tipus de rendibilitat a posteriori, sense que això hi deixi
la més mínima infraestructura útil per al futur, molts més
doblers que els que ens podem gastar en infraestructures que
tenguin una rendibilitat a llarg termini. Aquesta és
l'expressió màxima d'un fracàs, fracàs que paguen els
ciutadans i ciutadanes, en aquest cas de Mallorca, d'una
manera molt concreta, no només en termes de qualitat i de
deficient exercici per part de l'Administració del que és el
proveïment d'un servei públic, sinó que ho paguen de la
seva butxaca, és a dir, aquesta operació vaixell, l'estaran
pagant en el seu rebut els ciutadans durant molts anys, i
supòs que ja no es deixarà de pagar mai, perquè, en
definitiva, s'incorporarà i es consolidarà en el rebut.

Sobre aquest panorama tètric d'un fracàs d'aquestes
característiques, sobre aquest panorama, vàrem tenir l'altre
dia la interpel•lació que dóna lloc a aquestes mocions,
sobre les quals d'una manera breu intentaré posicionar-me.

Hi ha una primera proposta de constituir-se el Govern
balear en administració i gestor d'aigua potable en alta a les
Illes Balears, i jo crec que és una proposta que racionalitza
la gestió, a la qual donarem suport sense cap tipus de dubte.

Hi ha propostes que són de caràcter obvi, que són la
tercera i la quarta, perquè, en definitiva, suposen donar un
compliment a acords del Parlament i a disposicions de
caràcter reglamentari. N'hi ha una altra sobre la qual vull
cridar l'atenció, que és la que més ens agrada de totes, no les
votarem totes, ho vull anunciar des d'ara, però n'hi ha una
que ens sembla particularment positiva, que és la segona, tal
volta la que tengui més calat polític, que és la que demana,
efectivament, que els informes del que abans era la Junta
d'Aigües, de la Direcció General de Règim Hidràulic, sobre
suficiència d'aigua potable a l'hora d'autoritzar nous
assentaments poblacionals, en definitiva, noves
urbanitzacions, no siguin informes de caràcter tècnic i
administratiu freds que simplement facin referència a la
possibilitat material del promotor de treure uns determinats
cabdals d'una sèrie de  pous o de fonts de subministrament.
Això és, efectivament, un possible informe, però no és
l'informe tècnic que ha de demanar el Govern als seus
serveis tècnics, és un informe jo diria que inútil als efectes
pretesos, perquè a nosaltres no ens interessa com a autoritat
urbanística, no ens interessa com a comunitat autònoma, no
ens interessa com a ciutadans, només que ens diguin si
aquell promotor pot tenir accés, des del punt de vista jurídic
i material, a uns determinats cabdals, ens interessa que ens
diguin si els aqüífers afectats per aquests pous, si la
capacitat d'aquests aqüífers..., si els recursos hidràulics
d'aquella zona són o no aptes per suportar la sobrecàrrega
que suposarà aquesta nova urbanització, això és l'informe
tècnic que ens interessa que ens faci.
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Ens interessa que ens diguin quina és la qualitat de l'aigua
a la zona dels voltants i si aquest nou impacte, aquests nous
consums que es proposen, suposarà un detriment recuperable o
no d'aquesta qualitat de l'aigua.

I és un comportament, des del nostre punt de vista,
irresponsable per part del Govern de la Comunitat Autònoma
limitar-se a demanar a la Direcció General de Règim Hidràulic
que faci un fred informe administratiu exclusivament de
caràcter de possibilitat material de treure determinats cabdals,
i no un informe tècnic sobre les conseqüències que tendrà
l'extracció d'aquests cabdal per a la població i per a la qualitat
dels recursos hidràulics.

Ens sembla, en aquest sentit, un punt particularment
important des del punt de vista polític, i particularment encertat
des del punt de vista de la seva orientació.

I després hi ha una sèrie de punts que fan referència a obres
hidràuliques concretes que hi ha en marxa, a alguna de les quals
donarem suport, i a d'altre, no.

Donarem suport al tema de Sa Costera, que, amb les
correccions que finalment ha sofert aquest projecte, amb una
ampla contestació ciutadana inicial, però que, en definitiva, s'ha
transformat en correccions materials importants del projecte
inicialment previst; donarem suport a aquesta iniciativa de
demanar l'acceleració del tema de Sa Costera, que, lògicament,
de totes les grans infraestructures hidràuliques que hi ha en
marxa o que són proposades, és, sens dubte, la més racional.
Estam d'acord també amb el punt novè, relatiu a l'embassament
del torrent de S'Almedrà, la derivació del torrent Solleric i
l'embassament del cabdal de Ses Ufanes, perquè, en definitiva,
la rendibilitat d'aquest tipus d'actuacions no compensarà, ni
prop fer-s'hi, els impactes i els costos que suposaran aquests
tipus d'infraestructures.

I votarem desfavorablement el tema de la dessaladora de la
badia de Palma. La dessaladora de la badia de Palma és la
típica solució desenvolupista al problema de mancança de
recursos de la nostra comunitat autònoma. Efectivament, el
nostre creixement econòmic, la pressió demogràfica, les noves
urbanitzacions, en definitiva, suposen una pressió creixent
sobre els nostres recursos; passa amb l'energia, que creix d'una
manera molt més important del que serien uns percentatges
raonables homologables amb la resta d'Europa, passa amb el
consum de l'aigua, per això hem tengut i tenim problemes greus
de proveïment i de qualitat, i passa també amb el tema de la
producció de residus, que cada vegada és un problema més
important a la nostra comunitat.

Davant això, hi ha dues solucions, o la solució
desenvolupista, que és la que ha practicat sistemàticament el
Govern d'aquesta comunitat o la solució conservacionista, que
no conservadora, o solució ecologista, que és practicar una
política de gestió de la demanda d'eliminar la pressió que
s'exerceix sobre els recursos.

Solució desenvolupista al tema dels residus és, lògicament,
la solució de la incineradora. Solució desenvolupista al tema
de l'aigua és el tema de les dessaladores. És una mica el que
deia el Sr. Soler, jo crec que d'una manera bastant
desgraciada en un moment determinat, l'aigua no és un
problema perquè l'aigua es fabrica, per tant, ja no és una
variable que hagin de contemplar a l'hora de condicionar el
nostre creixement economicourbanístic, l'aigua es fabrica;
naturalment, si fabricar aquesta aigua significa en cara
produir o consumir, millor dit, més energia, si això significa
trencar un dels  topalls al nostre creixement i, en definitiva,
obrir la pressió sobre un element que tanmateix no podrem
fabricar mai i sobre el qual mai no es podrà aplicar una
solució desenvolupista com el territori, és igual, la solució
és fabricar l'aigua, la dessalació; la dessalació és un mal
sistema, no hi estam d'acord, és simplement llevar un
problema per augmentar-ne un altre, que és la pressió sobre
el territori, i al territori, hi insistesc, encara no s'ha inventat
el sistema per aplicar-hi una solució desenvolupista, és a dir,
per fabricar territori, igual que fabricam aigua potable; de
moment, encara no ho sabem fer, això.

Per tant, insistesc que les solucions són de gestió de la
demanda, fonamentalment, i això exclou solucions de
caràcter desenvolupista típiques, com és el tema de la
dessaladora.

I el tema de Son Tugores, aquí, efectivament, hi ha la
dessaladora d'un aqüífer afectat, és a dir, deteriorat, en
definitiva, que ja no dóna una aigua de qualitat. El que aquí
es proposa va en un sentit positiu, si així es vol, perquè va
en un sentit de control, però està dins la lògica admetre la
possibilitat de la potabilització de l'aigua treta d'un aqüífer
salinitzat com una solució, malgrat sigui temporal, i se'n diu
molt clarament que s'ha de preveure el desmantellament,
lligat a la posada en funcionament de la dessaladora d'aigua
de mar de la badia de Palma. Nosaltres no podem acceptar
la potabilització d'un aqüífer deteriorat, ni tan sols com a
fórmula provisional. Un aqüífer salinitzat, per definició, el
que necessita és repòs i tranquil•litat, per poder-se
recuperar. És senzillament irresponsable quan la política
d'excessiva pressió sobre aquell aqüífer l'ha deteriorat i,
enlloc de recuperar aquest aqüífer, s'hi augmenta la pressió,
se'n continua treient aigua i simplement s'aplica a aquesta
aigua un procediment de potabilització. És senzillament un
disbarat, un dels tres o quatre més importants que s'han
practicat aquí en política hidràulica.

No podem admetre aquesta lògica que respira aquesta
proposició, o aquesta moció, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, que admet, en definitiva, la
dessaladora de Son Tugores, malgrat que sigui con una
fórmula de caràcter provisional. Per tant, votarem que no a
la moció número cinc i a la moció número vuit, i votarem a
favor a la resta de les mocions. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup va seguir també amb atenció la interpel•lació i
ara donarem suport a una sèrie de propostes que aquí es
presenten per part del Grup Socialista, des de la tradició de
preocupació que té el nostre grup per aquest tema de l'aigua, en
primer lloc, emmarcat dins un model urbanístic, dins un model
territorial que, efectivament, és molt diferent d'aquest
creixement il•limitat que proposa el Partit Popular, o millor dit,
que executa el Partit Popular, perquè en verbalitza un altre a
través de les directrius i a través d'altres declaracions, o de
campanyes publicitàries, però que, quan aixeca el braç per votar
i quan publica en els butlletins oficials, és per depredar més
territori, per cada vegada un augment dels residus, del consum
d'energia, cada vegada menys paisatge, extraccions d'arena,
deposicions d'arena, etc., un model que no és sostenible de cap
de les maneres.

Som ara davant un recurs limitat, un recurs escàs, que hauria
de ser limitador, perquè, quan es fabrica, com a mínim
encareix. Treure aigua costa entre un duro a 12, 15, 17 pessetes;
en aquest moment la Junta d'Aigües ven l'aigua de Sa Marineta
a EMAYA a 17 pessetes el metre cúbic, mentre que la de les
dessaladores costa entre 225, 250, 300 pessetes, per damunt les
300 pessetes es ven avui l'aigua a Formentera, i no parlem de
dur aigua en vaixells, que duu aigua en vaixells és de l'ordre de
400 i 500 pessetes la tona. Un recurs, com dic, bàsic que
tothom ha de pagar, tots els ciutadans, totes les explotacions
econòmiques.

Per tant ens pareix raonable, millor dit imprescindible, fer
un esforç d'inversió per garantir a tots els ciutadans i a tots els
residents i a totes les explotacions econòmiques avui existents
aquest subministrament d'aigua, i d'àigua de qualitat. Creim que
no es poden escatimar esforços per fer aquesta garantia, però no
per mantenir un creixement que al final serà el caos, aquesta és
la paraula que utilitzen les directrius d'ordenació del territori,
que serà absolutament insostenible i que perjudicarà
extraordinàriament el futur econòmic d'aquesta illa, o de les
Illes Balears, perquè Eivissa i Mallorca, indiscutiblement, són
les que pateixen més aquesta manca d'aigua, com Formentera.

En aquest sentit, creim que és molt important que hi hagi
una gestió de l'aigua pública, i per part del Govern balear,
circumscriure..., o millor dit, per part de la Comunitat, i que
després la cedeixi als consells insulars, però que en primer lloc
s'insularitzein les competències hidràuliques. Voler que ls
ajuntaments, els municipis, siguin l'únic gestor de l'aigua, des
del pou fins al domicili, ens pareix una visió massa simplista de
la problemàtica. Les autopistes d'aigua, les grans distribucions,
els grans repartiments del que són els aqüífers, s'han de fer des
d'una instància no municipal. Per tant, ens pareix bé que
aquesta gestió de l'aigua potable en alta sigui amb un únic
administrador, que hauria de ser l'illa. No ens pareix raonable
que EMAYA tengui embassaments a Escorca o qualsevol altra
mena d'instal•lacions d'aquestes característiques, que haurien de
ser insulars o autonòmiques.

Ens pareix molt bé el segon punt, de fet, crec que deriva
en gran mesura d'un document del PSM, d'aquesta
preocupació per l'aigua, sobre la necessitat que a l'hora de
donar un nou assentament, de donar permís per a un nou
assentament de població, es garanteixi la qualitat i la
quantitat d'aigua. És absolutament impresentable que
continuïn creixent ara 10.000 places a Llucmajor, 5.000
places a Santanyí, les que s'estan tramitant, sense que
tenguin aigua, és més, amb un aqüífer, del qual tothom diu
que està salinitzat, amb intrusió marina, sobreexplotat. S'ha
de garantir aquesta potabilitat, s'ha de veure si tenen o no
tenen els nivells de clorurs i els nivells de nitrats exigibles,
i creim que en aquest moment la Junta d'Aigües fa una
gestió jo diria que inconscient o irresponsable de les aigües
de les Illes Balears.

Nosaltres hi afegiríem un altre punt en aquest mateix
sentit. En tot cas, ja hi haurà ocasió de discutir-lo, i és
aprofitar aquestes fiscalitzacions per "publificar" l'aigua.
Una llei de l'any 85, la Llei d'aigües, va fer tots els aqüífers
públics; tant els subterranis com els de superfície, però
admetia que tots els aqüífers que en aquell moment tenien
concessions privades, aigües privades, mantinguessin el
nivell d'explotació que tenien a 1 de gener del 86. En el
moment en què el titular en vol treure més profit, és el
moment d'exigir-li que acrediti per a quin ús i per quina
quantitat tenia realment permís a 1 de gener del 86, perquè
si no ho fem, li estam donant un xec en blanc i li estam
permetent que quan extreia ics metres cúbics l'any 84, l'any
85, ara els dupliqui, els tripliqui o els dedupliqui, sense tenir
en compte que aquesta aigua, d'entrada, és pública, i en
segon lloc, és un bé escàs.

Creim que quan cerquen protecció administrativa, quan
aquest titular és en mans públiques perquè exigeix un
certificat, perquè exigeix uns drets, és el moment de fer-lo
passar per catàleg d'aigües, fer-lo passar pel registre
d'aigües privades, i és el moment de fiscalitzar i de saber
exactament a què té dret. Ja no és el registre de la propietat
qui acredita la titularitat d'aigües, és el registre hidràulic, un
registre hidràulic que la Junta d'Aigües no arriba a posar en
marxa, no ha posat cap multa de caràcter coercitiu, com
permet la Llei d'aigües, a totes aquelles explotacions que
feia més de tres anys..., perdó, que donava una transitòria de
tres anys per donar d'alta aquests cabals, no ha posat cap
mesura per tenir-los registrats, i creim que és una greu
irresponsabilitat, amb la situació hidràulica que vivim a les
Illes Balears.
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També estarem absolutament d'acord amb el punt tercer, les
juntes insulars d'explotació, és més, creim que dins aquesta
mateixa línia, s'ha d'arribar a una administració hidràulica
insular en tots els camps. La competència que permet l'article
39 de l'Estatut que exerceixin els consells en matèria hidràulica,
creim que s'hauria d'agilitar i aplicar des de ja, ho fan els
cabildos de Canàries sense tenir la tradició d'institucions
d'autogovern i sense tenir, per ventura també, aquesta vocació
que l'Estatut generava, o, com a mínim, que ens feia creure que
tenien els consells insulars.

També ens pareix molt bé que s'apliqui un acord del
Parlament, com no podia ser d'altra manera, de 27 de juny, pel
qual s'entén que el preu públic de l'aigua, que és un preu
fiscalitzat, es faci extensiu fins l'aigua potable en alta.

De fet, és un problema que s'ha suscitat a les Illes Balears i
que a moltes altres bandes s'ha aclarit. No hi ha aigua en alta i
aigua en baixa, hi ha aigua. Aquest tràmit d'aigua en alta i
d'aigua en baixa, que d'alguna manera funciona a nivell
doctrinal i a nivell d'entendre'ns, l'aigua que es ven a un
domicili, l'aigua que s'extreu d'un aqüífer; no existeix cap text
legal que faci aquesta distinció, i per tant, quan el reglament del
73 diu que és un preu públic intervengut, el preu de l'aigua, es
refereix al preu de l'aigua.

No és presentable, és impresentable, de fet, que un
concessionari que ven aigua digui que té un cost inqüestionable
per part de l'ajuntament, que és l'aigua que compra a peu
d'aqüífer, un preu que, com dic, oscil•la entre 5 i 15 pessetes i
que a les Illes Balears s'està pagant a més de 30, a més de 30
pessetes el metre cúbic, perquè hi ha una situació d'especulació
de l'aigua; molt més quan ens trobam que el mateix
concessionari municipal del servei d'aigua en baixa és el
propietari, a una altra societat, de l'aigua en alta. És el fet
denunciat a l'Ajuntament de Santa Margalida, però que
trobaríem a altres municipis de les Illes Balears; aquell mateix
que amb un nom i uns llinatges explota l'aigua, i que hi posa el
preu que vol -increïble a aquestes altures del segle XX que es
posi el preu que es vol a un servei essencial com és l'aigua-,
llavors, aquell mateix que la compra, això es diu autocompra,
vaja, és una autocontractació, amb una altra societat,  d'alguna
manera ha de donar els números a l'ajuntament perquè li aprovi
el preu de l'aigua. Amb la normativa actual, creim que la Junta
d'Aigües o la Comissió de preus ja ho podria tancar i barrar, i
ha fet una interpretació, la Comissió de preus, molt
reduccionista, contrària a això, ha dit que en alta, el
concessionari, o millor dit, el titular de l'aigua privada, la pot
vendre al preu que vulgui, al preu que vulgui, i ens pareix
aberrant.

Quant a les inversions, que era, en principi, el tema en
què s'havia centrat la interpel•lació i el títol originari de la
intervenció, o nosaltres ho havíem entès així, el nostre grup
s'hi abstendrà, llevat del punt nou, que diu aquelles que no
es faran perquè realment creim que sense aquesta
racionalització, sense l'aprovació de les directrius, sense
veure cap esforç per a la minimització del consum d'aigua,
sense veure cap esforç a redreçar el model depredador de
territori, sense veure res en aquest sentit, creim que, per part
nostra, per part del nostre grup, no ens volem comprometre
a obres d'infraestructura hidràulica extraordinàriament
impactants, inclosa la de Sa Costera, que, efectivament, s'ha
redreçat, que, efectivament, és molt millor que el projecte
originari i que probablement serà l'obra d'infraestructura que
s'hauria de fer, però que creim que si veim aquesta
irresponsabilitat per part de l'Administració hidràulica per
fer primerament unes iniciatives que haurien de ser
prioritàries.

Nosaltres no volem donar suport en aquest moment a
aquesta actuació sense veure les altres iniciatives en marxa.

Cap suport a les dessaladores, aquestes obres
"milmilionàries" que amplien i que, a més, fan molt
caríssim el consum d'aigua, i, en tot cas, hauríem d'acabar
per donar-los-hi si no quedàs més remei i si així se'ns
demostràs.

De cap manera, dessalar aigua salabrosa, ni avui, ni
demà, ni ahir. L'aigua salabrosa, explotar un aqüífer
salabrós en terra ferma és sobreexplotar un aqüífer que ja és
salabrós i, per tant, és perjudicar extraordinàriament
l'aqüífer, i de cap manera se'l pot regenerar d'aquesta
manera. Si s'ha de dessalar aigua, s'ha d'anar a la mar, que
és on n'hi ha, i anar molt alerta amb els abocaments que s'hi
puguin fer després de rebuig, que són altament
contaminants.

Per tant, el nostre suport condicionat a alguns dels punts
que se'ns presenten i confiam en un redreçament de la
situació per part de l'administració hidràulica. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Triay, el
posicionamiento del Grupo Popular respecto a su moción,
que consideramos que es bastante constructiva en algunos
puntos, es el siguiente:
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En cuanto al primer punto que proponen en su moción, le
diremos que vamos a votar en contra, y vamos a votar en contra
porque creemos que debe estar claro, y que está claro, que las
competencias legislativas en materia de aguas están reservadas
al Estado, y que, en cuanto a la materia reglamentaria, ya se han
adoptado importantes medidas en lo que hace referencia al
abastecimiento de agua a las poblaciones, por ejemplo, la
constitución del Ibagua, cuyo objeto es realizar actuaciones que
mejoren las infraestructuras hidráulicas, especialmente aquellas
dedicadas al abastecimiento de agua a poblaciones,
desarrollando también la gestión y administración de estas
infraestructuras, como puedan ser acuíferos, desaladoras u otras
obras. También la creación del Consejo General del Agua para
la adopción de medidas especiales, para la gestión de los
recursos hidráulicos, y como ya he comentado, la aprobación de
numerosos consorcios (Artà, Deià, Banyalbufar, bahía de
Palma, Lloseta, Ibiza, Mahón, Mercadal, San Antonio, etc.).

Estas medidas, que ya está adoptando, que ya ha adoptado,
el Gobierno balear, son el germen para llegar a constituir en el
futuro esos entes administradores del abastecimiento en alta,
pero existen, como usted sabrá dificultades, numerosas
dificultades. Esas medidas, creemos que no se pueden imponer
de cualquier manera a los ayuntamientos. Hay que recordar que
el abastecimiento y la concesión de aguas son responsabilidad
y competencia reservada a los ayuntamientos por la Ley de
bases de régimen local y por la Ley de aguas.

En definitiva, que el Govern balear se constituye en este
momento en administrador y gestor del agua potable en alta
plantea, en este momento, como ya he dicho, enormes
dificultades y, en la práctica, creemos que una imposibilidad
por las razones legales, técnicas y también políticas, porque hay
que recordar que este acuerdo, aunque fuese posible con todos
los ayuntamientos, debería también estudiar el rescate de todas
y cada una de esas concesiones de agua que hay en este
momento, pero a pesar de estas dificultades, creemos que, como
medida de futuro y como medida para la que hay que ir
trabajando, el Gobierno balear debe ir trabajando, debe ir
sorteando esas dificultades, y creemos que no es éste el
momento para aprobar este punto, este aspecto de su moción,
pero que hay que dejar que el Gobierno balear siga trabajando
en este sentido y que en un futuro cercano, creemos, se puede
llegar a un máximo nivel en cuanto a lo que ustedes proponen
en este punto número uno.

En cuanto al segundo punto de su moción, también vamos
a votar en contra, primero porque, de entrada, no compartimos
en absoluto la afirmación de que no se está cumpliendo la Ley
de aguas por parte de la Junta de Aguas y de la Dirección de
Régimen Hidráulico de la Comunidad Autónoma. Decimos y
creemos, por el contrario, que se está cumpliendo con rigor lo
que prevé la ley en cuanto se refiere a la concesión de agua para
el abastecimiento de poblaciones y en cuanto a lo que se refiere
a esos informes que se tienen que dirigir preceptivamente a las
comisiones insulares de urbanismo.

Nosotros creemos que no se debe confundir lo que es la
concesión del agua para el abastecimiento a poblaciones, que
es competencia de la Junta de Aguas, con lo que son las
previsiones de dotación de agua, que son los ayuntamientos
quienes tienen que entender de esos temas, incluidas, por
supuesto, esas urbanizaciones a construir en los distintos
términos municipales y que se deben proveer de agua por
diversas vías, no sólo por medio de pozos, sino por desalación,
reutilización de aguas residuales para otros usos, como pueda
ser riego en jardines o riego agrícola, y el cambio de usos del
agua que hay en estos momentos, de las concesiones de agua
que hay en estos momentos.

En cuanto al tercer punto de su moción, vamos a votar a
favor, como no podía ser de otra manera, ya que es un
acuerdo que creemos que este Govern balear tiene claro, y
en diversas ocasiones el conseller del ramo, de Medio
Ambiente, y en su momento también el conseller de Obras
Públicas asumieron como propio y que, efectivamente,
podemos entender que ha habido un cierto retraso, pero que
vamos a votar a favor porque creemos que en breve estas
juntas insulares de explotación, tanto de Mallorca como de
Menorca, como de Ibiza y Formentera, se deben poner en
marcha, y creemos que este momento puede ser ideal, por
cuanto el conseller de Medio Ambiente se ha comprometido
a que en breve verá la luz el Plan hidrológico de Baleares.
Por lo tanto, vamos a votar a favor de este tercer punto.

En cuanto al cuarto punto de su moción, también vamos
a votar a favor, como no podía ser de otra manera, es un
acuerdo del  Pleno del Parlamento, es un acuerdo que se ha
tomado hace escasos meses y creemos que usted
comprenderá que el Gobierno balear esté estudiando en
estos momentos esa concreta regulación, que es un asunto
que, como ustedes saben, es muy complejo, y que en estos
momentos esté estudiando los informes de la propia asesoría
jurídica del Gobierno balear, así como las medidas que se
están utilizando en otras comunidades autónomas, como,
por ejemplo, en Cataluña, que se han tomado medidas al
respecto. En ese sentido, también vamos a votar a favor de
este cuarto punto.

Les pediríamos y les solicitaríamos, a todos ustedes, que
comprendan que los acuerdos del Parlamento, sobre todo
referentes a puntos que consideramos complejos, no se
puedan cumplir de un día para otro y que demos un margen
al gobierno balear para que saque adelante este tema desde
la Dirección General de Industria.

En cuanto al quinto punto de su moción, también vamos
a votar a favor, a pesar de que nosotros desde el Grupo
Popular creemos que está claro que se van a cumplir los
plazos, que además hay obligación por parte de la empresa
que está construyendo la desaladora de cumplirlos, y que
ese cumplimiento de plazos posibilitará que esa desaladora
de la bahía de Palma entre en funcionamiento antes de la
temporada turística de 1999, y que creemos que acortar el
plazo no será necesario, o no tiene que ser necesario si se
cumple ese plazo. De todas maneras vamos a apoyar este
punto, porque creemos que si además se consigue que se
acorte ese plazo, pues mucho mejor, y podemos conseguir
que esa desaladora entre en funcionamiento antes, pues yo
creo que para la solución de los problemas de
abastecimiento de agua de la bahía de Palma, pues puede ser
muy beneficioso, por tanto votaremos este quinto punto a
favor, como ya le he dicho.
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En cuanto al sexto punto, también vamos a votar a favor.
Nos parece correcto que el Gobierno balear pida al Gobierno de
España que acelere esa tramitación. De hecho ya les comunico
que desde la Conselleria de Medio Ambiente, desde la
Dirección General de Régimen Hidráulico ya se trabaja y se
hacen las gestiones oportunas en ese sentido para conseguir que
se avance en cuanto al estudio de las alegaciones y las
modificaciones del proyecto de Sa Costera.

En cuanto al séptimo punto de su moción, también vamos a
votar a favor. Al igual que en el punto anterior, y como le decía
hace un momento, la Administración hidráulica de la
Comunidad Autónoma y la Dirección General del Ministerio
están trabajando en ello. Han constituido una comisión mixta,
que además se está reuniendo esta semana, se va a reunir
mañana, de hecho, para el seguimiento de estas actuaciones
conjuntas entre el Ministerio y la Conselleria, y que son fruto de
un convenio que se firmó, como ustedes saben, en marzo del
año 94, convenio que creemos que se va a cumplir, y se
cumplirá gracias a las buenas relaciones que hay en estos
momentos ente las administraciones del Estado y de la
Comunidad Autónoma y a la buena gestión que se está llevando
a cabo en este sentido.

En cuanto al octavo punto de su moción, podríamos aceptar
lo relativo a la intensificación del control de la desaladora de
Son Tugores, mejor dicho al control de los acuíferos que esta
desaladora está utilizando en este momento, aunque no hemos
de olvidar que estos acuíferos ya eran salobres antes de entrar
en funcionamiento esa planta, y creemos que el hecho de que
en estos momentos esté extrayendo agua de esos acuíferos, si
bien en definitiva no ayuda a que se regeneren, por supuesto,
pero que creemos que son necesarios para que se pueda
abastecer de una agua de suficiente calidad a la bahía de Palma.
Por tanto transaccionaríamos, si usted lo tiene a bien, que
ustedes retirasen lo que hace referencia al establecimiento de un
concreto calendario en este momento para el desmantelamiento;
porque creemos, nos parece una temeridad, que en este
momento pongamos un calendario cuando todavía no tenemos
la desaladora de la bahía de Palma en funcionamiento, y no
tenemos la obra de Sa Costera terminada. Por lo tanto creemos
que ese estudio, ese calendario, ese estudio de si es necesario
o no desmantelar esa desaladora de Son Tugores, no es éste el
momento en que tenemos que decidirlo, sino será en el
momento en que veamos si es necesario o no es necesario que
esa desaladora de Son Tugores siga funcionando. Por lo tanto,
si el Grupo Socialista quiere retirar las tres últimas líneas del
punto octavo, nosotros le votaríamos a favor de este punto,
pidiendo que se intensificase, por lo tanto, el control sobre los
acuíferos que están siendo objeto de la desaladora de Son
Tugores.

En cuanto al punto 9 de su moción, vamos a votar en
contra, porque creemos que no es éste el momento en el que
tenemos que decidir cuestiones de esa importancia.
Creemos que será en el momento en que se presente el Plan
hidrológico, compromiso que ha asumido el Gobierno de
que se presente en breve, creo que incluso se decía antes del
mes de abril, o durante el mes de abril, entonces será en ese
momento que el Plan hidrológico esté sobre la mesa en el
que yo creo, y el Grupo Popular cree que se deben discutir
estos temas, y que tenga usted la absoluta seguridad de que
nunca el Gobierno balear, gobernado por el Partido Popular,
pondrá en marcha ninguna medida que no haya sido
estudiada técnicamente a fondo, tanto a nivel hidráulico
como a nivel medioambiental, y que pueda perjudicar tanto
el medio ambiente, o que pueda perjudicar acuíferos, o que
pueda perjudicar la política hidráulica en la isla de Mallorca
concretamente. 

Votaremos, por lo tanto, en contra de todas aquellas
cuestiones que creemos que no se deben cerrar antes del
Plan hidrológico y de aquellas cuestiones que políticamente
no consideramos correctas, y le daremos apoyo a los puntos
que ya le he comentado, a los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 de la
moción del Grupo Socialista. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
agrair el vot favorable dels grups, totalment o parcialment,
als diferents punts d'aquesta moció; i passar a fer algun tipus
de comentaris sobre alguns elements que han sortit durant
aquest debat. Jo no crec que ara sigui el moment de fer un
debat, que seria impossible, sobre la dessalació sí o no, que
es el que plantejava Esquerra Unida, però sí deixar clar el
nostre punt de vista. El nostre punt de vista és que en aquest
moment el desequilibri que existeix entre recursos i
necessitats, el desequilibri actual, en aquest moment, la foto
fixa d'ara, difícilment és subsanable sense una solució de
dessalació d'aigua de mar a la badia de Palma de Mallorca,
i que és cert que han canviat alguns elements del debat
territorial, i que el que durant molt de temps s'ha pogut
considerar com a recurs limitatiu, en el sentit que l'aigua era
protagonista del debat de la limitació al creixement,
efectivament ara això ha canviat, i el debat de limitació al
creixement ja no el protagonitza l'aigua, sinó que el
protagonitzam nosaltres. Tenim una responsabilitat més, i
és que haurem de decidir si convé o no convé el creixement
amb independència que es pugui fabricar o no aigua. Per
tant, tenim un element més de responsabilitat col•lectiva i
de responsabilitat política els que hem de prendre les
decisions per tal de decidir el que fins ara podíem carregar
damunt les limitacions dels recursos hidràulics, i que en
aquest moment efectivament la tecnologia desborda aquesta
situació. Per tant, no és que hi haguem guanyat, jo crec que
simplement tenim molta més responsabilitat damunt
nosaltres de la que teníem en els moments en què podíem
argumentar amb la qüestió hidrològica com a limitativa
absoluta del creixement urbanístic. Per tant, som nosaltres
que haurem de decidir el territori que volem, i no
simplement els recursos disponibles d'aigua que existien
amb anterioritat.
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Per altra part, vull dir al PSM que efectivament tenim una
mateixa preocupació quant a l'ús dels informes o el contengut
dels informes que necessàriament ha de fer l'autoritat hidràulica
en matèria hidràulica; dir que per camins paral•lels i amb dates
diferents hem arribat a conclusions paregudes; probablement la
que el PSM ha presentat a la Comissió Insular d'Urbanisme
molt més complerta que la que dies anteriors vàrem presentar
el Grup Socialista a aquest parlament, que és la que forma part
d'aquesta moció. Però òbviament partim d'una mateixa
preocupació, i crec que arribam a mateixes solucions.

I per altra part, respecte del Partit Popular, jo no compartesc
la inhibició que el Sr. Rovira planteja quant al fet que el Govern
del Partit Popular no ha de tenir aquest protagonisme en la
xarxa en alta d'aigua -captacions, embassaments, dessaladores,
grans conduccions, grans dipòsits-, crec que de la mateixa
manera que ho ha pogut fer i ho ha fet en matèria d'aigües
residuals, ho pot fer en matèria d'aigua potable, que aquí
s'obren tots els camins, de tipus de gestió, de caràcter
reglamentari, de caràcter legislatiu. Crec que res no ho
impedeix, si es vol fer. És més, crec que res no impedeix que en
aquest moment, fins i tot sense prendre cap altra decisió,
s'interconnectin les grans obres d'interès general que afecten la
badia de Palma, i que tenguin una autonomia total respecte de
les obres dels municipis en què estan situades, per tal de poder
servir aigua amb total autonomia als municipis que la
necessiten, sense haver d'estar sotmesos a les instal•lacions de
caràcter municipal. Estic parlant de la conducció de sa
Marineta, de la nova dessaladora, i estic parlant de sa Costera,
com a mínim aquestes tres grans instal•lacions han de tenir una
xarxa pròpia amb autonomia i amb capacitat de regulació que
no depengui del municipi on estan situades algunes de les
instal•lacions. Per tant crec que aquesta votació negativa a una
proposta tan genèrica, i que l'únic que marca és una voluntat o
una intenció, crec que no és positiva ni és favorable, ni respon
a una visió global i de protagonisme del territori.

Per altra part, òbviament, el Partit Popular no pot votar que
no es facin les juntes insulars d'explotació, perquè no és que el
Govern ho hagi assumit, és que el Govern ho ha decretat, i si el
Govern ho ha decretat a l'any 94, què feim encara aquí a l'any
97 discutint sobre les juntes insulars d'explotació? Que es facin
ja. Ja. Dilluns, per dir un dia immediat, perquè és que fa tres
anys que li fan voltes, i per tant ja es justifica la reserva que
s'estigui pensant en no donar aquesta participació, que l'any 94
es pensava donar als consells insulars en el funcionament dels
aqüífers, en la planificació i en la decisió sobre les grans obres
a realitzar.

No compartesc la seva opinió de les dessaladores
d'aigües salobres, perquè són clarament negatives a una
comunitat en la qual els recursos hidrològics són
fonamentalment subterranis, que per tant dessalar aigües
salobres és necessàriament empitjorar les condicions de
salinitat d'aquests aqüífers, i per tant impedir la seva
recuperació. Per tant, això ja és negatiu per si; i realment la
proposta que es fa aquí, que jo vull defensar que no
requereix cap modificació en la línia, però, que proposava
el Sr. Rovira, perquè crec que queda clar que posposat,
coordinat amb l'entrada en vigor de la dessaladora i de sa
Costera; jo crec que més enfora no es pot anar. Dir que la
dessaladora de Son Tugores, que perjudica l'aqüífer del Pont
d'Inca i de sa Vileta, s'aturarà quan entri en funcionament no
tan sols la dessaladora, que més o manco sabem que dins
l'any 99, no sabem quin mes, entrarà en funcionament; sinó
sa Costera, que en aquest moment no tenim cap calendari de
quan entrarà en servei, crec que és el mínim que es pot dir
des d'aquí, si no es vol realment donar l'aprovació que de
forma indefinida continuïn deteriorant aquests aqüífers que
en aquest moment s'estan explotant.

I per altra part, llàstima que el Govern i el Partit Popular
no estiguin encara en condicions de veure que els dos
projectes de l'explotació de les Ufanes de Gabellí, i de la
regulació d'Almadrà-Solleric, són dos desbarats que com
més prest es llevin dels documents oficials, millor. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin
tornar a intervenir? Sr. Rovira, té vostè la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Triay, en primer lugar me
preocupa que su talante dialogante del inicio se haya
convertido después de decirle yo que le vamos a aprobar
cinco puntos de su moción, en que ni siquiera nos agradezca
que le apoyemos algún punto de esa moción, pues por lo
menos... Bueno, lo habrá dicho usted muy bajo, porque, la
verdad, nosotros no lo hemos oído.

El Grupo Popular, y como ha quedado claro, apoyará
aquellos elementos que a pesar de estar ya en su agenda de
trabajo, de la agenda de trabajo de la Conselleria de Medio
Ambiente, consideramos que es aceptable apoyar, ya se lo
he dicho antes, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el
séptimo. En el punto octavo, está claro que usted no me ha
aceptado la transacción que le he propuesto, y por lo tanto
le votaremos en contra, porque nosotros creemos que tiene
que quedar claro que el posible desmantelamiento de la
potabilizadora de Son Tugores se debe decidir en el
momento en el que ya funcionen tanto la desaladora de la
bahía de Palma, como el trasvase de Sa Costera; i intentar
establecer un calendario ahora, cuando no sabemos
exactamente en qué momento estarán concluidos estos
proyectos, aunque ya sabemos que la desaladora de la bahía
de Palma tendrá que estar lista antes del verano del 99, y de
hecho lo va a estar, pues nos parece un poco precipitado
tener que establecer ahora un calendario; ya se establecerá
en su momento, si es que se considera oportuno
establecerlo.
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En ningún caso apoyaremos su primer punto, ya le he dicho
que nosotros consideramos que lo que puede llegar a ser bueno,
y que sin lugar a dudas será bueno, en estos momentos es
inaplicable, por motivos prácticos y legales, y que por lo tanto
no le podemos votar nunca a favor de este primer punto. Y en
cuanto al segundo punto de su moción, que tampoco vamos a
apoyar, lo que nosotros creemos es que es impresentable las
cosas que se dicen en esta moción, y por lo tanto no podemos
apoyarlas nunca. Primero, no nos parece bien deducir de lo que
ustedes ponen aquí, que lo que se hace desde la Dirección
General de Régimen Hidráulico de la Comunidad Autónoma,
se haga mal, se haga en contra de la ley. ¡Qué va!, nosotros
creemos todo lo contrario: se está cumpliendo la Ley de aguas,
por tanto creemos que esos informes son los adecuados y los
que se deben presentar. Consideramos por lo tanto que es una
crítica injusta, y por lo tanto no podemos apoyar ese segundo
punto. Además creemos que se está cumpliendo, como ya le he
dicho, con rigor lo que dice la ley, y que debe ser la Comisión
Insular de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca la que
debe utilizar sus competencias para decidir, conforme a la ley,
si tiene que otorgar o no licencias a las urbanizaciones, o a
todos aquellos temas urbanísticos que se le planteen, pero no
pasar la responsabilidad a otros, al Gobierno balear, y que sea
el Gobierno balear y que sea la Administración balear, y que
sean los funcionarios de las consellerias los que digan si una
urbanización hay que hacerla o no. Los funcionarios de las
consellerias cumplen la ley, hacen sus informes, y dicen lo que
la ley les obliga a decir; y nos parece también muy
sorprendente que se diga en una moción que a los informes que
se emiten desde la autoridad hidráulica se les tenga que añadir
todos los estudios técnicos que los han hecho nacer, o que los
han originado. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes no se
fían de esos informes. No nos parece correcto que se utilice,
que se trate de esa manera a los técnicos tanto de la Junta de
Aguas como del resto de la Comunidad Autónoma, y a los
funcionarios. Nos parece que si un funcionario, si un técnico
dice que en informe, y lo firma, y dice lo que él cree que
técnicamente tiene que decir, no se le debe exigir desde otra
administración que envíe todos los documentos en los que él se
ha basado, porque nos parece de entrada que se pone en duda
su capacidad profesional, y no nos parece correcto. Por lo tanto,
tampoco podemos apoyar ese punto.

Y como conclusión quería decirle que el Grupo Popular
cree que esta administración hidráulica de la Comunidad
Autónoma y que esta Conselleria ha hecho en los últimos
años una labor ingente para mejorar esas infraestructuras
hidráulicas, en gestión y en racionalización de los recursos
del agua, sobre todo a nivel de recursos en alta para
abastecimiento de poblaciones. No queremos, por lo tanto,
entrar en demagogias ni falsos planteamientos políticos, que
sin lugar a dudas lo que hacen es desorientar a los
ciudadanos, y por lo tanto votaremos a favor sólo de aquello
que creemos que realmente puede ayudar a mejorar la
situación actual. Y bueno, si usted ha agradecido el apoyo
en algunos puntos y yo no le he oído, pues disculpe que se
lo haya echado en cara; y le votaremos a favor de los puntos
que ya le he comentado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ateses les intervencions,
llevat que es consideri per part dels portaveus la no
necessitat de fer-ho així, aquesta presidència interpreta que
s'ha de votar punt per punt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del primer
punt de la moció presentada, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 29; cap abstenció. Per tant,
queda rebutjat el punt número 1.

Punt número 2 de la moció:

Vots a favor, es volen posar drets?

Aquesta presidència no ha interpretat  què ha fet
Esquerra Unida.

Tornam a repetir: Vots a favor del punt número 2?
Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 29; cap abstenció. Queda
rebutjat el punt número 2.

Punt número 3:

Vots a favor, es volen posar drets?

S'aprova per unanimitat.

Punt número 4:

Vots a favor, es volen posar drets?

S'aprova per unanimitat.
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Punt número 5:

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 45; en contra, 4; 6 abstencions. Queda aprovat
el punt número 5.

Punt número 6:

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 50; cap en contra; 6 abstencions. Queda
aprovat el punt número 6.

Punt número 7:

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 50; en contra, cap; 6 abstencions. Queda
aprovat el punt número 7.

El punt número 8 es vota tal com ve, ja que no ha estat
acceptada la transacció.

Punt número 8:

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 32; 6 abstencions. Queda
rebutjat el punt número 8.

Punt número 9:

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 29; cap abstenció. Queda
rebutjat el punt número 9.

III.- Debat de presa en consideració de l'Escrit RGE
núm. 5910/97, presentat pels grups parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt, com a proposta de reforma de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és debat de
presa en consideració, presentat per diferents diputats dels
grups parlamentaris Popular, Socialista, Nacionalista-PSM,
Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, com a Proposta
de reforma de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears.
Les intervencions es faran de menor a major per un temps
de 15 minuts per fixar la posició, i no entrar en debat sobre
els plantejaments o postures dels altres grups parlamentaris.

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la seva
portaveu Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina a través del Grup Mixt ha presentat la seva
proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia. L'objecte de
la nostra proposta és aprofundir en l'autogovern des de la
perspectiva de l'equiparació de la nostra comunitat, com a
històrica que és, amb les altres comunitats històriques. Des
d'Unió Mallorquina hem cregut necessari aprofundir...

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria... Un momentet, Sra. Portaveu. Demanaria,
per favor, que no quedin en un camí intermedi. Si han de
sortir o entrar, ho facin. Continuï.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Des d'Unió Mallorquina hem cregut necessari aprofundir
en el desenvolupament de l'autogovern i el desplegament
del major nombre de competències que ens permet la
Constitució. Al mateix temps aquest augment competencial
entenem que significarà una major responsabilitat política,
la qual cosa ha de fer que de qualque manera es redefineixi
el paper institucional. Per tant, des d'Unió Mallorquina
proposam que quedin clars i definits quins seran els papers
de les diferents institucions autonòmiques: El Parlament, el
Govern de la Comunitat de les Illes Balears, i els consells
insulars com a institucions de govern executiu a cadascuna
de les illes; així com també que les llistes al Parlament i als
consells siguin separades.
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Reconeixem des del nostre partit que l'actual Estatut
d'Autonomia ha tengut la virtut d'iniciar el camí cap a la
recuperació de l'autogovern, de les institucions pròpies, i ha
constituït un marc per normalitzar un fet, el de la diferència i el
de la pluralitat dins de l'Estat plurinacional. No obstant això,
l'Estatut és en la nostra opinió un marc restringit, s'ha quedat
petit davant les necessitats d'una societat més dinàmica i amb
més consciència cada dia de qui som i cap a on volem anar. Per
això és fa imprescindible i es fa necessari iniciar aquest procés
de reforma política dels continguts d'aquest estatut, una reforma
feta des d'aquí, i no una reforma com va ser la primera atorgada
des de Madrid per un acord entre els diferents partits
centralistes de l'Estat; una reforma que ha de ser ambiciosa i
que ens ha d'equiparar a les comunitats del 151, que ens ha
d'equiparar a Catalunya, a Galícia, al País Basc. Ha de ser una
reforma que contempli el fet diferencial, tant pel que fa a la
llengua, la cultura, la història, que ens determina com a
nacionalitat; com pel que fa al reconeixement del fet insular,
que estableix diferències substancials, econòmiques, socials,
respecte d'altres comunitats autònomes peninsulars.

Avui presentam tots els grups d'aquesta cambra una
proposta de reforma que, crec i desig, no serà la definitiva, una
proposta que no és tan ambiciosa com la que voldria Unió
Mallorquina, que no és ni tan sols tan ambiciosa com la que
Unió Mallorquina va presentar a l'any 91, però que pot ser un
punt de partida cap a un nou Estatut, el que tots volem. Ara bé,
ja dic que no és una reforma ambiciosa, i el que és més perillós,
és una proposta que ha creat estranys companys de llit; una
vegada més PSOE i PP sembla que estiguin d'acord, sembla que
hi ha suficient consens entre aquests dos partits perquè els
aspectes a reformar siguin més estrictament institucionals,
passant per damunt el que per a nosaltres és més important,
l'aspecte competencial. Pareix ser que es limiten a ampliar
competències de règim local i a admetre competències a l'àmbit
de gestió de l'Insalud i poques competències més.

Unió Mallorquina no vol limitar aquesta reforma a una
simple concreció d'alguns aspectes institucionals. Creim que és
important incidir en l'augment competencial, creim que és
important incidir en l'autocapacitat financera no tan sols de la
Comunitat Autònoma sinó també dels consells insulars. Creim
que s'ha de tenir en compte el reconeixement del fet insular,
reconeixement que s'ha de fer a través del règim econòmic i
fiscal especial per a les Illes Balears sense, per suposat també,
oblidar la reforma de les institucions. Les propostes en concret
a destacar, entre les moltes que presenta Unió Mallorquina,
estarien que l'Estatut ha de reconèixer la nostra comunitat com
comunitat històrica que és. Els consells insulars han de tenir
capacitat executiva, total independència institucional envers el
Parlament. Això significa que al nostre entendre hi ha d'haver
llistes separades al Parlament i als consells, sense que això
signifiqui incompatibilitat per poder anar a les dues llistes. Els
consells han de gaudir de total autonomia quant a la seva
organització i el seu funcionament. Hem de suprimir l'article 40
del vigent Estatut d'Autonomia, pel que fa referència al control
i coordinació del Govern sobre matèries transferides de la
Comunitat Autònoma. Els consells insulars han de gaudir
d'autonomia financera. L'execució de la gestió, liquidació i
inspecció dels impostos propis de la Comunitat Autònoma
s'efectuaran per cadascun dels consells de les respectives illes;
s'establiran els mecanismes pertinents per finançar la Comunitat
Autònoma. S'ha d'assolir el màxim sostre competencial per part
de la nostra comunitat autònoma, dins tot allò que ens permet
la Constitució. Una volta assumides les competències pel
Govern, en un període de temps curt seran transferides als
respectius consells insulars. S'ha de reclamar que dins l'Estatut
es contempli el règim econòmic i fiscal especial per a les Illes
Balears, i així arribar a un major grau d'autonomia financera i
de recaptació pròpia d'impostos que ens permet en aquest
moment la Constitució, o almanco ho fa a altres comunitats;
també la capacitat dels consells per recuperar el que han estat

històricament els seus noms: pel que fa al Consell de
Mallorca, el de Gran i General Consell, amb la possibilitat
que si així ho veuen bé els representants de Menorca i
Eivissa, poguessin també els seus respectius consells
accedir als noms que havien tingut històricament, en el cas
de Menorca el Savi General Consell, i en el cas d'Eivissa el
Consell General d'Eivissa.

En definitiva, volem que sigui una reforma integral, la
reforma institucional del segle XXI, la reforma que ha
d'establir el model autonòmic que volem els ciutadans
d'aquesta comunitat autònoma, el model del país necessari
per avançar cap al futur amb garantia. Esperam que durant
la nova tramitació d'aquesta reforma s'iniciarà un període en
què les diferents propostes d'Unió Mallorquina, com a partit
nacionalista de centre i liberal, puguin ser assumides per
altres grups, en especial pels majoritaris, per tal que puguem
enllestir una reforma duradora en el temps, i no  una
reforma que torni a venir en properes sessions d'aquesta
cambra. Des d'Unió Mallorquina tenim l'esperança
d'aconseguir l'Estatut d'Autonomia que tots els mallorquins,
menorquins i eivissencs ens mereixem.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Tal
volta a l'hora d'analitzar una mica el moment que viu el
procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia i el que significa
aquesta admissió a tràmit del fruit de la feina de la ponència
i, per tant, donar entrada a tota la tramitació posterior, que
se suposa que ha de culminar en l'aprovació, per part
d'aquest plenari, d'un projecte de reforma que llavors ha de
ser remès al Congrés dels Diputats, el primer que hem de fer
és una referència de caràcter temporal, i la referència de
caràcter temporal, inevitablement és que no s'han complert
els terminis que aquest mateix plenari del Parlament es va
marcar a l'hora de conduir el procés de reforma de l'Estatut
d'Autonomia.
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És a dir, no només vàrem constituir aquí una ponència molt
tard respecte a d'altres comunitats de l'Estat, sinó que, a més,
quan decidim en aquest plenari, constituir-la, arrel d'una
proposició no de llei d'Esquerra Unida, transaccionada pel grup
majoritari, on es deia molt clarament que el procés de reforma
de l'Estatut pel que feia a la feina del Parlament de les Illes
Balears havia de culminar en aquest període de sessions, no
hem estat capaços de complir aquest compromís. I acabam
aquest període de sessions i només arribam al moment
d'admissió a tràmit del projecte o de la proposta de la ponència,
i ens resta encara tota la feina en comissió i finalment el debat
en plenari. És una constatació preocupant i preocupada perquè
d'altres comunitats autònomes del 143 ens duen bastant
avantatge en aquest terreny temporal i no tenim garanties en
aquest moment, no tenim garanties de poder veure aprovada
aquesta reforma durant aquesta legislatura al Congrés dels
Diputats. És d'esperar que sí, però no tenim aquesta garantia.
En qualsevol cas, sempre és una nota negativa que en un tema
d'aquesta importància, el Parlament, aquest plenari hagi fixat
uns compromisos i no hàgim estat capaços de complir-los.

Sobre el tema més de fons, és a dir què planteja Esquerra
Unida o com es planteja Esquerra Unida abordar la reforma de
l'Estatut d'Autonomia. Nosaltres ho entenem, lògicament, com
una passa, com una passa cap a un objectiu que evidentment
desborda el marc d'aquesta iniciativa legislativa. Nosaltres ens
plantejam aquesta qüestió des del punt de vista d'una força
política que reclama el reconeixement de la sobirania del nostre
poble per decidir políticament i lògicament la del conjunt de
pobles i nacionalitats de l'Estat i d'Europa, i aquest
reconeixement de sobirania, que en si mateix ja desborda el
marc constitucional, l'entenem en el marc d'un projecte federal
per a l'Estat espanyol i per a Europa, que precisament parteixi
d'aquesta concepció primera, els pobles són sobirans per decidir
políticament, i d'una altra concepció, també, els problemes cada
vegada estan més globalitzats i és necessari el pacte, és
necessari l'associació entre els pobles de l'Estat i entre els
pobles europeus, i més enllà d'això, entre els pobles del món,
per solucionar determinats problemes que a tots ens afecten i
que necessiten d'una resposta global, i això és una exigència,
cada dia, del temps, del moment que vivim, de l'evolució
econòmica i de l'evolució social, que ha de ser compaginable
amb l'exigència política, amb l'exigència democràtica del
reconeixement de la sobirania dels pobles, per tant,
reconeixement de la sobirania, però mai des d'una posició
aïllada, sinó des d'una posició col•laboradora, solidària,
associativa que és, en definitiva, el projecte federal.

Dins aquest marc, ens hem de plantejar lògicament per
a aquesta iniciativa, i ens hem plantejat, un objectiu més
modest que tot això, l'objectiu més modest és simplement
una reivindicació tan simple com és l'equiparació de la
nostra comunitat autònoma a les comunitats més
desenvolupades de l'Estat en matèria d'autogovern. En
definitiva, utilitzar aquella possibilitat que obre la
Constitució de venir, en un termini de temps determinat, de
qualque manera, a suturar aquella ferida, aquella separació
entre les autonomies o les comunitats que accedien a
l'autonomia per l'acticle 151 i les que hi accedien per
l'article 143. Aquella sutura que s'invocava repetidament en
aquell moment, 1978-79, quan precisament se'ns ficava en
el carril de les autonomies de segona, i se'ns explicava, per
això és una qüestió de caràcter temporal, que la Constitució
permet superar aquest primer decalage i en definitiva,
arribar a una concepció més homogènia de la qüestió.

Bé, no ha estat així, lògicament, allò va ser simplement
l'anunci de tota una sèrie de greuges, de tota una sèrie de
desavantatges, de tota una sèrie d'endarreriments del nostre
pes autonòmic respecte del procés autonòmic que d'altres
iniciaven amb bastant més bon peu a través de l'article 151.

Teòricament seria possible aprofitar aquest tren que ara
torna a passar per aquest parlament, de reforma de l'Estatut,
per superar aquestes diferències històriques, però, si
analitzam el text de la ponència, ens temerem que, si
finalment això és el que aprova aquest parlament de les Illes
Balears, una vegada més el tren passarà per mig d'aquest
parlament i no haurem superat aquesta diferència respecte
de les autonomies del 151.

Temes pels quals nosaltres intentarem encara,
probablement amb més voluntarisme polític que esperança
d'aconseguir qualque cosa positiva, temes pels quals val la
pena lluitar per millorar aquest text. Hi ha temes que ja són
de principis, i que es troben a l'article 1, quan es parla del
dret a l'autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears; nosaltres no estam d'acord amb aquesta fórmula,
pensam que el dret de la nostra comunitat és el dret a
l'autodeterminació, però tampoc no pretendríem que això
fos incorporat al text i ja ens aniria bé una fórmula que
simplement "accedim a l'autogovern a través d'aquest estatut
en el marc dels principis constitucionals", etc., etc., però
dret a l'autonomia, des del nostre punt de vista, incorpora un
factor de caràcter limitatiu que xoca amb la nostra
concepció política de fons. 

Ens agradaria que una qüestió que ha estat polèmica, que
és l'equiparació de drets i deures de la llengua pròpia
d'aquesta comunitat fos incorporada a l'Estatut, sabem que
això, de qualque manera, ve a topar amb una discriminació
que fa la Constitució, la Constitució no tracta igual les
diferents llengües de l'Estat, la Constitució tracta millor el
castellà que a la resta de llengües de l'Estat, però de qualque
manera seria interessant que s'incorporàs al text estatutari
que les institucions de les Illes Balears han d'estar
compromeses a avançar cap a la igualtat de drets i deures de
les llengües que són oficials a la nostra comunitat
autònoma.
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Respecte del tema competencial, no és qüestió tampoc aquí
d'entrar ara en una anàlisi excessivament permenoritzat sobre
els avanços que indubtablement conté aquest text, jo crec que
no tendria sentit negar-ho, aquest text supera la reforma del 94
i la reforma del 94, igualment, superava el text inicial aprovat
el 1983, però lògicament aquest text i aquestes competències
que recull aquest projecte no són ni prop fer-hi, les
competències que a nosaltres ens agradaria veure recollides. 

Hi ha el tema de la policia autònoma, que és bàsic, que no
és cap tipus de reivindicació extemporània, és bàsic perquè el
servei de policia és un servei essencial per a la comunitat, és un
servei extraordinàriament important per a la vida quotidiana
dels ciutadans, i és important que des de la Comunitat
Autònoma es tenguin mecanismes d'intervenció en aquest
àmbit. 

Ens agradaria la possibilitat que des de la Comunitat
Autònoma es regulassin els referèndums de caràcter popular,
que es tenguessin competències en la gestió del trànsit, que en
el tema de sanitat i seguretat social quedàs recollit que això és
la nostra competència, llevat exclusivament del règim
econòmic de la seguretat social, però que, en definitiva, en tota
la resta de qüestions hi haurà la màxima capacitat de maniobra
per part de les nostres institucions. Ens agradaria veure-hi
recollida la política de presons i penitenciària, no només per la
importància que té en si mateixa, sinó per la importància que té
en funció d'una globalitat de política social, de reinserció, etc.,
que és dificultós que es pugui dur endavant llevant, separant
aquesta competència i mantenint-la en mans de l'Estat d'una
manera absolutament exclusiva, seria una qüestió sobre la qual
nosaltres no tendríem res a dir.

Hi ha el tema del finançament, que ens sembla
particularment important, nosaltres feim una aposta, aquí,
comprenem que audaç, que és el concert econòmic, que és una
fórmula extraordinàriament avançada de finançament, pròpia,
de fet, d'un estat federal, però que creim que val la pena fer des
de la nostra comunitat autònoma, i tal volta, i com que veig que
se m'acaba el temps, jo vull fer un comentari sobre el tema
institucional. No ens agraden una sèrie de qüestions que conté
aquest text, relatives a dissolució del Parlament, que no estigui
recollit a nivell estatutari el síndic de greuges com a d'altres
institucions, però em vull aturar en el tema dels consells
insulars.

Els consells insulars no importa dir el que són a aquesta
comunitat autònoma actualment, organismes absolutament
secundaris, tutelats, sense recursos i sense competències,
que, com jo vaig dir ahir en el debat sobre pressuposts, si
són qualque cosa en aquesta comunitat autònoma, és perquè
són hereus de la Diputació i no perquè siguin una part
important del poder autonòmic de la nostra comunitat
autònoma, en aquest sentit jo crec que hi ha set reformes
importants a introduir ja dins l'Estatut, conscient també que
la situació dels consells no s'arreglarà només des d'una
reforma estatutària, sinó també des de la voluntat política de
transferir competències i de fer-ho amb recursos i de manera
suficient, però hi ha set coses que des del nostre punt de
vista és imprescindible que s'incorporin a l'Estatut, una, el
reconeixement dels consells insulars com a part de
l'entramat institucional autonòmic; la segona, la separació,
naturalment, de les llistes, que és l'únic que dóna un caràcter
adult als consells insulars, el contrari és incompatible amb
diverses coses, és incompatible el fet de tenir un parlament
amb vocació de fer més feina, és a dir, d'habilitar un període
més llarg de sessions, i que, a més, un parlament que ja cada
vegada ha de controlar un govern amb més capacitat
pressupostària, és a dir, ja són 120.000 milions de pessetes
els que han de controlar a partir de l'any que ve, és
incompatible això amb la pluriocupació que significa estar
als consells insulars també. I el mecanisme de resolució
d'aquest conflicte a través de les dissolucions "a gogó" que
es proposen, és a dir, que a la mateixa llista es pugui dimitir
de conseller, de diputat, a conveniència, planteja un
problema de legitimitat política, és a dir, els ciutadans al
final tendran grups institucionals que no reconeixeran en
funció de la llista que ells varen votar. I, a més, que no se
separin les llistes, planteja un problema enorme quant a la
dissolució de la Cambra -acab tot d'una, Sr. President-, no
té cap tipus de sentit que es dissolgui aquest parlament
perquè hi hagi una situació d'inestabilitat a nivell de
comunitat autònoma, i això hagi d'implicar la dissolució
d'uns consells o d'un consell, basta que sigui només un, que
es troba en una situació de funcionament normal, això és un
indicatiu més que els consells insulars es troben en una
situació absolutament secundària dins el panorama
institucional de la nostra comunitat. 

És importantíssim també que les competències als
consells insulars siguin transferides com a tals, no només
estrictament la gestió d'unes determinades competències,
s'han de basar les competències en termes normals, amb la
potestat reglamentàriament sobre aquestes competències, no
estrictament en termes de gestió, s'ha de garantir a nivell
estatutari el tema de l'autonomia, els principis d'autonomia
i suficiència financera dels consells insulars, s'ha de canviar
el mecanisme de transferència de competències a través de
comissions mixtes que donin protagonisme als consells
insulars, s'ha d'establir a l'Estatut el principi de
subsidiareitat pel qual no es digui només a l'Estatut que els
consells podran tenir competències sobre ics àmbits, no, no,
és que els consells insulars han de tenir les competències en
aquests àmbits, a no ser o llevat d'aquelles competències
que per la seva naturalesa exigeixin una gestió i un exercici
global d'àmbit de comunitat autònoma; però totes aquelles
competències que no ho exigeixin i, per exemple, carreteres,
no té cap tipus de sentit que estiguin en mans de la
Comunitat Autònoma, perquè és obvi que no hi ha una sola
carretera, és un bon exemple, que travessi la Comunitat o
que intercomuniqui les Illes. I, per últim, hi ha també el
tema que aquí hi hagués, com hi ha al Senat respecte de les
comunitats autònomes, en aquest parlament, una comissió
general de consells insulars que de qualque manera acabàs
amb aquestes figures una mica esperpèntiques dels debats
sobre les memòries dels consells insulars que arrossegam
penosament des d'aquest parlament sense saber massa bé
què n'hem de fer.
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Amb aquestes set reformes, nosaltres pensam que l'Estatut
assentaria les bases per a un, efectivament, canvi substancial
dins el paper que els consells insulars juguen dins la nostra
comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Crec que no importarà justificar molt per què un partit
nacionalista i sobiranista, com és el Grup Parlamentari del
PSM, pren postura en el torn d'intervencions favorables. Però,
com vostès saben, no ens podem confondre i aquest tampoc no
és el nostre estatut. Tan sols donarem suport a aquesta presa en
consideració com una primera passa i perquè era ben hora, ja,
de tramitar aquesta modificació (...) Estatut d'Autonomia de
l'any 83 mínimament apuntalat el 94.

No se'ls escapa que voldríem estar parlant d'una constitució
de l'estat balear, una constitució de tall federal que reconegués,
naturalment, el dret a l'autodeterminació del nostre poble.
Creim que s'ha de partit d'aquesta premissa, que els balears
tenim tot el dret a decidir sobre el que més ens convé a cada
moment, sobre el nostre present i el nostre futur, sense tuteles,
naturalment que pactant, és imprescindible per a un territori,
per a un país petit com el nostre pactar, amb d'altres
nacionalitats de l'Estat, pactar a nivell d'Unió Europea, tots
aquests serveis, pocs, creim, la prestació dels quals no podem
garantir per nosaltres mateixos, i això sense qüestionar en cap
moment la necessària solidaritat interterritorial, la qual, amb
distint nivell de compromís, ha d'abastar tots els pobles de la
terra.

Però sabem quins són els límits que marca la Constitució, i
ens atenim al marc constitucional. Com a mínim, pensam que
aquesta reforma de l'Estatut, i aquest era un objectiu que no
entenem com no específic dins aquesta cambra, hauria de servir
per equiparar-nos, per aconseguir vint anys després que ho
aconseguiren Catalunya i el País Basc, arribar al màxim
autogovern que permet la Constitució. Dic que arribaren, i no
és cert, darrerament Catalunya està demanant la transferència
de 70 noves transferències, nosaltres encara ens plantejam l'any
97, no arribar al 79 de Catalunya. 

Una espècie d'autodesconfiança amb la nostra capacitat
o, no se sap ben bé, què és el que ens falla. Per a nosaltres
es tracta d'una proposta, d'entrada, ultrademòcrata que, com
a progressistes defensam a ultrança, perquè és posar el
poder en mans de la ciutadania, del propi país, creim que és
absurd i anacrònic que decisions cabdals per als nostres
interessos es prenguin tan lluny, amb la distància, on els
ciutadans gairebé no hi tenen influència, des de la
minorització acceptar que es decideixi on nosaltres tenim
set diputats de 350, ho consideram un error, i des del
desconeixement. Basta passejar un poc per Madrid per
veure com es pensen que aquí tots fermam els cans amb
llonganisses, i és més, fins i tot els molesta, hi ha un ampli
sentit que els molesta que siguem diferents, les xiulades a
Raimon seran de tot, excepte anecdòtiques.

Per això estàvem molt satisfets amb la fórmula de
tancament que aconseguírem introduir l'any 91, aquella que
deia que assumíem com a competències pròpies i exclusives
totes les que no s'havia reservat, les que la Constitució no
reservava explícitament a l'Estat. Creim que l'Estat ja es va
reservar prou competències l'any 78 amb la Constitució,
doncs que es quedi les que té al 149 i la resta de l'articulat,
que la resta, com permet la Constitució, les volem assumir
nosaltres. creim que els castellans, els andalusos, els
murcians, com també catalans, bascos, ningú no ens pot dir
als balears fins a quin nivell d'allà on permet la Constitució
volem arribar, això és una decisió sobirana que hauria de
prendre cada país. Recordem que l'article mateix de la
Constitució, el 148.2 que se citava permetia aquesta
equiparació en el temps, i és més, el mateix article 2 de la
Constitució reconeix el dret a l'autonomia, no el declara de
nou, no l'institueix, el reconeix, perquè el dret a l'autonomia
és previ, és irrenunciable i és inalienable.

Insistesc, aquest era el plantejament de l'any 91, era el
que defensava el PP l'any 91 i, per tant, amb el que es va
presentar a les eleccions, perquè recordem que va ser el
setembre del 95, quan va decaure aquest text. Creim que va
ser la postura del Partit Popular que el va fer guanyar
eleccions a Menorca i a Eivissa i que el fa governar a les
Illes Balears i, per tant, li demanam que ara no se'n
desdigui, no facin renúncies, ara és el moment de fer
l'autopista cap a l'autonomia i cap a l'autogovern, no tornaré
a agafar el símil del tren, perquè crec que agafant el tren no
els convencerem, a vostès. Però, com a mínim agafin el
símil que ara hi ha doblers per fer l'autopista, és la
possibilitat, agafin el símil que vulguin, però aprofitin
l'avinentesa.

Ara és el moment de demostrar l'autonomisme del PP,
que els respecten des de Madrid, com ens varen dir ahir, i
això, malgrat totes les ratio pessetes/habitant que hem de
sofrir, malgrat els fokkers, les extraccions d'arenes, les lleis
fiscals que esdevenen especials, les taxes aeroportuàries i un
llarg seguit on, per descomptat, no hi entraré. Ara ens han
de revenjar, i nosaltres els instam a fer-ho, de la humiliació
institucional que patírem el setembre del 95, la pitjor
humiliació institucional que ha patim aquest parlament
d'ençà del recobrament de l'autogovern. És inconcebible que
una decisió presa sobre l'autogovern, en aquesta cambra,
sense cap vot a favor, en contra, perdó, de modificar el
nostre règim d'autogovern, no fos ni presa en consideració
pel Congrés de Diputats. Mentrestant s'han anat modificant
altres estatuts d'autonomia que han demostrar qui sí té pes
específic dins l'Estat i qui no.
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Aquest és per a nosaltres el debat substantiu, l'únic debat
realment important en aquesta reforma d'Estatut, la resta són
adjectius. Cal trobar una ubicació acceptable de les Illes
Balears a l'Estat, a una situació duradora, l'Estatut no s'ha de
modificar cada dia, les normes institucionals bàsiques no s'han
de modificar cada dia, nosaltres no concebem el constituent
espanyol dient, "bé, ara liquidam el franquisme, però anirem a
la democràcia a poc a poc, farem una reforma de la Constitució
cada parell d'anys, no ens passem", no senyors, es fa la passa
del franquisme a la democràcia i amb l'Estatut es fa la passa del
centralisme a l'autonomia, al federalisme. Creim que és així
com s'han de fer les coses, i tornarem a parlar de la modificació
de l'Estatut tan bon punt com es modifiqui la Constitució, i
confiam no haver d'esperar molts d'anys.

No és aquest, però, l'esperit de l'esborany que se'ns presenta
i que ve de la ponència. No recull a nivell competencial ni tan
sols allò que s'incorporava l'any 91, una policia pròpia, per
exemple, que és un fet realment substancial d'autonoia, tenir
una força de seguretat, una força armada a un determinat nivell,
com a garantia de la gestió eficaç, també dels serveis i de la
seguretat dels ciutadans. Importantíssima també la fórmula de
tancament de què parlàvem, tot el que la Constitució no reserva
a l'Estat.

El PP i el PSOE, però, insisteixen que podem estar contents,
ahir, amb els pressuposts, quan encara no arribam ni de bon tros
allà on arribaria Catalunya en pessetes/habitants, però diu que
hem d'estar contents del que ens donen, creim que és una
posició servil però molt expressiva de quina és. Madrid ens
dóna, Madrid ho té, que és seu, i ens ho dóna, que bé, gràcies
Madrid; creim que és un mal plantejament. Nosaltres exigim els
nostres drets, uns drets que tenim d'antuvi i que demanam que
s'exerceixin i que se'ls doni compliment.

Des del PSM voldríem, com a mínim, equiparar-nos, ja ho
he dit, a Catalunya, al País Basc, a Galícia, a València, fins i tot
a Canària, com a mínim a Canàries, i ara resulta que l'orgull
consisteix a ser els primers del 143, anar davant al 143, ja la
perdem, a aquesta batalla, pensem que n'hi ha hagut molts del
143 que ja ha començat, algun ja han aprovat reformes
d'estatut, i que, per cert, no era cert que en educació fóssim els
primers del 143, València és del 143, el que passa és que hi ha
hagut transferències de llei orgànica, duguin-les com vulguin,
volem que sigui a través de reforma d'estatut, però, com a
mínim, demà matí duguin sanitat, també, hi ha el 150.2,
utilitzin-lo. Per descomptat, no n'hi havia cap amb llengua
pròpia que no tengués educació, hem quedat els darrers, els
darrers si ens comparam amb els que ens hem de comparar,
amb els que tenen una situació lingüística, cultura, institucional,
històrica diferent de la resta de la cultura majoritària de l'Estat.

Vet aquí el nostre mal, les Illes Balears tenim tots els
elements de nacionalitat, llengua, institucions d'autogovern,
dret civil, la insularitat, però no som percebuts com a tals
per la resta de l'Estat i, per tant, no hi som tractats. A
Madrid se n'haurien temut si l'any 79 hagués guanyat el
PSM les eleccions, evident, com se'n varen tèmer amb el
gran impacte electoral que tengueren Convergència o el
PNV al País Basc, era molt difícil amb l'antiautonomisme
que predicava l'any 83 Aliança Popular o el Partit Popular,
històric, creim que era difícil creure'ns seriosament. En tot
cas, sigui com sigui, vint anys després, intentem-ho ara, hi
ha hagut un canvi, com a mínim, de discurs al Partit
Popular, intentem-ho ara.

Però jo els vull dir un poquet quina és la percepció que
tenim, i ho vaig treure crec que molt clarament a un debat
a Alaior, amb motiu d'aquesta reforma d'Estatut, a una
distingida simpatitzant del PP li comentava que ens volíem
equiparar a les autonomies de primer ordre, ella em va
respondre, "no pretendreu esser com Catalunya o el País
Basc, no ho pretendreu", i jo li vaig dir, "idò sí, què passa?",
i em va dir, "no és el mateix, no comparis, no és igual".
Crec que és molt clar, i crec que és un pensament molt
arrelat, no ja fora d'aquí, fora d'aquí deu ser general, però
aquí, fins i tot a les Illes Balears és extraordinàriament estès,
incomprensiblement estès, amb la quantitat de fets objectius
que tenim, que avalen que estiguin allà on estigui el que
estigui més envant de l'autogovern de l'estat espanyol.

Certament hi ha hagut un avanç competencial, un avanç
important, sanitat és important, creim que era important
aprofitar per entrar en totes les matèries de sanitat, fins i tot
en totes les matèries de seguretat social, d'exercir, fins i tot
la part executiva de la gestió econòmica o del règim
econòmic de la seguretat social. No hi hem arribat, de
moment.
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També hi ha règim local, hi ha ports i aeroports, s'amplien
algunes competències i creim que és positiu, però creim que no
ens podem plantejar, com deia, un avanç passeta a passeta, el
que fa, no vull dir com a rialles, però en tot cas sona bastant
insuficient, és una unitat de policia per a vigilància d'edificis,
d'edificis, quan en realitat tots sabem que, per ventura, el Partit
Popular preferiria llogar una empresa privada per llogar els
edificis, creim que no és per això que volem una policia pròpia.
Nosaltres insistim en competències com la penitenciària, les de
trànsit, que no entenem com qualque grup vol trànsit sense
voler policia, no sabem com s'exercirà, però creim que és
important tenir policia i tenir trànsit, tenir l'Inem, tenir la gestió
del Centre de Gestió Cadastral, tenir una informació dels
tractats internacionals que afecten les Illes Balears, poder donar
el parer, i fins i tot executar-los quan les competències siguin
pròpies de les Illes Balears, per evitar que l'Estat via
competències internacionals sostregui competències ja
transferides a les autonomies, creim que seria una perversió que
hem d'evitar a través de l'Estatut. Volem la gestió i policia del
domini públic marítim terrestre, gestió de correus i
telecomunicacions, etcètera. En fi, volem que malgrat l'Estat es
reservi competències legislatives i de publicació al BOE,
incloure el tema d'administració única. L'execució l'ha de dur
a càrrec un sola administració, la Unió Europea no ha creat una
administració paral•lela, tot i que cada vegada tengui més
competències; qui executa les competències de la Unió Europea
és l'Administració de l'Estat. Nosaltres demanam que
l'administració insular, en alguns temes l'administració
autonòmica, en pocs, bàsicament l'administració insular sigui
la faci d'administració única. Així eliminaríem perifèrica, així
eliminaríem duplicitats administratives, i estam convençuts que
hi guanyaríem en eficàcia.

A nivell de finançament, tornam a defensar el que defensava
el PP l'any 91, el que defensaven tots, llevat del PSOE, l'any 91,
el concert econòmic, la relació d'igual a igual, com a mínim
recaptar-ho tot nosaltres. Si nosaltres no cream el sistema fiscal,
com a mínim que es recapti tot a les Illes Balears, que es recapti
a oficines insulars de recaptació, que es desmantelli
l'Administració de l'Estat d'Hisenda a les Illes Balears, i ja els
transferirem la part que els toqui a l'Estat del que haguem
nosaltres recaptat. Creim que és de justícia, i que també
abonaria a l'eficàcia. També volem els impostos especials, si no
hi ha concert econòmic, com que es corregeixi la discriminació
per pessetes/habitant que en aquest moment patim.

A nivell institucional no hi incidiré, perquè ja se m'ha encès
el llum vermell, i perquè a més ja havia dit que ens basàvem
sobretot en el tema competencial, i a més perquè en gran
mesura hem coincidit i avançam en el sentit que nosaltres
proposàvem, i que estàvem d'acord també a l'any 91. Creim que
de totes maneres era el moment de fer una gran reflexió sobre
els consells insulars i donar-los una empenta. L'empenta no ha
de venir de l'Estatut, perquè l'Estatut, l'article 39 ja permet
gairebé una comunitat confederada, si es dugués a terme i
realment hi creguessin, i fessin les transferències; però sí
perquè hi hagués aquesta reflexió de cara que els consells
insulars esdevinguessen la veritable administració única de les
Illes Balears, i no el que està passant, que el Govern via
ordenació del territori, però sobretot via pessetes, via doblers,
s'estigui quedant les competències. Qui té els doblers té la
competència, i després no val fer retrets perquè s'està exercint
malament una competència, quan el que hauria d'haver garantit
la suficiència financera s'ha quedat els recursos. Ja hem dit
també en diverses ocasions que per millorar aquesta gestió i per
fer possible un control del Govern i una gestió eficaç als
consells insulars de més ampli abast és imprescindible la doble
llista. Si no hi arribam a aquest moment, hi haurem d'arribar a
una modificació posterior. És impossible uns consells insulars
forts, importants, sense haver de tenir també el caràcter de
diputats.

Un únic tema, i deixaré referèndums, la nostra oposició
als decrets-llei, la necessitat de la insularitat, els objectius
de plena (...) i medi ambient, el fet de limitar la capacitat de
les Corts Generals de modificar el nostre Estatut, etcètera;
però no podia acabar sense una referència a l'equiparació de
la llengua catalana amb la llengua castellana, una
equiparació que se'ns nega; no només se'ns nega, és que
escandalitza el Partit Popular i algun dels grups. Sembla ser
que dir que el català tendrà la mateixa condició per la seva
oficialitat que té el castellà -perquè una fórmula així és la
que proposàvem- ha de resultar un desgavell jurídic, polític,
i va en contra de tota la convivència pacífica dins les Illes
Balears. D'entrada nosaltres continuarem defensant que la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir com
a mínim el tractament de la castellana. Però tampoc no
podia evitar cridar al seny a tots. Creim que és una greu
irresponsabilitat acusar el PSM d'alarmisme o de crear
problemes a la convivència en un tema tan delicat, quan allò
que ha fet el PP amb la demagògia com ha utilitzat aquesta
proposta és perillosíssim i molt preocupant en aquesta
comunitat. Dir que no s'obligarà a aprendre català als adults
és d'un cinisme que fa por, perquè ningú ha fet aprendre el
castellà als adults en aquests vint anys que fa que hi ha
l'obligació de saber castella. Ningú no ha parlat...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La darrera frase, Sr. President. En tot cas, lamentar com
s'ha produït aquest debat, procurar i intentar convèncer-los
en tràmit de ponència que tornin a l'any 91, i mirar que
vulguen els diputats d'aquesta cambra ser els amos del propi
destí, com a polítics i com a representants d'aquest país,
creim que feim un magre favor als nostres ciutadans si
nosaltres mateixos els deim que no volem gestionar perquè
no ens en veim capaços. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el seu portaveu Sr.
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. La possibilitat, i fins gosaríem a
dir la probabilitat, que la pròxima constitució definitiva de
la República Espanyola sigui en forma federal imposa la
necessitat urgent que totes aquelles regions del futur Estat
federal que es creguin amb dret al reconeixement d'unes
característiques pròpies, es preocupin de la manera com
podrien ser ateses aquestes, i regulada la seva administració
dins la unitat que han d'estructurar les Corts Constituents
actualment convocades. Així comença el preàmbul de
l'Avantprojecte d'Estatut que la Cambra Provincial de
Comerç, Indústria i Navegació i l'Associació per la Cultura
de Mallorca varen elaborar el juny de 1931.
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Jo crec que és interessant conèixer, i amb això, i encara que
només sigui amb això, sí que coincidesc amb l'actual Ministra
d'Educació que és important conèixer la història, possiblement
no parlam de la mateixa història, ni tan sols de la mateixa
manera de conèixer-la, però en tot cas jo crec que això és
important. I possiblement el que no és tan cert és que aquesta
història pugui ser assumida per nins de 12 a 16 anys. Però jo
crec que sí els adults, aquells que parlam del nostre país, hem
de conèixer quines circumstàncies s'han donat al llarg de la
nostra història per veure allò que a vegades deim, que res és
nou sota la capa del cel. I permetin que continuï llegint un
trosset d'aquest document: "Que Mallorca i les altres illes
germanes estiguin en aquestes condicions és, de tan obvi,
innecessari de dir. Tenim una llengua viva i bategant per
demostrar la seva força, que informaria per ella sola si res més
no hi hagués al fons la nostra personalitat. Tenim una tradició
de govern, i fins d'autonomia que pretenem, l'hem tenguda
segles enrere, quan l'atzar de la història no havia torçut encara
el curs natural de la vida d'un poble, qui de més inexpert i de
més jove, en gestes de guerra i en gestes de pau havia fet patent
la seva abrivada vital, en temps que la seva senyera era vista de
tots els camins de la mar, i el seu parlar conegut de tots els
camins de la terra. Mes tot això és el passat, que si és esmentat
aquí no és amb inútil recança, ni amb cap estèril desig de
resurrecció impossible. Els temps nous demanen obra nova.
Volem només significar que el pensament d'allò que ha estat
pot ser el fil que estableixi la vinculació imprescindible del
present amb les arrels que lliguen a despit de totes les utopies
de llibertat l'home a la terra. L'Avantprojecte d'Estatut de les
Illes Balears que es presenta no pretén haver esgotat la matèria
amb una redacció completa i definitiva, (...) qüestions de tan
alta importància com l'ensenyança, per exemple, no hem fet
més que indicar els graus en què la voldríem regulada i
dependent del nostre propi Govern: primària, secundària i
tècnica. A consciència hem prescindit de la superior, i això per
dues principals raons. Primera, per creure que les universitats
han de treure la seva eficiència i la mateixa riquesa, per no dir
l'opulència; segona, que els és indispensable de llur
proporcionalitat al nombre d'habitants." Vegem les limitacions
que s'autoimposava aquell estatut de 1931.

Avui, ara i aquí ens trobam amb una reforma que tractar de
modificar l'Estatut d'Autonomia de 1983, que, transcorreguts
quinze anys de la seva promulgació ha demostrat ser realment,
i sobretot potencialment, un bon instrument per aprofundir en
l'autogovern de les Illes Balears, fins al punt que els seus
ciutadans, els nostres ciutadans, perceben que la presa de
decisions en temes que els afecten molt directament, són
actuacions que influeixen en el desenvolupament polític,
econòmic, social i cultural de les Illes, per la qual cosa pot
afirmar-se que l'interès pel desenvolupament de l'autonomia no
és avui una esperança sinó una plena realitat. Emperò l'Estatut
va néixer amb certes limitacions, tant conceptuals com
competencials, ateses les circumstàncies històriques que varen
concórrer en aquell moment, però que a l'actualitat ja no tenen
raó de subsistència. Al contrari, la consolidació i
l'aprofundiment del procés autonòmic exigeixen un
desenvolupament ple, així com el seu exprés reconeixement. En
primer lloc, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha
d'assentar jurídicament, és a dir estatutàriament, el seu caràcter
històric, conformat per uns pobles de les Illes amb
característiques pròpies cadascun d'ells, però integrats
solidàriament en una unitat superior, i sent comuns entre tots la
llengua i els símbols que la distingeixen d'altres comunitats a
les quals també existeixen referències comunes o molt similars.

Així el Partit Socialista, a través del seu grup parlamentari,
i d'acord amb allò que ha aprovat el Consell Polític d'aquest
mateix partit, òrgan màxim entre congressos, pensam que
aquest estatut ha de donar resposta als següents temes: En
primer lloc el reconeixement exprés de la diversitat dels
pobles que integren la comunitat, així com la seva
personalitat nacional i històrica. En segon lloc, la garantia
de l'establiment de les condicions precises per arribar a la
plena igualtat dels ciutadans de les Illes Balears quant a l'ús
normal i oficial de les llengües catalana i castellana. En
segon lloc, el sostre competencial de l'Estatut en el que
respecta a les competències exclusives de desenvolupament
legislatiu i de gestió s'ha d'ampliar necessàriament a
matèries de diversa índole, que permetin de la forma més
ampla possible que els ciutadans de les Illes resolguin per
ells mateixos sobre aquells assumptes l'interès dels quals
demana proximitat i coneixement immediat de la seva
necessitat i contingut. En aquest senti els socialistes
consideram acceptable l'ampliació de competències sobre
matèries que en el conjunt de l'Estat estan sent assumides,
o ho seran, per diverses comunitats autònomes, les quals
promouran i incentivaran l'autogovern, si bé hem de
reconèixer que no se satisfan  la totalitat de les nostres
aspiracions. Per això, l'assumpció d'aquestes competències
no exclou aquelles altres que per raons del nostre fet
cultural i insular també han de ser incorporades a l'Estatut.
En tercer lloc, és absolutament necessari contemplar els
aspectes institucionals de la Comunitat Autònoma, i de
manera molt especial els consells insulars en el seu doble
paper d'òrgans d'administració local i òrgans territorials
propis de la Comunitat, sense desconèixer ni obviar les
connotacions històriques i socials que conformen cadascuna
de les Illes com a territoris amb característiques pròpies,
peculiars i diferenciades.

D'altra banda, l'experiència adquirida des de la vigència
de l'Estatut d'Autonomi aconsella que l'activitat ordinària
parlamentària s'incrementi mitjançant una ampliació
temporal dels períodes de sessions, que en cap cas hauria de
ser inferior a 2 de 4 mesos cadascun, així com suprimir la
prohibició que impedeix els diputats de percebre
retribucions fixes. Igualment consideram que atès l'actual
grau de maduresa, les cotes d'autogovern assolides, no té
cap sentit mantenir una limitació al nombre de consellers
amb funció executiva en el Govern de la Comunitat
Autònoma.
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Així mateix diverses institucions, com el Síndic de Greuges,
la Sindicatura de Comptes, el Consell Consultiu, i el Consell
Econòmic i Social, els socialistes propugnam quan siguin
procedent la seva creació o regulació, i establir el procediment
de la seva elecció o dels seus membres integrants, requerint-se
per això una majoria parlamentaria qualificada no inferior al
60% dels membres de la Cambra, el qual també hauria de ser
exigible per a l'aprovació de les ternes de magistrats que han de
formar part del Tribunal Superior de Justícia.

En un altre ordre de coses, ningú no pot negar la necessitat
de conferir als consells insulars majors cotes d'autogovern, i per
tant que assumeixi plenament i efectivament competències de
gestió i d'execució en les matèries que l'actual article tercer
defineix, i en aquelles altres que s'estimin convenients, entre
d'altres raons perquè els consells insulars són peces claus en la
configuració i desenvolupament de la nostra comunitat.

Així mateix els socialistes consideram convenient mantenir
l'actual situació d'una sola i única llista per a l'elecció de
diputats i consellers, sense perjudici d'establir un meditat i
ponderat règim d'incompatibilitat entre els dos càrrecs, que
faciliti el seu digne i responsable exercici respecte d'aquelles
persones l'activitat política de les quals els exigeixi majors
cotes de dedicació o l'exercici del qual aconselli que ostentin un
sol dels càrrecs. I volem que aquestes incompatibilitats siguin
taxades perquè aquesta és l'única garantia que tenen els electors
de conèixer realment d'una manera clara quin és el destí de les
persones que elegeix; és a dir donar transparència al contracte
entre electors i elegits. Així mateix també consideram necessari
que els senadors elegits per la Cambra autonòmica i sobretot a
un moment on pareix que es procedirà a una modificació de
l'actual estatus del Senat espanyol, ho sigui proporcionalment
a la composició d'aquella.

Pel que respecta a la dissolució anticipada del Parlament, els
socialistes, encara que som conscients de la seva limitació en
el temps, no ens hi oposam conceptualment, si bé mantenim
reserves en cas de mantenir-se l'única llista electoral, per les
complicacions que aquesta dissolució plantejaria, atès el
caràcter d'ens locals dels consells insulars.

I per acabar, hem de dir que és imprescindible introduir a la
reforma estatutària la regulació del finançament dels consells
insulars, especificant-ne els recursos que reben, i procedint a les
millores necessàries per a l'efectivitat dels esmentats recursos.
Per tot això, les millores obtengudes de l'Estat per la Comunitat
Autònoma hauran de ser repercutides equitativament a
cadascun dels consells, creant-se, si procedís, un fons de
compensació interinsular amb recursos obtenguts serien
distribuïts pel Parlament de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el seu portaveu, Sr. Jaén
Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Dicen que quien interviene el último tiene
muchas ventajas, pero cuando son las dos y media de la
tarde, pues la verdad, sus señorías reclaman que el que
interviene en último lugar sea lo más breve posible, y por
tanto así intentaré hacerlo, Sr. Presidente. El turno es de
fijación de posiciones, y es un turno evidentemente a favor,
y me ceñiré a fijar posiciones y no a hacer otras cosas,
porque supongo que tendremos tiempo en su momento de
las cuestiones que aquí se han planteado podamos entrar en
detalle.

Y no quiero entrar en el tema, en primer lugar, sin
agradecer -porque creo que corresponde hacerlo así a quien
ha tenido el honor de coordinar la ponencia- a todos los
ponentes el trabajo que han realizado en el seno de la
misma, y desde luego el talante de diálogo y de
planteamiento de todos los temas sin que hubiese cortapisas
por parte de nadie. Así se ha hecho, y hoy presentamos al
Pleno, a esta cámara, la toma en consideración de un texto
de reforma estatutaria que bien es cierto que no
compartimos ninguno de los grupos parlamentarios porque
no tenemos ataduras con él, ya que tampoco ha existido
ninguna votación en su trámite, y que espero, como
desideratum del Partido Popular, del Gobierno de esta
Comunidad y de nuestro grupo parlamentario, espero, digo,
que sepamos renunciar a posturas y que sepamos llegar a
acuerdos para que la reforma esté realizada cuanto antes
mejor, y además con garantías de que eso se haga el
próximo período de sesiones a las Cortes Generales, que
empieza en febrero y finaliza en junio.

Quería hacer unas reflexiones sobre la consolidación del
sistema autonómico, pero pasaré por alto, por el tiempo, por
la premura y la hora que antes comentaba, por así decir que
es una realidad, que se viene poniendo en evidencia a través
de encuestas de opinión, la última de ellas la del CIS, que
hacía referencia a conciencia nacional o regional, y la
verdad es que ha puesto de manifiesto que la autonomía ha
conseguido acercar los asuntos públicos a los ciudadanos.
Eso es cierto. El sistema autonómico está consolidado
plenamente, nadie lo cuestiona, se puede decir una cosa u
otra sobre ello, se podrá hablar de federalismo y de otros
temas, pero está consolidado. Y la verdad es que salvo
quienes sucumben al fundamentalismo autonómico, que a
veces decimos esto sin ninguna otra cuestión peyorativa, y
proponen la autodeterminación, y hablan de estas
cuestiones; la verdad es que nuestra comunidad, según esta
encuesta, sólo el 7% de estos ciudadanos hablan en esos
términos. Y eso evidentemente se transforma en la
representación parlamentaria que luego vemos en esta
cámara.
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Una mirada atrás. Yo creo que hacen una mirada atrás.
Desde el año 79 la construcción del edificio autonómico de esta
comunidad se ha hecho paso a paso, a través de los años, y se
ha hecho con absoluta normalidad. Se ha construido una
autonomía, un autogobierno, en un sistema yo creo que
ordenado, solidario y estable; y hay que verlo como un proceso
en construcción continua que nunca está acabado, y como
dirían los latinos, es un proceso in fieri, y no es un proceso in
facto esse, es decir, que las cosas se perfeccionan con el tiempo
y paso a paso, unos más grandes, otros más pequeños, pero sin
parar.

¿Qué reforma estatutaria presenta el texto, y cuál quiere el
Partido Popular? Pues en primer lugar, es claro que hay
notorias diferencias en lo que cada grupo parlamentario
propone, y también es verdad que hemos sido capaces de firmar
todos un texto para que se inicie el trámite de la reforma. El
Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno
del Partido Popular en esta comunidad, apuesta por la reforma,
hace un apuesta por la reforma. Han transcurrido 15 años, hay
cosas por reformar, hay cosas que han quedado obsoletas,
disposiciones transitorias que no tienen objeto en este momento
que se mantengan. Es un momento de dar un paso adelante en
el techo competencial, y esto es importante.

¿Sobre qué ejes debe ir esta reforma a nuestro juicio? En
principio, la indisoluble unidad de la nación española, que eso
lo dice la Constitución en su artículo segundo; los principios de
autonomía y solidaridad, y sobre todo los hechos diferenciales.
Le ahorro la lectura del artículo 2 de la Constitución, que todos
ustedes conocen. ¿Y cuál es el alcance del autogobierno en esta
comunidad? Bueno, pues sobre esto puede haber muchas
opiniones. Yo creo que, como se dice en Gran Bretaña, el
Parlamento lo puede todo, excepto convertir un hombre en
mujer. Bien, éste no es nuestro caso porque hay unas
limitaciones constitucionales que debemos respetar, y por tanto
esta reforma debe hacerse desde la lealtad constitucional, desde
la lealtad constitucional, primer requisito. Se puede hablar de
todo, se puede hablar de cuantos términos querramos introducir,
de federalismo, de autodeterminación, de independencia, de lo
que todos quieren; bien es verdad que España no es Italia y
Baleares no es la Padania, que hace dos semanas constituyó su
parlamento como un estado independiente, en un preámbulo
estupendo, y con un himno también que todos ustedes conocen.
Por tanto, hay que atenerse al marco constitucional, pero
podemos hablar de todo. No cabe, por tanto, en la Constitución
la autodeterminación. Bien es verdad que la Constitución no
prohíbe los sueños. Los sueños no los puede prohibir la
Constitución porque son sueños y no otra cosa.

¿Esta reforma que se propone tiene en cuenta los hechos
diferenciales? Los tiene, porque ya hubo un pacto en el año
82 entre las fuerzas políticas que propiciaron la reforma
estatutaria, el primer Estatuto de esta comunidad, y hubo un
pacto sobre la lengua, sobre la cultura, y sobre el derecho
especial de esta comunidad, el derecho civil especial. ¿Qué
introducimos ahora? Pues el hecho insular. Conocen sus
señorías el trámite de una ley en el Congreso de los
Diputados, y por tanto el Estatuto recoge esa necesidad. Es
posible que la redacción que recoge no sea muy afortunada,
pero que corresponde al Estado garantizar la solidaridad y
el equilibrio interterritorial, atendiendo en particular al
hecho insular. El resto de las modificaciones en lo que atañe
al hecho diferencial, poca cosa más podemos decir;
queremos respetar el pacto estatutario que se hizo en su
momento sobre la lengua, sobre los consejos insulares,
porque los pactos son para cumplirlos y nuestro programa
electoral a este respecto nada incluye.

La reforma que proponemos modifica aspectos relativos
del Parlamento, aspectos que deberán estudiarse con detalle,
que están aquí incluidos, pero que debemos precisar para
ver si los apoyamos todos. Ustedes se han referido a ellos,
y yo paso por encima por ahorro de tiempo. La reforma que
proponemos recoge asuntos de financiación autonómica,
desde la perspectiva de la corresponsabilidad fiscal, la
autonomía financiera, la suficiencia presupuestaria y la
solidaridad interterritorial; y también la reforma que
proponemos al mismo tiempo modifica el procedimiento de
la reforma a petición de algún grupo que en este aspecto
hizo especial hincapié en que el Gobierno de la nación no
debería tener la atribución de iniciar la reforma. Bien, en
otro sitio ha pasado también lo mismo, no tenemos
inconveniente en comentarlo.

Por último la reforma que proponemos supone un avance
competencial, y han hecho ustedes referencia a los artículos
10, 11 y 12, que también yo pasaré por alto, si bien es
verdad que se han incluido, por ejemplo, el comercio
interior y los seguros, que antes no estaban, y son un avance
competencial importante.

Otras cuestiones, señoras y señores diputados, se han
planteado: policía autonómica, financiación por la vía del
concierto económico adjetivado como solidario -eso sí de
verdad es una gran novedad, de llamarle de esa manera-, y
el siempre recurrente tema de debate sobre la lengua y las
modalidades insulares. Yo creo que no es el momento aquí
de abrir ese debate precisamente ahora. Yo creo que por
cortesía política y por correspondencia a las intervenciones
que han hecho otros portavoces, no son temas para abrir
ahora. Esperemos que en el futuro podamos llegar a
acuerdos y discutamos todas estas cuestiones.
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Y ahora, Sr. Presidente, que se celebra el centenario de
Cánovas, del asesinato de Cánovas, y que decía una frase
predilecta suya, que "en política no hay que desear ninguna
cosa más que lo que sea realizable". Yo creo que en estos
momentos lo realizable es andar un paso adelante en la
asunción de competencias nuevas, un paso adelante en otras
cuestiones que mejoran el Estatuto, y en eso nos
comprometemos nosotros, se compromete el Partido Popular,
en su momento se compromete el Gobierno y se compromete
el Grupo Parlamentario, para que entre todos podamos mejorar
el Estatuto y demos un paso adelante una vez más, después de
la (...) del 94, en el Estatuto, mejorando aquello que sea
mejorable dentro de lo que sea realizable. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Acabades les intervencions, deman a les senyores i diputats
que votin a favor de la proposta de reforma d'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears presentada avui aquí, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada aquesta proposta de reforma per
unanimitat, i s'iniciarà el tràmit corresponent.

Sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, i atès
que els horaris d'avions no perdonen, començarem, tal com
estava previst, a les quatre i mitja.
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