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EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats, deman, per favor, que ocupin els seus
escons. Continuarem la sessió plenària de debat dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Veurem les esmenes del debat número 8 de globalitat
d'agrupació dels programes 4221, sistemes i plans educatius,
4222, ensenyaments universitaris, 4611, direcció i serveis
generals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Té el
torn el grup parlamentari Nacionalista-PSM, que té les esmenes
7086, 7087, 7025, 7060, 7061, 7058, 7059, 7057, 7027, 7053 i
7054. Aquesta presidència vol advertir que, duent el ritme que
duim, em veuré en la necessitat i l'obligació de ser molt estricte
amb el temps del qual disposen tant els diputats com els
membres del Govern. Sr. Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré contribuir a dinamitzar una
mica el ritme de la sessió, si li sembla.

Respecte d'aquest conjunt d'esmenes que fan referència a
educació, fonamentalment, i també a una part de cultura,
simplement em centraré en dues qüestions: dels 41.596 milions
rebuts per la transferència de l'educació no universitària,
simplement faré esment a una partida de 1.500, que ha estat
rebuda en concepte d'elaboració i aplicació del model educatiu
bilingüe, utilitzant la terminologia del Partit Popular, que és una
partida addicional, tenint en compte que les Illes Balears tenen
unes especificitats lingüístiques que necessiten ser ateses.
Aleshores, veim que aquests 1.500 milions de pessetes no estan
desglossats en programes concrets, i creim que una partida de
1.500 milions de pessetes convé que hi estigui, perquè és
relativament gran i, per tant, és lògic que tant l'opinió pública
com els diputats d'aquesta Cambra puguin conèixer què es farà
amb aquesta partida.

És possible que el Partit Popular estigui temptat de dir que
acaba de rebre les transferències ara i, per tant, que li donem un
vot de confiança per poder concretar en quines coses s'aplicaran
aquests doblers. Jo crec que aquesta no és una excusa que
serveixi, no val aquesta excusa, perquè ni més ni manco que 10
anys que el Partit Popular inverteix, cada any, en els seus
pressuposts, o destina una partida per elaborar i adaptar les Illes
Balears a aquesta assimilació o a aquesta recepció de les
competències educatives.

És una de les raons que ens fan presentar les esmenes
parcials que presentam i rebutjar aquesta qüestió tal com es
presenta en els pressuposts.

Una segona cosa és que el  Conseller, enguany, en la
presentació dels pressuposts, va anunciar que hi hauria una
partida per donar suport als desplaçaments dels productors
de cultura d'una illa cap a les altres illes, i de les illes cap a
l'exterior. Ens alegram molt d'aquesta notícia, és una
reivindicació que el nostre grup havia fet des del primer
moment. Ha passat molt de temps d'aquesta legislatura, més
de dos anys, i encara no s'ha fet absolutament res, i sempre
hem defensat que aquesta era una reivindicació que
corresponia assumir, fonamentalment, al Govern Balear -no
vol dir que en exclusiva, però sí fonamentalment. Però ara,
a l'anunci del Conseller que tenen voluntat de destinar una
partida a aquestes dues qüestions, ens hi han faltat dos
detalls importants: el primer que no han indicat la quantitat
que hi destinarien -creim que s'hauria d'haver fet-, i segon
detall que creim que va faltar per part del Conseller, i que
això es reflectís en els pressuposts, una voluntat que aquesta
iniciativa fos compartida, coordinada i programada
conjuntament amb els Consells Insulars. Algunes de les
nostres esmenes van en aquest sentit, i creim que ajudarien
a concretar unes intencions manifestades pel Conseller, que
nosaltres compartim i creim que són dignes d'atorgar-les
confiança, però malauradament no poden ser satisfactòries
del tot en la mesura que presenten aquestes deficiències que,
des de la perspectiva del nostre grup no s'han resolt.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, per la seva col•laboració.
Passam a veure les esmenes del grup parlamentari Socialista
6660, 6665, 6670, 6671, 6672, 6687, 6667, 6663, 3727,
6794, 6669, 6688, 6673, 6666, 6668, 6690, 6691 i 6692. Sr.
Vicent Tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Continuant la recomanació que
feia el Sr. President al començament, de cenyir-nos al
màxim al temps fixat, com que el debat sobre aquesta secció
es va fer ahir, i avui es tracta de defensar aquestes esmenes
parcials que acaba de senyalar el Sr. President, en la
mateixa línia d'ahir, veim la necessitat de concretar molt
més les inversions que té previstes la Conselleria d'Educació
i Cultura entre d'altres coses per clarificar, des d'aquest
moment, quina serà la seva política en aquesta àrea, i per
això presentam una sèrie d'esmenes parcials que fan
referència, també com ja dèiem ahir, a la necessitat de dotar
de beques i ajuts per a estudis universitaris, especialment
també per cicles formatius, també en la línia del que ja
anunciàvem ahir, la necessitat d'especificar la política de
construcció de nous centres. Nosaltres proposam partides
que sabem que són insuficients, però permetrien assegurar
o confirmar ja l'inici de la construcció dels instituts
necessaris. Proposam 1.000 milions a Mallorca, a Eivissa
500. Repetesc que som conscients que són insuficients, però
garantirien l'inici d'aquests instituts.

Això al marge de la documentació necessària, dels
informes, o de la programació en la que tant insistia el Sr.
Conseller ahir. Però que el Sr. Conseller reculli la
informació que consideri convenient, però que sobretot ho
doti de la partida suficient.
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També tenim esmenes per proposar la millora de centres, la
millora d'alguns dels centres que necessiten reformes
importants; esmenes que fan referència a la necessitat de
completar les instal•lacions de nous edificis en el campus
universitari, denunciàvem ahir la congelació inicial del
pressupost de la Universitat, després ampliat amb esmenes del
propi grup Popular però, en qualsevol cas, dèiem ahir i
confirmam avui insuficients; és necessària la implantació de
l'escola oficial d'idiomes, sobretot a Menorca i a Eivissa;
escoles d'adults és un àrea que ha sofert reduccions tant per part
de l'administració central com, aquests darrers cursos, per part
del Govern Balear, que ha retirat les ajudes que hi prestava. A
més hi ha un compromís de l'anterior Conseller, que deia que,
en assumir les competències d'educació, el Govern Balear
reprendria el seu compromís en l'educació d'adults. Per tant, ens
agradaria veure aquest compromís reflectit en els pressuposts
i donam l'oportunit presentant aquesta esmena.

Transferències als ajuntaments per a escoles de música, és
una assignatura pendent. A Eivissa i Formentera no existeixen
aquestes escoles, a altres illes existeixen amb moltes dificultats
de manteniment per part dels ajuntaments. Pensam que el
Govern hauria de col•laborar en aquesta política, i proposam
també que s'obri una partida de 1.000 pessetes, en la línia del
que ja apuntàvem ahir en el debat de la totalitat, per a
l'equiparació salarial als professionals de l'educació, si és que
és possible dins aquest curs arribar als acords que estan prevists
en la llei d'acompanyament. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, per la seva col•laboració.
Fixació de posicions? Sr. Palau, del grup parlamentari Popular,
té vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per ser breu, i donat l'interès que té
el debat en aquesta hora del matí, per l'assistència de diputats
que hi ha, només li vull dir, en primer lloc, que volem oferir
dues transaccions al grup d'Esquerra Unida. A l'esmena 6323,
una esmena d'afectació, per a la construcció de l'institut de
Sineu, 100 milions de pessetes, nosaltres oferim una transacció:
la mateixa secció, el mateix centre de cost, el mateix
subprograma, el mateix subconcepte, però per 60 milions.

L'altra transacció és a l'esmena 6330, també d'afectació,
d'una partida per a la construcció de l'institut a Santanyí. Enlloc
de 100 milions, 84 milions, i aquestes partides es dedueixen
dels estudis que té la pròpia Conselleria del Govern, que pensa
que, amb aquestes quantitats, es poden escometre les inversions
que s'han de fer per aquest primer any.

Per la resta, donam per reproduïdes totes les explicacions de
vots que vàrem fer en cadascuna de les esmenes a la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts i, per tant, votarem que no.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Segons les indicacions
d'Esquerra Unida... Sr. Portella, accepta aquestes
transaccions?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, les acceptaríem, encara que lògicament aquestes dues
esmenes formen part d'un grup de vuit o nou sobre el mateix
tema, instituts...

EL SR. PRESIDENT:

Són dues transaccions. Digui sí o no... Ha dit que sí?
Moltes gràcies.

Passam al debat número 9 de globalitat, agrupació dels
programes 4521, biblioteques i arxius, 4531, museus i arts
plàstica, 4551, promoció de la cultura, 4552, normalització
lingüística, i 4571, promoció, foment i ajut a l'esport.

El grup parlamentari d'Esquerra Unida ha presentat un
bloc d'esmenes que és el següent: 6302, 6315, 6407, 6406,
6405, 6408, 6409, 6411, 6415, 6410, 6413, 6414, 6404,
6412, 6402, 6403, 6295, 6304, 6305, 6306, 6307, 6294,
6296, 6297, 6298, 6300, 6301, 6303, 6308, 6309, 6312,
6313, 6292, 6293, 6299, 6291, 6334, 6289, 6287, 6288,
6290 i 6333. Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots els Diputats i
Diputades. Veig que anam accelerats, tal vegada podríem
passar només a parlar de les esmenes que posteriorment
seran transaccionades, i així ens estalviam la feina. No ho
faré així. Intentaré explicar molt breument el conjunt de les
esmenes.

La primera és d'increment de les dotacions als Consells
Insulars per exercir les competències de cultura i esports.
Creim que és una esmena que fan sempre tots els grups,
d'acord amb la idea que les competències es varen fer amb
una dotació insuficient.

Després hi ha una partida de tres esmenes que fan
referència a la biblioteca pública de Maó, per ampliar la
partida de treballs tècnics. Hem d'explicar que el procés de
catalogació de documentació i d'arxiu, gairebé encara s'ha
d'iniciar, i és un procés llarg, que necessitaria una major
inversió. Per altra banda, hi ha els de promoció de la lectura,
i una altra esmena de 1,5 milions, ja que nosaltres creim que
seria normal que una biblioteca pública pertanyent al
Govern de les Illes Balears, com a mínim, oferís al conjunt
dels lectors, totes les publicacions periòdiques que surten a
les Illes Balears, cosa que no es pot trobar a la principal
biblioteca menorquina.
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Una altra sèrie d'esmenes fan referència a l'impuls del català
en els centres d'educació d'adults. Cursos específics per a
estrangers. Hi ha també una sèrie d'esmenes d'increment de
partides d'inversions reals vinculades al Museu de Mallorca, al
Museu de Menorca, i al Museu Arqueològic d'Eivissa.
Consideram que són partides necessàries, atès que aquests
centres culturals tenen, cada any, unes partides molt limitades,
sense creixement real sobre les necessitats d'investigació, de
dinamització cultural, d'estudis dels propis centres, que no són
cobertes per falta d'atenció pressupostària.

També feim una esmena d'afectació, la 6410, que és una
esmena d'afectació a la partida que es dedica a Sa Llonja, que,
tal vegada, aquesta esmena serà la salvació per Sa Llonja,
perquè sembla que l'any que ve no serà possible desenvolupar
tot el programa d'exposicions i alguna partida important
quedarà sense executar. Per tant, aquesta afectació de 15
milions de pessetes per assegurar la celebració d'exposicions
interinsulars, d'un abast molt més gran que el que es va fer l'any
1997, per a nosaltres és important.

Una altra esmena que destacam és la 6404, de transferència
als ajuntaments, de 5 milions de pessetes per posar en marxa
programes de manteniment dels arxius municipals.
Manteniment dels arxius històrics, no dels arxius municipals
administratius actuals, sinó tot el contingut històric d'arxius
municipals pel seu valor cultural i de documentació, de font
històrica que, en molts casos, per falta de possibilitats, estan
molt lluny de ser utilitzats pels estudiosos o investigadors.

Una altra esmena, de 20 milions de pessetes, de
transferència als Consells Insulars, per a la realització de
catàlegs insulars de béns d'interès cultural. Ens diran que
aquesta és una partida que ja es va transferir l'any 95, amb una
llei del 94, als Consells Insulars i que, per tant, és una
competència dels Consells Insulars i no pertoca l'aportació del
Govern Balear. Però nosaltres creim que sí, perquè el Govern
Balear, entre d'altres coses, també té la missió de coordinar i
afavorir programes interinsulars en els quals participin els
Consells. Per tant, nosaltres creim que la presència d'aquests
catàlegs, que poden tenir una incidència important no només
per als propis illencs, sinó també per als visitants, és una
mesura que es podria afavorir amb el finançament per part del
Govern de les Illes Balears.

Igualment una altra esmena per a l'inici -inici només, perquè
és una esmena modesta, només 20 milions de pessetes- de la
creació d'un museu etnològic a l'illa de Menorca. Fa cents
d'anys -essent extremat- que s'anuncia aquest museu etnològic.
Hi ha hagut algun intent, i hi ha algun centre d'exposició
etnològic, però no té ni la categoria ni el desenvolupament que
hauria de tenir un museu d'aquesta categoria.

Voldria dir que també hi ha una esmena, la 6295, que és
per mantenir els convenis amb Voltor, Talaia i Mussol per
assegurar la recepció de la televisió catalana a les Illes
Balears. Estam segurs que el grup Popular votarà en contra
d'aquesta esmena, no fa falta que arribem a l'explicació de
posicionament del grup Popular, perquè és una esmena que
va totalment en contra del que ha manifestat que faria el
Govern Balear, però nosaltres creim que s'han de mantenir
els convenis, i que siguin aquestes entitats de caràcter
ciutadà, cultura, les que tenguin l'execució d'aquesta
recepció d'emissions, sobretot per evitar que el Govern
Balear caigui en una il•legalitat.

Una altra qüestió seria transferir als Consells Insulars 30
milions de pessetes per impulsar un programa de
senyalitzacions stándar dels béns d'interès cultural. Ho
posam dins la secció de normalització lingüística, trobam
que la senyalització i la informació sobre béns d'interès
cultural amb un sistema stándar a totes les Illes, i que seria
una oportunitat per fer aquesta informació en català, i per
això ho introduïm dins la secció de normalització
lingüística, una qüestió que ahir vàrem veure que estava
com a esmena dins turisme -esmenes d'altres grups que
varen ser discutides dins les esmenes a la secció de turisme.

Una altra, la 6305, de 15 milions, és la transferència als
Consells Insulars perquè promoguin la creació o ampliació
del suport genèric a l'edició de discs en català. Ja sabem que
el Consell Insular de Mallorca ha iniciat aquesta línia
d'actuació, no així altres Consells Insulars, però dins
normalització lingüística, i ja que el Govern Balear es
reserva les partides de normalització lingüística, és lògic
que plantegem una mesura d'aquest tipus.

Seleccionant -perquè s'ha encès el llum groc- les
esmenes principals, la 6307, de 100 milions de pessetes es
planteja com a transferència als Consells Insulars, perquè
els programes municipals pilot de normalització lingüística
siguin gestionats en convenis amb la participació dels
Consells Insulars, i que siguin els Consells qui puguin fer el
seguiment i el desenvolupament amb els municipis que
s'adereixin a aquests convenis. Ho creim així perquè creim
que són els Consells Insulars qui tenen un coneixement molt
més real, a cada illa, de quines són les necessitats i quines
són les oportunitats d'actuació en aquest àmbit.

Una altra esmena de 15 milions és per impulsar la
realització de curtmetratges en català produïts a les nostres
illes. És una esmena en dos sentits: en primer lloc, foment
del català i un sentit de foment de la cinematografia a les
nostres illes, ja que és una indústria o una activitat cultural
totalment oblidada, molt oblidada de les institucions, i del
Govern Balear, lògicament. Nosaltres creim que no només
hem de promoure el català versionant pel•lícules de Walt
Disney o de la indústria Disneylandia sinó també amb el
foment de la pròpia creativitat dels realitzadors de les Illes
Balears.
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Una altra fa referència a normalització lingüística en el món
de l'esport; una altra a l'ampliació de la xarxa d'assessors
lingüístics de les Illes Balears, que únicament s'ha incorporat
amb dues persones a Mallorca -no hem de repicar les
campanes- però no a Menorca i  Eivissa. Una altra qüestió seria
la creació de centres d'autoaprenentatge de català i de recursos
lingüístics a Eivissa i Menorca -sabem que aquest centre ja s'ha
posat en marxa a Mallorca i, per tant, les illes de Menorca i
Eivissa han de poder tenir, disposar dels mateixos recursos per
a normalització lingüística.

Una altra esmena fa referència a l'elaboració i divulgació
d'un estudi de toponímia menor a les Illes Balears. Se'ns va
respondre que això ho farà el consorci, però a nosaltres, el
consorci, com que ja vàrem dir ahir que no estàvem d'acord
amb la seva creació, no és una resposta que ens convenci. Igual
que l'elaboració d'un CD room, una esmena de 5 milions de
pessetes, per distribuir als centres escolars, un CD room que
estudiï modalitats lingüístiques de caràcter insular, i que pugui
ser distribuït en els centres escolars.

Una altra esmena de 30 milions de pessetes, la 6301, parla
del suport a les televisions locals legalment constituïdes, que
donin una programació exclusivament en llengua catalana. Crec
que és una esmena molt clara i, per tant, no hi ha més
explicació.

Una altra esmena és la promoció de l'establiment d'un
circuit itinerant de teatre en català, fet a les Illes Balears. És una
esmena que dotam amb 20 milions de pessetes d'afectació de la
partida de lliure disponibilitat de normalització lingüística.

Una altra qüestió seria una esmena senzilla, de 2 milions de
pessetes, per editar i distribuir de forma general la declaració
internacional dels drets lingüístics, aprovada fa dos anys.
Aquest Parlament va aprovar també una proposició no de llei
d'impuls d'aquesta declaració.

Una altra qüestió que plantejàvem en una esmena, la 6309,
és la creació d'un arxiu oral de les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, em queden dues esmenes. És la creació d'un arxiu oral de
les Illes Balears en coordinació amb els Consells Insulars.
Aquests ja fan passes en aquest camí, però nosaltres, apart de
la creació d'aquests arxius insulars, pel que costa fer còpies del
suport tècnic d'aquests arxius, també creim interessant que
existeixi un arxiu de caràcter interinsular fet de la suma de cada
arxiu insular. En aquest sentit està feta aquesta esmena, sense
llevar el protagonisme als Consells Insulars.

Una altra fa referència a la realització de l'any Joan Ramis
i Josep M. Quadrado, que no es va fer l'any 97, i s'havia de
fer. Una altra qüestió per impulsar programes de català a les
escoles d'adults; campanya de normalització lingüística en
els àmbits juvenils -és una altra de les esmenes. Una altra és
per incrementar ajudes per a transports interinsulars als
esportistes de les Illes, i una altra -ja acabaré- per conveniar
amb la Universitat de les Illes Balears la creació i impuls de
l'esport universitari que ara, dos anys abans de la
Universiada creim que hauria de ser una prioritat per al
nostre Govern, i també per a la Universitat, però, dins la
seva autonomia sabran què fan. Nosaltres, com a Parlament,
creim que ens hem de comprometre a impulsar l'esport
universitari a partir de mesures com aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del grup parlamentari
Nacionalista-PSM, hi ha les esmenes 7081, 7082, 7083,
7079, 7080, 7055, 7056, 7064, 7067, 7065, 7062, 7063,
7066, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7074, 7075, 7076,
7077, 7078, 7073, 7084 i 7085. Sr Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Faré un comentari, diríem,
generalitzador, de totes aquestes esmenes. La immensa
majoria d'aquestes esmenes s'inclourien en els dos
conceptes concrets que comentaré. El primer fa referència
als pressuposts que es preveu destinar als centres de
titularitat de l'Estat que gestiona la Comunitat Autònoma, i
l'altre fa referència a una partida de 300 milions de l'apartat
de normalització lingüística, que són 300 milions que no
van lligats a programes concrets.

En referència a la primera qüestió, les partides
destinades als centres de titularitat estatal gestionats
directament pel Govern Balear, creim que, un any més, ens
trobam que se'ls assignen uns pressuposts de misèria,
gairebé poca cosa més que despeses per al manteniment i
personal, no hi ha partides per inversió en l'adquisició de
patrimoni bibliogràfic ni documental ni adquisició de béns
artístics que enriquirien els fons dels nostres arxius i les
nostres biblioteques. A més a més, nosaltres pensam que
això indica que el Govern Balear no té una política de
captació de patrimoni per tal d'enriquir els fons d'aquests
museus, i és una llàstima que això succeeixi perquè en
aquests moments, jo diria que en aquests anys anteriors i en
aquests anys posteriors, hi haurà a les Balears molt
patrimoni valuós que estarà en perill de fer-se malbé o de
sortir per sempre de les nostres illes a causa del procés, jo
diria, social, de canvi, que experimenten moltes famílies i
moltes institucions que són dipositàries d'aquest patrimoni.

Això sí, de tant en tant, hem pogut veure enguany que
resulta que el Govern té una mica de pressupost, sembla
que, des de l'àrea de presidència és d'on surten aquests
recursos que permeten comprar algun retaule medieval o,
com s'anuncia avui mateix, i apareix fotografiat en un diari,
un enteixinat, un tros d'un enteixinat mudèjar -que, per cert,
havia sortir de contraban d'aquestes illes i una família de les
que se suposa són dipositàries del patrimoni d'aquestes illes,
sembla havia tengut la temptació de vendre'l a Christies.
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Evidentment, al nostre grup li sembla molt bé que es vagi
comprant patrimoni, però creim que el patrimoni, tan
documental, com bibliogràfic com de béns artístics s'ha de
comprar a partir d'una programació d'adquisició de patrimoni,
no segons la marxa i segons surti, i segons hi pugui haver
pressió d'un mitjà de comunicació o de tots els mitjans de
comunicació a favor de l'adquisició d'aquest patrimoni i, a la
vegada, s'ha de comprar aquest patrimoni amb partides que
estiguin col•locades on toca que estiguin. És possible que el
Govern digui que, quan va rebre la transferència d'aquests
centres de titularitat estatal, no va rebre més recursos que
aquests. Primera cosa, malgrat rebés aquests recursos, estaria
autoritzat, si volgués, a destinar-hi alguna quantitat més.
Segona cosa, el Govern Balear podria intentar millorar aquest
finançament d'aquests centres per part de l'Estat amb
demostracions objectivament comprovables que hi ha
necessitats que no són suficientment ben resoltes amb la
transferència de l'Estat.

La segona qüestió que voldria comentar fa referència a la
normalització lingüística. D'un pressupost de 529 milions de
pessetes, com vàrem poder deduir tots els assistents a
l'exposició que va fer el Sr. Conseller en comissió, i de la
lectura atenta dels pressuposts, en queden 300, d'aquests 529,
que no acaben de tenir ni nom ni llinatge. Creim que són massa
doblers perquè es puguin justificar en nom de la flexibilitat a
l'hora d'aplicació dels pressuposts. Creim que aquests 300
milions seran difícilment controlables i creim, i així es va
comprovar fa dos mesos, en comissió de cultura, seran utilitzats
de manera discrecional. Ben segur que també els utilitzaran per
fer política cultural, matèria en la qual, suposadament i quan els
convé, no tenen competència.

Evidentment, un bon nombre de les nostres esmenes no
pretenen fer altra cosa que distribuir aquests 300 milions de
pessetes en programes concrets, que van des d'una dotació
pressupostària per poder donar suport a la premsa diària en
llengua catalana, la que ara existeix i la que pot existir d'aquí a
tres mesos. És absolutament imprescindible que es doni suport
a tots els mitjans de comunicació, i que se'ls consolidi i se'ls
ajudi a professionalitzar-se i, per tant, a ser més capaços
d'aconseguir uns bons índex d'audiència dins la societat. També
partides concretes destinades a programes que, sobretot,
atenguin aquells sectors que, en aquests moments, estan en una
situació lingüística més de crisi -diria jo-, com poden ser
sectors juvenils i determinats àmbits territorials de les nostres
illes -tots nosaltres sabem quins són.

Per tant, les nostres esmenes, que són molt nombroses, i que
el Sr. President ha esmentat número per número,
fonamentalment se situen dins aquests dos grans conceptes que
jo ara acab d'esmentar. Creim que el Partit Popular seria sensat
si fos capaç d'acceptar-ne alguna, perquè totes tenen una
absoluta lògica, i vessen raó. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup parlamentari
Socialista s'han presentat les esmenes 6661, 6662, 6726,
6664 i 6788. Sr. Diéguez, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras i señores diputados. De
todas las enmiendas que me toca defender en esta
intervención hay una que quisiera destacar y que en el
ejercicio de una paternidad responsable tengo que pasearla
con orgullo en cada debate presupuestario. Se trata de una
enmienda que sufre una mutación, según se encuentre a este
lado o al otro de las cortinas de esta cámara. Si está fuera de
esta cámara, es magnífica, todo el mundo está de acuerdo,
etc., pero cuando cruzamos, aquí esto ya no va bien. Estoy
hablando de la enmienda 6788, que solicita un sustancial
incremento en las ayudas a los desplazamientos
interinsulares por importe de 50 millones de pesetas, que,
sumados a los 30 que ya hay asignados, darían como
resultado una cantidad suficiente para que los deportistas de
nuestra comunidad autónoma no tuvieran que soportar el
coste de la insularidad, o de la interinsularidad, mejor dicho,
coste que el año próximo se verá incrementado por la subida
de los precios del sector aéreo y por la privatización de la
Transmediterránea.

Los problemas de la insularidad se han agravado de
forma "matastrófica", es decir, una "matástrofe", una
situación "matastrófica" es aquella en la que se encuentran
las islas cuyo problema o cuyo gobierno no puede
solucionar el problema de la insularidad, o que tienen un
gobierno catatónico, como es el caso actual.

Señores de la derecha, aquí estoy una vez más, creo que
es la tercera vez, para defender una propuesta que permita
que los desplazamientos interinsulares estén
subvencionados por la Comunidad Autónoma, y creo que
este año me han puesto un Pedro para negármelo por tercera
vez. Negaran lo que de forma unánime reclama el deporte
de nuestras islas, pues una vez más se la volveremos a
presentar el próximo año, ahora, eso sí, el próximo año, por
última vez, porque, para tranquilidad del mundo del deporte,
el año siguiente habrá ya un cambio que no necesitará que
esta enmienda vuelva a ser presentada.

Justificar la necesidad de que se evite el coste de la
insularidad a nuestros clubs i deportistas es de una obviedad
que convierte en prácticamente superflua cualquier
insistencia. El problema es por qué motivo se van a oponer.
El año pasado, en el anterior debate presupuestario,
gobernaba entonces el segundo conseller, sin contar el
nonato, del cuarto gobierno del tercer presidente, ni siquiera
se argumentó el no, no se dijo nada. Por eso, este año centro
la enmienda de manera más desarrollada para que puedan
decir alguna cosa concreta.
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El Diario de Sesiones, de aquí el debate, lo he podido pasear
por el mundo del deporte ante la incredulidad y asombro de la
gente, que me comenta "pero si nos dicen que están de acuerdo
en esto", "pues mira lo que dicen, no dicen nada", no saben,
estado catatónico.

Nadie llega a comprender cómo quien se dice gobierno o
partido que apoya a un gobierno en esta comunidad carece de
opinión al respecto y vota en contra de algo tan elemental.
Siempre están con la misma canción: No a pagar, a
subvencionar, los desplazamientos interinsulares. Pues tóquenla
otra vez, señores del PP, tóquenla otra vez hasta que los
ciudadanos se convenzan de que es verdad, de que es cierto que
el Partido Popular y el Govern balear, el de los 30 millones para
un torneo de golf, el de los 8 millones por la foto con un
famoso jugador de balonmano, el de los 10 millones para un
dudoso trofeo regatista, etc. es incapaz de atender lo que es una
demanda unánime a todo el mundo del deporte; tóquenla otra
vez y digan una vez más que no, que necesitan el dinero para
otras cosas, para hacer política clientelar, organizar fastos,
grandes acontecimientos que permitan una buena foto, puesto
que ¿qué es si no el deporte para la derecha si no es una buena
foto? Tóquenla otra vez y digan que no, digan que volverán a
enviar al director general de Deportes con un sifón a apagar el
incendio que se produzca por la lógica indignación de los clubs
y deportistas, como han hecho este año, que han tenido que ir
remendando el no que dijeron aquí, en el Parlamento, en el
último debate que hubo al respecto, enviando al director general
de Deportes, reuniéndose con los clubs, prometiéndoles
pequeñas ayudas, dinero a cambio de compasión política, lo
tienen como un Sísifo cargando con la piedra de su no a esta
demanda tan justa.

Así pues, en el irreversible camino que están andando día a
día hacia fuera del Consolat de Mar, su votación negativa será
un gran paso adelante. Hagan lo que quieran mientras puedan,
a los ciudadanos de estas islas siempre les quedará el 99.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixació de posicions, Sr.
Pere Palau, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, he de començar per dir que
d'aquest debat número 9, que el formen un total de 73 esmenes,
42 del Grup d'Esquerra Unida, 26 del PSM i 5 del Grup
Parlamentari Socialista, es fa molt difícil, com entendran tots
els diputats i vostè, Sr. President, que es pugui dar una
contestació a cada una de les esmenes, i crec que precisament
hi ha la tramitació parlamentària, i en comissió de pressupostos
sí que es va fer, que s'hi varen analitzar una per una, i crec que
allí va ser on el Partit Popular o el Grup Popular d'aquest
parlament va dar la seva intenció de vot quant a cada una
d'aquestes esmenes.

No obstant això, podríem dir que tal vegada hi ha tres o
quatre blocs, i que dins aquests tres o quatre blocs podrien
quedar enquadrades la majoria d'aquestes esmenes.

En primer lloc, hi ha una sèrie d'esmenes, la majoria de
les quals fan referència a traspassos de partides cap als
consells insulars o a organitzar activitats a les diferents illes.
Bé, jo aquí només vull recordar que la Llei 6/1994, de 13 de
desembre, atribueix als consells insulars totes les
competències en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit de llibres,
esport, etc., o sigui, que hem de ser conseqüents, i si hi ha
una llei que precisament ha atribuït les competències als
diferents consells insulars, són aquestos qui, d'alguna
manera, han d'assumir l'organització de tota aquesta sèrie
d'activitats, altra cosa és que, en moments puntuals, i si això
s'ha dat, es puguin establir convenis amb la Conselleria de
Cultura i Esports, en aquest cas, o amb altres conselleries,
perquè es puguin dur endavant una sèrie d'activitats que
pensam que són bones per al conjunt de les Illes Balears.

Després també hi ha temes que fan referència a museus
i biblioteques de totes les illes. Hi ha una sèrie d'esmenes
detallades, una per una.

Bé, nosaltres entenem la preocupació dels diferents
grups polítics, perquè tant els museus com les biblioteques
puguin dur endavant la seva tasca, nosaltres també la
compartim i, com és natural, hi donam suport, però hem de
dir, que jo crec que ja s'ha explicat en diferents ocasions,
tant pel conseller com pels portaveus en molts debats que
s'han produït dins aquesta cambra, que el Govern balear,
concretament la conselleria, té unes partides pressupostàries
adequades, i bé, aquí podríem entrar en la discussió de
sempre, si n'hi ha d'haver més o n'hi ha d'haver menys; com
és natural, sempre que parlam de partides pressupostàries,
jo ho he dit moltes vegades, tots tendríem aspiracions, i que
fossin el més grosses possibles, però, lamentablement, els
pressupostos de la Comunitat Autònoma tenen unes xifres
d'ingressos i hem de tenir, com és natural, unes xifres de
despesa que s'hi ajustin.

Per tant, el Govern, i la conselleria, amb molt bon criteri
ha prioritzat les actuacions que creu que ha de tenir en
qualsevol moment, i sempre hi ha la possibilitat que si hi ha
fets puntuals o manca de partides per a una determinada
activitat, es pugui recuperar via modificació de crèdit, en el
moment que ho cregui convenient.

Després també n'hi ha unes quantes que fan referència a
mitjans de comunicació, a Voltor, a llengua catalana escrita,
programes de ràdio, etc. Vull dir que aquí estam una mica
com en allò anterior, tal vegada les partides no són les que
a tots ens agradarien, però el que sí que és clar és que
aquestes activitats no han passat per alt a la Conselleria de
Cultura i Esports, aquestes activitats estan contemplades
dins els propis pressupostos, i ja no és una novetat per a
aquest any, sinó que ja es fan des de fa bastants anys.
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També en política lingüística i la discrecionalitat, com han
apuntat alguns portaveus, nosaltres entenem que un pressupost
és un pressupost, i precisament les partides es posen perquè
d'alguna manera després es puguin desenvolupar una sèrie
d'activitats, una altra cosa és quan hi hagi la liquidació dels
pressupostos, que veurem partida per partida i activitat per
activitat quina ha set la partida que ha tengut assignada.

Jo crec que és un tema en el qual no vull entrar ni en debat,
nom és fixaré la nostra postura a aquest respecte, perquè crec
que fins i tot en vàrem tenir ocasió ahir a la nit mateix, en el
debat a les esmenes a la totalitat, el propi conseller ho va
explicar molt bé en dues ocasions, quines són les finalitats i
quines són les quantitats pensades i com es vol desenvolupar
aquest pressupost.

Ja per acabar, una mica, les ajudes a l'esport. Això pareix
que és un tema estrella, és un tema del qual pareix que hem de
parlar tot sovint. Sí, se n'ha parlat tres vegades, en podem parlar
totes les vegades que siguin necessàries, però també jo crec que
nosaltres hem de mantenir els mateixos arguments que s'han
mantengut les altres vegades, i són uns arguments reals, uns
arguments certs, que la conselleria, apart de tenir uns convenis
amb les diferents federacions per poder ajudar al
desenvolupament de l'esport a cada una de les illes, també
després té diferents convenis a una banda, amb diferents
companyies de transport de les nostres illes, perquè d'alguna
manera els desplaçament dels esportistes entre illes puguin ser
el més econòmics possibles, i també, per l'altra banda, també en
molts casos, ajudes, si no de la totalitat, amb quantitats molt
importants.

Nosaltres entenem que és el mateix que hem dit sempre, es
podrien dedicar a la millor més ajudes a desplaçaments i no
tantes ajudes a instal•lacions. Bé, aquests són uns criteris
polítics, pensam nosaltres que de cada grup polític, i en aquest
cas el govern popular té uns criteris molt clars de quines han de
ser les prioritats, quines han de ser les actuacions que ha de
tenir, i prioritza, com és natural allò que creu que és
convenient. No crec tampoc que hi hagi hagut tantes demandes
de peticions de desplaçaments que no s'hagin pogut atendre, en
algun cas, com és natural, és molt difícil. Jo sempre he pensat
que és molt difícil que en qualsevol activitat, en qualsevol
capítol, en qualsevol possibilitat de demanar subvencions no
se'n posaran mai prou perquè tothom que en demana estigui
satisfet, però el que és important, crec jo, són les partides que
s'hi assignen i la voluntat d'aquest govern.

Per tant, dit tot això, Sr. President, hi ha moltes més
esmenes a què podria fer referència, com una del Museu
etnològic d'Eivissa, que jo crec que segurament és que no
han passat per allí,perquè hi ha un museu etnològic que
funciona des de fa quatre o cinc anys, i funciona molt bé,
amb una quantitat molt important de visitants.

Després, beques d'invstigació per a patrimoni al Museu
arqueològic d'Eivissa, idò, també he de dir que hi ha
partides a aquest efecte.

Bé, inversions a l'Arxiu del Regne de Mallorca, també hi
ha partides dins el pressupost. Podem estar d'acord o no amb
la quantitat que s'hi ha assignat, però vull dir que o són
activitats que s'hagin deixat de costat, que el Govern se
n'hagi oblidat.

Per tant, Sr. President, he de reiterar una vegada més,
amb els arguments que he donat avui, amb els arguments
que va donar el conseller i amb els propis arguments que
expressàrem dins la comissió de pressupostos, el vot negatiu
a aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam al debat número deu, de totalitat i globalitat,
secció 14, Conselleria d'Economia i Hisenda, secció 31,
serveis comuns, despeses diverses, secció 32, ens territorials
i esmenes de creació de noves seccions, Síndic de Greuges
i Consell Econòmic i Social, i canvi d'adoscripció del
Consell de Ràdio Televisió Espanyola, d'RTV, perdó.

Per part del Grup d'Esquerra Unida, hi ha presentades les
esmenes 6340,  6371, 6438, 6442. Per fer-ne la defensa, té
la paraula la seva portaveu, la Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La primera esmena fa referència a l'elaboració i
posada en marxa del Pla estadístic balear dins la secció 14,
per tant, dins la Conselleria d'Hisenda, perquè pensam que
és imprescindible com a eina de treball i eina d'estudi a
posteriori sobre la situació real a les Balears, per tant, seria
un pla estadístic balear, al qual destinaríem 50 milions de
pessetes.

La segona esmena, també de la secció 14, seria fer un
estudi sobre el frau fiscal a les Illes Balears, perquè pensam
que és necessari conèixer quins nivells de frau hi ha a
aquestes illes per, a partir de l'estudi, poder programar i
realitzar actuacions de la funció inspectora en aquest sentit.

Després vénen dues esmenes, una és la 6438, que seria
de la secció 32, ampliació de les dotacions econòmiques a
les competències transferides als consells insulars, per tant,
hi destinaríem 154 milions de pessetes, que millorarien totes
les transferències dotades als consells insulars respectius.
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I finalment, la darrera seia coincident amb altres d'altres
grups, que és de 8.500.000 pessetes destinats a la creació del
Síndic de Greuges, que pensam que és una de les promeses que
en aquesta legislatura s'ha de posar en marxa i que, com a
mínim l'any 98 es pugui posar en funcionament aquesta oficina.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que són: 6975, 6976, 6977, 6978, 6935,
6970, 6984, 6987, 6918, 6919 i 6920. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per defensar aquestes esmenes,
bàsicament he de distribuir-les per seccions.

A la secció 14, hi mantenim també aquesta campanya de
"ludofòbia" que ha caracteritzat el nostre partit, amb esmenes
als pressupostos, i que, com a mínim, no fomentar des de
l'Administració el joc. Hi tenim aquesta esmena, on demanam
que es retolin locals i màquines de joc amb advertiments contra
els excessos del joc.

Després demanam dos estudis, també dins els clàssics que
demana el PSM, i que no entenem encara per què no s'han fet,
sobre la balança fiscal, tot i que hi ha documents suficients de
distints àmbits, però no concretament sobre exactament l'abast
que nosaltres demanam, i sobre els serveis transferits a les
comunitats autònomes, en pessetes per habitant; aquest és un
criteri que hem compartit tradicionalment amb el Partit Popular
fins ara, fins l'entrada del PP en el Govern, i creim que
l'hauríem de recuperar.

No és presentable, entenem nosaltres, que paguem més a
l'Estat per rebre uns pitjors serveis que a la resta de l'Estat. Per
tant, creim que el criteri que pagui més qui més té, però que tots
els ciutadans, llavors, en rebin les mateixes contraprestacions.
Això és el que pretén demostrar aquest estudi, i, per això,
deman que es faci com més aviat millor.

Una altra de les esmenes és que se'ns presentin els
pressupostos en suport informàtic. Sembla que hi ha tota una
labia per part del Govern quant que el suport magnètic a unes
illes telemàtiques, en canvi, continuam fent esmenes en un
suport paper bastant rudimentari, jo m'atreviria a qualificar-lo
de decimonònic. Crec que és molt interessant que se'ns entregui
aquest suport informàtic, el qual permeti als distints diputats
poder, diguem-ne, jugar amb les esmenes per veure quins
resultats tenen, tots guanyaríem en claredat, fins i tot per
imputar les baixes, que a vegades és un retret que se'ns fa des
de l'equipo de govern, i crec que per a tothom milloraria molt;
molt més si es poguessin comparar distintes anualitats i es
poguessin fer diverses estadístiques, que tots agrairíem, i faríem
esmenes amb molt més coneixement de causa i, sobretot,
coneixeríem més bé quina és l'evolució i quina és la despesa
real que executa el govern, molt més si, a més, està lligada amb
les liquidacions.

Per altra banda, a la secció 32, hi tenim tota una sèrie
d'esmenes que pretenen que el titular d'una competència
pugui exercir-la, perquè tenguin recursos per fer-ho, són els
consells insulars. Bàsicament, en matèria de patrimoni
cultural, en esports, en urbanisme, en cooperació i en
patrimoni les competències ho són, amb caràcter gairebé
exclusiu i, en tot cas, primordial, per part dels consells
insulars, i no les poden exercir amb tota la dignitat requerida
perquè els manquen partides.

El Govern s'atribueix una competències a base de l'únic
títol realment efectiu, que és el de les pessetes, qui té
pessetes, pot gastar, tengui o no tengui títol competencial en
els estatuts, es allò que ha fet l'Estat en moltes ocasions
respecte de les comunitats autònomes i que aquí aplica
sistemàticament el Govern balear respecte dels consells
insulars.

No hi pot haver partides específiques en patrimoni per
rehabilitar patrimoni cultural, per rehabilitar façanes, quan
els especialistes que haurien de saber quines són les
despeses més importants, més interessants, en aquest
aspecte són les comissions insulars de patrimoni, i estan
adscrites als consells insulars. Aquests són qui han de
puntuar, qui han de prioritzar les despeses de rehabilitació,
i no té sentit que estigui dins una conselleria bàsicament
dedicada a les carreteres i a les autopistes. Creim que és una
falta de percepció de la seu sistemàtica bastant greu, com ho
és que sistemàticament se'ns digui que les competències en
urbanisme són dels consells insulars i que hi hagi un apartat
dels pressupostos que es diu  urbanisme, urbanisme,
exactament, i que són 48 milions de pessetes, per
subvencionar els ajuntaments perquè facin planejaments
municipals.

Tant pel que és cooperació municipal, que és la
competència clàssica d'ajudar els ajuntaments perquè
resolguin aquells problemes que, tots sols, no podrien, que
és la competència històrica de les diputacions, com a mínim
des del 25, i que s'hauria de poder executar, no s'entén per
què el Govern, en comptes de donar-la perquè la pugui fer
qui l'haurien de fer, que són els consells insulars, se la
reserva, per fer-la ell; és a dir, el Govern, no només no ha
fet partícip de la millora del finançament que ha tengut els
darrers anys per part de l'Estat, i ha arribat fins els 120.000
milions de pessetes, sinó que manté congelades les
aportacions als consells insulars, i llavors, a més, els exigeix
que compleixin amb escreix els seus objectius, sinó que, a
més, es reserva explícitament aquestes partides, com passa
en el cas Mirall mateix, on preferiríem, com a mínim per
respecte a l'autonomia municipal, que hi hagués un fons
innominat perquè els ajuntaments en poguessin gastar en
allò que considerassin oportú, però si es considera que la
despesa ha de ser finalista, que com a mínim es facin fons
comuns als consells insulars per fer un pla d'obres i serveis
únic, important, ambiciós, que pugui fer, a més
d'embelliment, el clavegueram, amb una obra única.
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Creim que això és el correcte,  creim que és l'assenyat, i
creim que és al que s'hauria d'anar, en comptes d'aquesta
diversificació de competències, que, al final, el que fa és
despistar els ajuntaments i restar eficàcia al sistema.

Quant a les noves seccions, s'itnenta habilitar partida
suficient per arribar a crear d'una vegada i per totes, un
compromís històric d'aquest parlament, que és la Sindicatura de
Comptes, el comissionat d'aquest parlament, que és la
sindicatura. S'hi proposen 20 milions de pessetes, una quantitat
creim que suficient, com a mínim per posar en marxa la
institució.

Una altra és el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, també un altre compromís assumit. No entenem com
es podrà fer sense aquests recursos econòmics.

I per últim, senzillament un canvi de seu sistemàtica. Creim
que Ràdio Televisió Espanyola, el Consell assessor, hauria de
ser també un comissionat del Parlament, i així s'hauria d'aclarir
i s'hauria de veure des dels pressupostos. Com que ha de ser un
consell que representi la pluralitat política, i que, per tant, és un
consell representatiu de la pluralitat del Parlament, no és lògic
que estigui adscrit a Presidència, i, per tant, dins partides
pròpies del capítol..., de la secció 11, del Govern balear. Creim
que a una secció 0, en aquest cas, 07, hi estaria molt més
representada, es visualitzaria més que el Consell assessor és un
representant d'aquest parlament, i no directament del Govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a veure les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Seran dos debats diferents. Per tant,
primerament veurem l'esmena 6700, de totalitat. Té la paraula
el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la secció
31, despeses diverses, té dos programes, el primer és Centre
Balears Europa, dotat amb 1.383 milions de pessetes, dels quals
485 són per a despeses immaterials i 450 per a transferències,
majoritàriament a empreses privades,amb una manca de
definició bastant considerable, amb una manca de ganes
d'expressar quins són els objectius d'aquesta petita repartidora,
tant que fins i tot es promouen accions, evidentment
equivocades, però diu que incorpora la difusió de l'estat únic
europeu, és a dir, ni tan sols un error d'aquest calibre és
considerat en la lacònica memòria de la secció 31 pel que fa al
programa del Centre Balears Europa.

Però el gruix de la nostra esmena de totalitat a la secció
se centra en el segon dels programes, que fa referència al
Parc Bit.

L'any passat, el Govern ens va prometre que, per mor
d'una operació consistent en la requalificació urbanística
atorgada per a reclassificació legal dels terrenys del Parc
Bit, l'empresa que es constituiria tendria una capacitat, per
mor de la revalorització dels seus actius, d'endeutament de
tal manera que, gràcies a aquesta intel•ligent operació
financera, no faria falta que de cap manera el Govern
vengués al Parlament a demanar més doblers per posar en
marxa l'estructura del Parc Bit.

Bé, transcorregut poc més d'un any d'aquesta promesa,
aquí som, i aquí es el Govern, que ens demana 1.383
milions de pessetes per a la història del Parc Bit... No,
perdó, 1.737 milions de pessetes, dels quals 635 són
inversions i 450 són transferències.

Nosaltres, des del principi, hem estat en desacord amb
l'estratègia del Parc Bit, que no és l'estratègia de
desenvolupament d'innovació tecnològica a les Illes Balears,
pensam que és una estratègia equivocada, pensam que és
una estratègia, en primer lloc, privilegiada per un
procediment legislatiu que sostreu del procediment
urbanístic normal el desenvolupament d'aquesta promoció,
es veu primada, a més, per inversions públiques. Ahir, quan
vaig dir que el Parc Bit era una promoció urbanística, se'm
va contestar indignadament des de les files de la majoria
que no, que de cap manera és una promoció urbanística, que
dir que és una promoció urbanística és no entendre res, però
segurament el Sr. Alorda sabrà qualque expressió llatina que
diu que a confessió de part, no fa falta cap prova.

Llegiré un petit text de la pròpia memòria del Parc Bit,
diu: "Promotora: Part de la gestió anirà dirigida a accions
que podríem denominar de tipus immobiliari", ho diu el
text, això, "l'entrada en els aspectes funcionals i mercantils
del projecte, és a dir, resulta imprescindible gestionar la
creació del parc com un projecte que planteja uns requisits
tècnics, comercials, financers, que hauran d'aboradar-se amb
una òptica de funcionament privat, molt semblant al
plantejament d'una empresa mercantil qualsevol".

És clar, després d'aquesta confessió, dir que el Parc Bit
no és una promoció urbanística, que, a més, està
privilegiada pel procediment legislatiu, i ara privilegiada per
subvencions, ara privilegiada per inversions públiques, i, a
més, privilegiada per un cost tributari, per un cost fiscal, a
causa de les rebaixes que varen quedar aprovades ahir a la
Llei d'acompanyament.
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Tot això comporta una situació de dumping públic, és una
oferta de sòl privilegiat que es vol col•locar en el mercat de
manera forçada; una operació equivocada, sota el punt de vista
estratègic, és molt difícil concebre que persones que vulgui
abandonar ambients de feina sobrecarregats, negatius per al seu
desenvolupament, vulguin venir a viure a un polígon industrial
de disseny, a un polígon industrial de luxe, quan el que voldrien
és anar a viure tranquil•lament allà on els permet ubicar-se la
feina, per mor de la capacitat de teletreball.

Per tant, amb tots aquests arguments, queda justificada una
esmena a la totalitat de la secció, que, com dic, la totalitat de la
secció té un pressupost de 1.737 milions de pessetes, i queda
perfectament justificada la seva devolució al Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 6802, que
modifica el sentit d'intercanviar les dades que hi ha a la
columna de dalt envers la columna de baix, les esmenes 6702,
6703 i 6805, té la paraula la diputada Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, voldríem
fer esment de totes aquestes esmenes que ha esmentat el Sr.
President, i de dues en concret, una amb més importància que
l'altra.

La creació d'una nova secció, nosaltres hi donam el número
05, que es digui Consell Econòmic i Social. És una esmena
d'addició, per primera vegada, perquè també és la primera
vegada que el pressupost no tan sols preveu la secció, no la
preveu. Fins ara, la secció de Consell Econòmic i Social estava
dotada amb 1.000 pessetes, i també era reiteradament, per part
dels grups de l'oposició, dotada de pressupost i reivindicar que
es posés en marxa el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears.

La resposta del Grup Popular era cada any que la intenció hi
era, i, per això, es posava la secció en els pressupostos, i que,
a més, la partida de 1.000 pessetes era ampliable, i que, per
tant, no era el moment, però ells tenien la bona voluntat de
posar-la en pressupost i, per tant, posar-la en marxa. Idò, què
hem de pensar ara?, ara, què ens diran?, que ni tan sols tenen la
voluntat, perquè no hi han posat la secció amb 1.000 pessetes,
no hi ha voluntat?, o bé es tracta d'un error, com a Menorca?,
que no sé quina paraula s'hauria d'emprar per definir la situació
d'entrades i sortides d'organismes autònoms o ens dins els
pressupostos.

Quin és el motiu, idò, que al•lega el Partit Popular per
treure'n fins i tot la secció que tradicionalment formava part
dels pressupostos d'aquesta comunitat autònoma?, ja dic que,
encara que estigués dotada amb 1.000 pessetes, servia
d'argumentació perquè el Sr. Jaén cada any digués que la
partida de 1.000 pessetes és ampliable, nosaltres tenim intenció
de crear-lo. Ara això vol dir que ni tan sols tenen intenció de
crear-lo, o és que s'han equivocat?

En aquest debat i en aquest moment, no vull fer menció
del context social actual que hi ha relatiu als temes de
concertació social i de diàleg social, però sí que nosaltres
pensam que aquesta esmena de creació d'una secció, de
posada en marxa del que hauria de ser el Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, és evident que ha estat
reivindicat, no ara, sinó fa anys, per sindicats d'aquesta
comunitat i per grups d'esquerra, que han presentat diferents
iniciatives en aquesta cambra, i que ho han fet també cada
vegada en els pressupostos de la Comunitat Autònoma.

Les intencions, les polítiques, es demostren amb els
números que es posen dins els pressupostos, i és aquesta
actitud, i és aquesta demostració, allò que fa que es demostri
quin interès i quina preocupació té el Govern d'aquesta
comunitat pels temes de la concertació social i pels temes
del diàleg social. Els fets són els que compten, i encara que
siguin amb 1.000 pessetes, fins ara demostraven una
intenció. Ara els reitero: quina explicació donen, fins i tot,
per treure les 1.000 pessetes?

És molt difícil, cansat i pesat tornar a insistir sobre quins
són els temes i per què nosaltres consideram que és
imprescindible que, d'una vegada per totes, es torni a posar
en marxa el Consell Econòmic i Social. He estat temptada
de tornar a llegir la mateixa intervenció dels anys anteriors
o, fins i tot, llegir la de qualsevol dels membres de
l'oposició i no ho faré; jo crec que queda clar i queda
demostrat dia a dia, des d'aquesta cambra i des del carrer,
que existeix una reivindicació davant el del Govern balear
que té defectes importants pel que fa a la concertació social,
i que aquesta se li exigeix i se li demana, tant pel que
significa el Consell Econòmic i Social des del punt de vista
de la concertació social, o com a òrgan consultiu de la
mateixa comunitat autònoma.

Pel que fa a una altra esmena que els volia esmentar,
relativa a 1.000 milions de pessetes, per a la creació d'un
(...) de compensació intermunicipal, és evident que és un
instrument necessari -jo diria que imprescindible- perquè el
creixement econòmic d'aquesta comunitat autònoma es
produeixi de forma cohesionada i que la intervenció de la
comunitat autònoma tengui efectes sobre com creix
cadascun dels municipis d'aquesta illa.

La resta d'esmenes del nostre grup queden defensades en
els seus propis termes. Pel que fa a les dels grups del PSM
i Esquerra Unida, les votarem a favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per fixar posicions, Sr.
Juaneda, té vostè la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Em referiré primer, encara que sigui
d'una forma molt breu, a l'esmena a la totalitat que ha presentat
el grup Socialista a tota la secció 31, i vull dir al Sr. Quetglas
que jo estic segur que ni tan sols ell es creu el que diu. Estic
seguríssim que ell veu bé aquesta iniciativa del parc Bit, i que
tan sols no creu el que diu. No es pot confondre tota una
estratègia de diversificació econòmica, de potenciació d'un
sector de futur per a la nostra economia amb una pura operació
immobiliària. Evidentment, en el conjunt d'aquesta iniciativa,
s'hauran de fer algunes coses, que això, en un altre àmbit, té la
consideració d'una operació immobiliària, tampoc no ens
amagam d'això, però que l'estratègia Bit i que el que duu a
terme el Govern en aquest sentit és simplement una operació
immobiliària, no ho creu ni vostè, i ho hauria de reconèixer i
retirar aquesta esmena a la totalitat, perquè no s'aguanta de cap
manera. Per tant, evidentment, nosaltres no li donarem suport.

Entrant ja en les esmenes parcials, vull dir que el nostre
grup donarà suport a dues, a l'esmena 6371, presentada per
Esquerra Unida, que diu que s'afecti una partida de la secció 14
per fer un estudi sobre el frau fiscal a la Comunitat Autònoma.
També aprovarem una esmena del grup Nacionalista-PSM, la
6978, que diu que es presentin els pressuposts de 1999 en
suport informàtic. Aquestes dues tendran el nostre vot
favorable, però desgraciadament, a tota la resta, no els podrem
donar suport.

Em referiré un poc, de forma global, a totes. Hi ha un
conjunt d'esmenes ja clàssiques en aquest debat, que són les
referides als Consells Insulars. Es proposa que, d 'una
inadequada, i sense que sigui el procediment reglat, que
s'incrementin les dotacions per a les competències transferides
als Consells; que algunes competències, via esmena
pressupostària, siguin transferides als Consells. Ja saben que
això no és possible, que hi ha un tràmit d'atribució de
competències als Consells, de revisió del sistema de
finançament, de creació d'un fons de compensació
intermunicipal... En definitiva, repetir, reiterar debats que ja
hem tengut tant en comissió en aquests pressuposts com en
altres exercicis.

També dues esmenes en les que coincideixen diversos
grups: la creació del Consell econòmic i social. Ja hem repetit
moltes vegades, i ho podem tornar a dir: nosaltres tenim un
compromís, al que nosaltres ens atenem, i és crear el consell
econòmic i social dins aquesta legislatura. Estam en termini per
donar compliment a aquest compromís del Partit Popular, i una
volta s'hagi esgotat aquest termini, ens demanin comptes, però,
mentrestant, no ens diguin que estam incomplint els nostres
compromisos, perquè no és així. En qualsevol cas, en el
moment que es creï el consell econòmic i social, en el moment
que es defineixi la seva estructura, les seves funcions, s'haurà
de fer la dotació pressupostària corresponent, i no ara amb una
esmena, la del grup Socialista que, per una altra banda, té un
error. No podria ser acceptada perquè sols no diu a quina secció
ni partida s'han de donar de baixa els 50 milions que proposen
per a la dotació del consell econòmic i social.

En el mateix sentit, en el que es refereix a la figura del
Síndic de Gregues. També és un compromís del Partit
Popular, que es durà a terme en el seu moment, i també en
el seu moment es farà la dotació pressupostària
corresponent, una vegada s'avaluïn les necessitats, les
funcions, l'estructura que ha de tenir la figura del Síndic de
Greuges.

En definitiva, vull dir que no podem aprovar totes
aquestes esmenes, excepte les que ja he dit, la 6978 i la
6371, a les quals donarem suport. A tota la resta, inclosa
l'esmena a la totalitat del grup Socialista, hi votarem en
contra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat número 11, de totalitat
a la secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral. S'han presentat quatre esmenes a la
totalitat. La primera és la del grup parlamentari Mixt,
número 6871. Per fer la defensa, té la paraula el seu
portaveu, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. El
pressupost de la Conselleria de Medi Ambient és
aparentment un pressupost important, un pressupost amb
una quantitat global d'uns 12.500 milions de pessetes, que
es ven, a nivell de mitjans de comunicació, a nivell de
propaganda, com un dels pressuposts més elevats de medi
ambient del món. Però crec que hem d'entrar a veure
algunes partides concretes, alguns projectes concrets, què es
preveu en algunes matèries de medi ambient per veure que
aquesta propaganda no és real.

Per començar, vull dir que, havent mirat amb deteniment
les partides, els projectes, les activitats que es preveuen dins
aquesta Conselleria, es veu que no es dóna una resposta
adequada als problemes ambientals que té la nostra
comunitat. Començaré parlant, per exemple, d'ordenació del
territori i urbanisme, específicament, que és un programa
que contempla única i exclusivament 195 milions de
pessetes per fer aquesta quantitat de coses que ara diré: per
exemple, tot el relacionat amb les directrius d'ordenació
territorial entra aquí. Lògicament, per dur endavant el
reglament i per desplegar totes les disposicions relacionades
amb una llei tan nefasta com és la llei de sòl rústic -a la
qual, òbviament, Els Verds ens vàrem oposar. Amb aquests
195 milions de pessetes, hi entren l'elaboració del pla
territorial parcial d'Es Raiguer, del pla territorial de
Menorca, del pla territorial d'Eivissa i Formentera,
l'aplicació del pla director, el pla sectorial de pedreres,
elaboració de plans d'ordenació del medi natural de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera... Això amb 195
milions de pessetes. Mare meva, poca cosa d'aquestes es
podrà fer amb una partida tan petita.
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Continuant amb casos concrets: energia. El Conseller i
membres del Govern s'han omplert la boca parlant del gran
impuls que volien donar a les energies netes, a les energies
renovables, que a partir d'ara s'incrementarien les subvencions.
Fins i tot, fa alguns mesos, vaig arribar a llegir que hi hauria
300 milions de pessetes per aquest concepte. Quan hem anat als
pressuposts, trobam que, en el tema d'energia, hi ha 176 milions
de pessetes, que no només són per fomentar l'estalvi energètic
i les energies renovables sinó que, a més, dins aquesta partida,
hi ha la planificació energètica. Per tant, 176 milions de
pessetes d'un suposat pressupost de 12.500 d'aquesta
Conselleria. Absolutament ridícul és aquest suposat esforç per
fomentar les energies renovables del Govern Balear.

Per tant, quan començam a veure les quantitats concretes,
els pressuposts -els pressuposts són la bíblia, dins un Parlament,
i són els que, realment, plasmen la concreció i en ells es veu si
les promeses que s'havien fet en el seu moment, i els grans
desplegaments propagandístics es concreten o no. Veim, per
exemple, que en temes d'energies renovables ha estat, per dir-
ho entre cometes, un frau.

Parlem de residus, per exemple. Jo, que venc de les Pitiüses,
pensava que ja en aquest pressuposts començaríem a veure
alguna partida destinada a començar a dur endavant el pla
sectorial de residus d'Eivissa i Formentera, que és el que està
més endarrerit i, per tant, el que més necessita que el Govern
comenci a destinar-hi alguna partida. No he estat capaç de
trobar cap partida per desenvolupar aquests plans sectorials de
residus. Tal vegada algun membre del Govern em pot rectificar,
però jo no he estat capaç de veure absolutament res per al pla
sectorial de residus de les illes Pitiüses.

Parlem d'aigua, per exemple. Una de les coses que sap molt
bé el Conseller i tots vostès, és que una de les preocupacions
que tenim Els Verds és el tema de la depuració terciària. Quan
he anat al capítol d'aigua, he vist que hi ha una partida
aparentment important, però es parla exclusivament de
depuració, no hi ha cap garantia -per dir-ho així- que aquesta
partida destinada a depuració serà per a la depuració bona, és
a dir, per a la depuració terciària que, com vostès saben, és
l'única que garanteix que l'aigua depurada es podrà reutilitzar
gairebé per tot, i es podrà fer servir per tot, per qualsevol tipus
de cultiu, per infiltrar i per recarregar els aqüífers... No com
ara, que de la depuració secundària que tenim gairebé al 99%
a les nostres illes, gairebé tota o bona part se'n va a la mar o,
simplement, serveix per regar uns determinats tipus d'arbres
fruiters o de farratge. Per tant, com dic, no hi ha garantia, no hi
ha prou claredat que aquesta quantitat important, 5.497 milions
de pessetes per a sanejament d'aigua, no hi ha cap apartat, o
aquest diputat que els parla no ha estat capaç de trobar cap
apartat on es parli específicament de la construcció o de
l'adaptació de les depuradores a un tractament terciari. Per tant,
alerta, perquè es vénen grans inversions, però no hi ha cap
garantia que després això tengui un ús estrictament ambiental
i sostenible.

Hi ha una altra partida important, que és la del pla Mirall,
anomenada de dinamització territorial, 1.834 milions de
pessetes. Jo, en primer lloc, he de dir que pos en dubte que
una partida que serveix, per dir-ho així, per millorar la
cosmètica dels pobles, en molts casos, i que està servint
d'eina propagandística per al Govern, s'hagi d'incloure dins
la Conselleria de Medi Ambient. Crec que és molt forçat
incloure el pla Mirall dins Medi Ambient. En tot cas, tal
vegada, s'hauria d'haver ficat dins Foment, però considerar
com a accions ambientals moltes de les actuacions purament
cosmètiques, estètiques de molts ajuntaments, crec que és
excessiu, i per això nosaltres ho qüestionam.

En qüestió d'espais naturals, en qüestió de protecció i
defensa del medi natural, els espais naturals com tots els
grups -crec- estam d'acord en això, són el patrimoni més
important que tenim, per a nosaltres, i per a la gent que ens
visita cada temporada turística i, per tant, s'han de mantenir
i s'han de conservar. Hi ha una partida que no arriba a l'1%
dels pressuposts. Bona part d'aquesta partida es destina a
despeses burocràtiques i, per tant, no hi ha una vertadera
gestió, una gestió adequada dels nostres espais naturals.

He parlat de residus, aigua, energia, urbanisme, pla
Mirall... Per concloure, vull dir simplement que crec que
aquest capítol, aquesta partida de Medi Ambient,
sincerament crec que no respon als problemes ambientals
que tenen plantejats les nostres illes. Queden molt mancats
en alguns aspectes. Hi ha partides que serveixen per inflar
el pressupost de Medi Ambient i que, realment, no es poden
considerar estrictament medi ambientals -com, per exemple,
aquestes del pla Mirall o com, per exemple, la depuració
secundària. Si és que es fa així, és de dubtosa eficàcia
ambiental. Per tant, aquests 12.500 milions de pessetes,
aquest gairebé 10% del pressupost, quan veim la realitat,
queda molt menys que això, i crec que això és de lamentar
i per això hem presentat aquesta esmena de devolució.
Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Passam a l'esmena del grup
parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, 6372. Per
defensar-la té la paraula el Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Srs. Diputats, en el pressupost de la
Conselleria hi ha una polèmica sobre què incrementa aquesta
secció respecte de l'any anterior. És una mica trist, perquè, en
principi, el càlcul del percentatge d'increment hauria de ser una
regla de tres. Se suposa que tant l'oposició com el Govern i el
seu personal estam tots qualificats per fer-ho. Però hi ha una
certa polèmica. Efectivament, des del punt de vista estricte, és
un increment d'un 3%. Per tant, aquesta Conselleria coneix un
creixement vegetatiu, evidentment molt per sota de l'increment
del pressupost global de la Comunitat per a 1998, és a dir, la
Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori perd pes
específic dins els pressuposts de la Comunitat Autònoma per a
1998 i, efectivament, hi ha algunes possibles correccions a
introduir -nosaltres pensam que menys de les que introdueix el
Sr. Rami perquè li surtin els números- que són aquelles
competències que tenia aquesta Conselleria i que han estat
transferides a altres. Aquest és l'únic mecanisme correcte. No
és correcte, lògicament, calcular l'increment i inflar-lo a partir
no del traspàs a altres Conselleries, sinó que hi ha activitats que
es feien fins ara i que es deixen de fer com, per exemple,
l'operació vaixell o com, per exemple, la subvenció que passava
al  Consell Insular de Mallorca per a l'incineradora de Son
Reus. Perquè, això, lògicament, són simplement activitats que
deixen de fer-se i, per tant, els recursos que s'empraven en
aquestes activitats ara serien susceptibles de ser emprats en
altres activitats relacionades amb el medi ambient. Si no es fa
així, i s'envien cap a altres Conselleries, això redunda, no
només de forma nominal, sinó de forma real, en una pèrdua real
de pes específic d'aquesta Conselleria.

Nosaltres pensam que els problemes medi ambientals i els
problemes d'ordenació territorial de les Illes Balears no estan,
precisament, per perdre recursos, sinó tot el contrari. Són,
probablement, un dels problemes més importants, juntament
amb els problemes socials, d'estacionalitat, d'exclussió social...
Són el bloc de problemes més important, amb molta diferència.

Per tant, això exigiria una acció decidida per part de
l'administració i, en tot cas, un increment pressupostari
important, i no un decreixement pressupostari o de pes específic
com el que es planteja aquí. A quins capítols? Molt ràpidament
i molt succintament. En el tema energètic, és cert,
probablement, el que sortia fa poc en els diaris relatiu al fet que
la nostra Comunitat Autònomes és de les que més gasta en
matèria d'energies renovables. És possible, i supòs que són
informacions certes. També és cert que aquesta Comunitat
Autònoma coneix uns increments en consum energètic molt per
damunt de la mitja de l'Estat i probablement, tal volta siguem
la Comunitat que coneix un major increment del consum
energètic de tota Espanya. Per tant, ja és normal que ens
preocupem més d'aquest tema.

També és cert que, quan un informe de la Unió Europea
sobre el tractament de les regions insulars, el primer que
diu, molt curiosament, la primera mesura que planteja és la
necessitat d'implementar procediments relatius a les
energies renovables. És un tema en el qual estam obligats a
ser punters, tant pels nivells d'increment de consum que
coneixem a les Illes Balears, com per la nostra condició
insular, que ens fa extraordinàriament dependents, tant si
ens plantejam una imbricació dins la xarxa general de
distribució energètica com si hem d'implementar sistemes
de producció, que, de tota manera, requerirà importació de
matèries primes. Per tant, l'energia renovable i l'estalvi
energètic haurien de ser una prioritat.

Naturalment no és possible parlar d'estalvi energètic tal
com toca, igual que no és possible parlar d'estalvi en
consum de recursos hídrics tal com toca sense replantejar tot
el model de creixement econòmic i urbanístic a la nostra
Comunitat. Això és una cosa que és una acció global de
Govern, hauria de ser una acció global de Govern, i és un
problema que, efectivament, ni ens plantejam. Encara
mantenem la filosofia que, quan vénen 9 milions de turistes,
ho consideram la millor de les notícies. No passa res, i si
fossin 18 encara millor. O no tenim coordinades les
Conselleries o no tenim coordinats els discursos, o no tenim
assumit que estam en un moment en el qual la gestió dels
impactes medi ambientals en el nostre model de creixement
ha de ser la nostra prioritat. En qualsevol cas, no ens sembla
adequat aquest increment d'un 10%, fins a 110 milions de
pessetes en matèria d'energies renovables i estalvi energètic.
Aquesta Comunitat està obligada a fer un esforç molt
superior.

La segona qüestió és el tema dels residus. En el tema
dels residus, via legislativa del Congrés dels Diputats, ens
obliga a aquesta Comunitat a entrar en el reconeixement que
existeix, que és possible, que és legal, que no és perjudicial
per a la salut, ni per a l'economia el reciclatge, la
reutilització i tots aquells conceptes que, en definitiva, estan
absolutament a (...) de la gestió dels residus a tota Europa.
Hi entram via legislativa, i amb una norma introduïda en el
darrer moment en la llei d'acompanyament. Sembla que aquí
ja no prohibirem aquest tipus d'activitats, fins ara mirades
amb recel i sospita.

En qualsevol cas, el que no feim en aquesta Comunitat
Autònoma, i el que no fan aquests pressuposts -i això ja els
fa, en sí mateixos, mereixedors d'un suspens- és posar
recursos des del Govern de la Comunitat Autònoma perquè
s'implementin sistemes seriosos de reciclatge, de
reutilització de residus. No val haver posat 1.800 milions de
pessetes per construir la incineradora, i no fer un esforç no
ja similar, no ja semblant, ni comparable amb el tema de
residus. De fet, no es fa cap esforç més que vehicular allò
que pugui venir d'aquesta legislació de l'Estat.
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Molt ràpidament, perquè ja s'acaba el temps, apart de
l'energia i els residus, del tema de l'aigua ja n'he parlat, és un
tema lligat al model de creixement, però l'èmfasi s'ha de posar
en l'estalvi, en la gestió de la demanda, en posar recursos
perquè es posin en marxa els comptadors d'aigua individuals.
Això té rendiments evidents, importants, en l'estalvi de recursos
d'aigua. Amb els sistemes de reguiu estalviadors d'aigua es
podrien aconseguir importants quantitats d'aigua, o es podrien
estalviar importants quantitats d'aigua si la nostra agricultura
s'adaptàs a sistemes de reguiu estalviadors, però això,
naturalment, necessita un esforç per part de l'administració. No
pot sostenir exclusivament aquesta inversió un sector econòmic
que és, probablement, el més deprimit de la nostra Comunitat
Autònoma. S'han de posar recursos per arreglar la xarxa de
distribució, i, com deia el Sr. Balanzat, per al tema de la
reutilització de l'aigua.

Quart gran capítol: el tema de la gestió del parc natural, de
l'educació medi ambiental... És necessari posar més recursos,
perquè -nosaltres vàrem fer una interpel•lació sobre aquesta
qüestió no fa gaire mesos- la nostra gestió dels espais naturals
protegits, regulats en forma de parc, és extraordinàriament
deficient, i en una comunitat com la nostra, els espais naturals
haurien de ser -utilitzant una terminologia en castellà- una
tacita de plata, i no ho són, perquè no tenen prou personal, ni
prou medis. I aquí ens ho podríem permetre, i ho necessitaríem
fins i tot, perquè crec que va en la línia del tipus de turisme que
volem, i del tipus d'Illes Balears que volem, o que imaginam,
per emprar termes del Govern.

Cinquena qüestió que m'agradaria plantejar: el tema del pla
de Mallorca. Jo crec que no és de rebut -acab de seguida, Sr.
President- que dins l'ordenació territorial de Mallorca, el pla de
Mallorca estigui oblidat. Hi ha una estructura perfectament
establerta a la llei d'ordenació territorial, llei d'ordenació,
directrius d'ordenació territorial, plans insulars, plans
comarcals, i no podem botar més escalons. Ja hem botat les
directrius d'ordenació territorial massa anys, no botem l'escaló
del pla de Mallorca.

Per últim, una qüestió: nosaltres, des d'una concepció
profundament insularista, que ja vàrem defensar ahir, per
exemple, en la llei de transferències dels menors, pensam que
el pla Mirall, que són 1.800 milions dins la seva Conselleria, la
Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori, el tema
de l'ajuda al planejament urbanístic, s'ha de fer a través dels
Consells Insulars i no s'ha de fer per part del Govern autònom.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del parlamentari Nacionalista-
PSM, per defensar l'esmena 6983, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Era
previsible que, en uns pressuposts de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, el nostre grup presentàs una esmena a la
totalitat a la secció de la Conselleria de Medi Ambient. Era
previsible perquè, des de fa molts anys, discrepam
profundament del model territorial que s'ha implantat,
depredador de recursos, basat en el continu creixement, com un
dels motors ineludibles de riquesa, que creim que s'ha d'adreçar.
El Govern ja va canviant el discurs, creim que tots som
conscients que el model no és sostenible, ja no el sosté ni el
Govern en els seus discursos públics, però sí amb les mesures
pràctiques, pressupostàries que, bàsicament, entre no fer res i
modificar perquè es puguin fer coses, continua en la mateixa
línia a la qual ens té acostumats.

Per tant, demanam, una vegada més, una esmena a la
totalitat, per veure si d'una vegada i sempre reaccionam
davant el que ha estat, fins ara, un despropòsit. Les hipòtesis
ja parlaven que el planejament urbanístic actual podia
multiplicar per quatre la capacitat de població; l'avanç de
directrius parla que es multiplica per dos el sostre edificable
de les Illes Balears si s'implementa només el que ja hi ha en
aquests moments, i, per tant, per a nosaltres, una de les
obsessions que s'hauria de tenir dins la Conselleria de Medi
Ambient per a un procés racional d'ordenació del territori
hauria de ser procedir a desclassificar territori. Se'ns
anuncia un treball en directrius d'ordenació del territori,
se'ns anuncia un treball en una llei de sòl urbà,
imprescindible -no té res a veure una urbanització de caire
turístic amb les urbanitzacions que preveu la llei del sòl, per
exemple, no necessiten paràmetres d'escoles-, i se'ns diu que
hi haurà reglamentació de sòl rústic, etc., però sembla que
tot això obviarà aquest problema que, a nosaltres, ens
sembla important i urgent. 

El PP continua en contra, cada vegada que hi ha
iniciatives de desclassificació, com ha passat a Calvià, a
Cala Petita, sempre ha votat en contra, i ara no dedica ni una
sola pesseta a aquest problema. Nosaltres creim que seria
molt més barat i una inversió de futur desclassificar territori
que no després fer operacions de cirurgia, d'esbucar hotels,
de redefinir una oferta obsoleta, ja que, al final, la cirurgia
sempre és més cara que no les operacions preventives que
nosaltres demanam en aquests moments.

També se'ns parla de plans, i nosaltres ens n'estalviaríem
tota una sèrie. Creim que seria un bon estalvi, no quarterar
Mallorca en base a unes premisses equivocades, com ha
estat agafar una mancomunitat de serveis i convertir-la en
comarca, com és agafar una excusa que era poder tenir un
objectiu 2, un territori homogeni interessant de cara a un
objectiu 2 de reindustrialització però que no és una
comarca, com és el Raiguer, i ara aprofundim dins el
desgavell territorial. No parlaré de la paraula urbanisme
pròpiament dita, perquè teòricament, i tots hi coincidim, és
dels Consells Insulars, tot i que no la poden exercir amb la
dignitat adequada perquè no tenen recursos, i els recursos
són imprescindibles per una gestió eficaç. És més, el
Govern continua mantenint aquí com a mínim tres títols que
són propis dels consells insulars i que, amb bona lògica, el
que s'hauria de fer és transferir aquests recursos perquè els
gestionàs el consell. En primer lloc, els 48 milions per a
planejament municipal, jo crec que ja no té consol, no té
defensa que aquest 48 milions no els gestioni el consell
insular, els consells insulars, com no en té, i jo crec que ja
no voldrem insistir més en aquesta línia, perquè ja se n'ha
parlat molt en aquesta tribuna el Pla Mirall que al cap i a la
fi no només no deixa que gestionin els consells insulars,
sinó que no permet als ajuntaments fer una racional inversió
en les prioritats que ells mateixos s'imposen. La mateixa
línia del 5b que hi ha unes excepcions dins el 5b que són per
a desenvolupament de nuclis rurals, i aquest
desenvolupament de nuclis rurals, a totes les diputacions de
l'Estat espanyol, a totes el gestionen les diputacions, malgrat
es transfereixi al Govern autonòmic, aquest el transfereix a
les diputacions i el gestionen les diputacions, a totes excepte
a Catalunya, per un tema que tots sabem i a les Illes Balears
per un tema incomprensible des del punt de vista de lògica
política o només comprensible per la política en minúscules
que practica el Partit Popular.
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Sobre el tema de les aigües també és ben clar que no
compartim el model ni la política hidràulica que ha caracteritzat
el Govern durant aquests anys i que s'hi manté, que ens ha dut
a una operació importantíssima de 8.000 milions de pessetes,
com la del vaixell, al qual en haver acabat, no n'ha quedat res,
senzillament, res. Per al nostre gust, primer, tota la despesa s'ha
de dur cap a l'estalvi, l'estalvi i també reparació de xarxes, això
ens du al pla d'obres i serveis, per exemple, que està congelat,
deixar les coses ben fetes, du un estalvi importantíssim que
després són mils i mils milions de pessetes en infraestructures
innecessàries, els camps de golf se'ns havia promès que
regarien amb aigua depurada tots, tots, la Llei del sòl rústic ja
va fer l'exepció, ja va dir, "no, on vaig dir tots vull dir els nous,
o vull dir quan ampliïn", no, vàrem dir que tots, amb caràcter
retroactiu.

Són molts els elements, moltes les mesures que es podrien
emprendre i no n'hi ha suficients, jo diria que gairebé cap
comparat, comparat, com a mínim, amb els mils de milions de
pessetes que costen les grans instal•lacions que en aquest
moment estan en marxa, la qual cosa ens du a una qüestió, que
nosaltres consideram que s'hauria de limitar el creixement
senzillament per política d'ordenació del territori, econòmica i
per principis, per arribar a viure a un país amb una qualitat de
vida que en aquest moment ja comença a perillar, per no dir que
en determinats sectors ja ha caigut. Però, en tot cas, si no és un
límit, el que és indubtable és que encareix, perquè el que és
indubtable és que les potabilitzadores encareixen brutalment un
servei bàsic on hi ha d'anar tothom, com és l'aigua, de 250
pessetes, a 300 em sembla que la paguen ara a Formentera, i
sinó dins aquesta forquilla, a un duro, 10 pessetes, 15 pessetes,
que significa treure aigua d'un pou, creim que no és racional
això que feim i aquesta idea que fabricarem aigua perquè no en
tenim, creim que ens du a un desgavell, com ens hi dur no voler
publificar el règim de les aigües subterrànies i fer una
planificació assenyada, raonable per part del Govern o millor
a través dels consells insulars i continuar amb la dèria que són
competències municipals i anar als consorcis perquè Palma
tengui instal•lacions dins Escorca i una situació bastant absurda
del que seria una política hidràulica assenyada a un territori de
recursos escassos.

Quant a les depuradores, tornam a estar allà mateix, una
primera cosa que s'hauria de fer són xarxes separatives,
perquè un dels problemes que tenen les depuradores és que
hi vagin les pluvials, però clar, 200 milions de pessetes a
Mallorca, 300 en total de plans d'obres i serveis. Els
claveguerams en aquest moment perden una barbaritat, hi ha
xarxes en situacions obsoletes però no es dóna ajuda, com
se'n donava un temps, perquè això s'arregli, això, al cap i a
la fi redunda en perjudici de les depuradores. Situacions
kafkianes, Campos, la depuradora feta, l'aigua no hi anirà
perquè no estarà fet el clavegueram.

El terciari, absolutament insuficient, mentre que tot es
finança, evidentment amb cànon, però també a través d'un
endeutament de l'ajuntament que s'ha d'endeutar però que li
paguen d'una manera absolutament fictícia, amb unes
operacions financeres que haurien de fer empegueir a un
gestor públic que el que vol és mostrar amb transparència
les seves xifres.

Energia -i hauré d'anar abreujant molt ràpidament-,
l'estalvi no és suficient, és evident, la Unió Europea ens està
indicant cap a la solar, cap a les energies alternatives, i aquí
ens tornen a parlar d'inversions de mils i mils de mils de
milions de pessetes cap a energies clàssiques, com a mínim,
veurem si triomfa el gas, però la veritat és que aquella
ambició que nosaltres voldríem veure a ser pioners, a ser
primera avantguarda en energies alternatives i en estalvi no
la veim en aquestes illes.

En residus sòlids els despropòsits són majúsculs i són ja
un clàssic d'aquests debats, però és que tenen el cinisme, i
tornam a ser allà mateix, de posar com a propòsit, com a
objectiu, el reciclatge, com a mínim retirin-lo, que diguin
que no volen ni la incineradora, sinó que el que els agrada
són els abocadors, com fa el conseller de Medi Ambient,
que ho digui que li agraden més els abocadors que no les
incineradores, però com a mínim no ens parli de reciclatge,
si no hi posa ni una pessetes, 1.800 milions per a una
incineradora, zero pessetes per a compostatge, per a
reciclatge, i és un objectiu del Govern.

Abocadors. Els sòls contaminats també no s'arreglaran
mai. Formentera, cap, no hi ha una pesseta, residus
especials, és que no li preocupa al Govern aquest tema que
per a nosaltres és importantíssim?
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En espais naturals, s'ha d'adquirir molt més espai, vivim en
aquests moments una situació molt delicada a les Illes Balears
en la qual tots els espais estan tancats, tots sabem que són de
propietat privada, però és que a més és molt difícil per a tots els
ciutadans accedir a espais de lleure, un no pot anar ni a cercar
esclatasangs ni a cercar caragols amb la facilitat d'un temps, i
ara és una responsabilitat de l'Administració dotar d'espais i
dotar de lleure als ciutadans. Això significa doblers,
naturalment, doncs s'hi han de posar. S'han de garantir els
accessos a les muntanyes, s'han de garantir els accessos a les
platges, a tot el que sigui domini públic, i això significa
polítiques financeres importants, a part d'ordenació del territori.
No les veim en aquest país.

Reserva de la biosfera, tots ens en congratulàvem, però no
veim les accions pressupostades per garantir-ne, no hi ha gestió
d'espais naturals, no hi ha plans d'ordenació, però tampoc no hi
ha personal i no hi ha gestió. No hi ha una guarderia forestal
suficient, no veim recursos per a la rehabilitació de pedreres,
molt de pla de pedreres per dir més o menys tot el que ja
teníem, per fer m'çes o menys amnisties, per gestionar d'una
manera, per dir, "demà tornam a començar", però no hi ha
rehabilitació dels espais degradats.

Al domini públic hidràulic -ja acab, Sr. President-, torrents,
no els volen delimitar, ens han votat totes les iniciatives que
hem presentat a favor de la protecció del domini públic
hidràulic, en contra, totes, i, en canvi, no han estat capaços
tampoc d'implementar aquell conveni de l'any 94, de despesa de
3.000 milions de pessetes per a millora d'aquestes
infraestructures o d'aquests espais. Creim que és important ser
acurats amb els torrents i per evitar inundacions. També, en tot
el domini públic hidràulic, també en costes, en ports, en litoral,
que creim que no es fan ni es pressuposten les accions
suficients. 

De totes maneres, creim que hem passat un breu panorama,
com el que permet un debat d'aquestes característiques, i la
veritat és que, en general, aquesta conselleria de Medi Ambient
que ens pensàvem que pel nom i per la sensibilitat de qui havia
de ser el titular, canviaria d'alguna manera la política del
Govern, més enllà del nom, és que hem vist que ha fracassat, ha
sostret totes les seves expectatives i, ben al contrari, ens ha dut
com una de les primeres iniciatives modificar a la baixa la Llei
d'espais naturals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. També s'hi manté l'esmena 6804 del
Grup Parlamentari Socialista, per defensar-la té la paraula el
seu portaveu, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. No podem avalar
la política de medi ambient i d'ordenació territorial que es ve
fent fins ara, i això ens serveix també per jutjar aquest
pressupost per a l'any 1998, que és clarament continuïsta,
reconegut com a tal pel conseller de Medi Ambient i que, per
tant, suposa continuar amb aquesta política feta fins ara.

Les idees, la pràctica política que sustenten aquests
pressuposts en matèria de medi ambient i d'ordenació
territorial han de ser profundament rectificades i corregides
per poder esmenar dèficits infraestructurals molt importants
que encara patim en aigua i sanejament, per desenvolupar
una gestió d'espais naturals que no es fa, per posar seny i
racionalitat a l'ús del territori, per dur, per impulsar una nova
política de residus, per posar ordre a l'explotació de recursos
hidràulics, per respectar i col•laborar lleialment amb les
altres institucions insulars, amb els tres consells insulars.
Les diferències són molt importants i per això nosaltres
demanam la devolució.

La política d'aigües ha posat en evidència la proverbial
improvisació i imprevisió del Govern del Partit Popular des
de l'any 1983, han estat anys de creixements espectaculars,
urbanitzacions, hotels, apartaments, segones cases, tot
permès, tot autoritzat, sense preveure com a mínim i
simultàniament les estructures hidràuliques precises, sense
racionalitzar l'ús del recurs, anant acceleradament cap a una
fallida hidràulica. I l'expressió més gràfica d'aquesta fallida
ha estat el Móstoles i el Cabo Prior. Però, en aquest moment,
acabada aquesta operació extraordinària, veim amb incertesa
que també ens podem trobar l'any 1999, amb un dèficit greu
d'aigua a la badia de Palma perquè no hi ha una previsió
suficient, una garantia suficient, una programació adequada
perquè les dues obres que han de venir a cobrir aquesta
fallida que momentàniament ha cobert el transvasament des
de Tarragona, de l'Ebre, a Palma de Mallorca, a la badia de
Palma, que són les dues obres de Sa Costera i de la
dessaladora, una està paralitzat el projecte i, per tant,
ajornada la seva execució, i l'altra, amb un projecte
insuficientment dotat, dins l'any 1991.

Per tant, dins l'any 1998 haurem d'estar pendents
completament de la climatologia, mirar cap al cel i veure si
plou i, si no, preparar les rogatives ja per al començament
del 1999, per veure si el que no ens doni el Govern ens ho
dóna la providència divina.

Hi ha obres d'aigua i de sanejament, dèficits en xarxes
d'aigua i de sanejament importantíssimes encara a les Illes
Balears, i les aportacions del Govern, per contribuir a fer un
programa accelerat per esmenar aquests dèficits importants,
la veritat és que són pobres, jo diria que míseres si les
comparam amb altres projectes i amb les necessitats que
realment hi ha.

Es tolera des del Govern i sense un control adequat que
es continuïn sobreexplotant aqüífers, aqüífers castigats,
salinitzats, amb dessaladores que encara empitjoren la
situació d'aquests aqüífers. Hi ha una laxitud, una
negligència per part del Govern en l'aplicació de la Llei
d'aigües, quant a la normativa sanitària, veim com es
permeten noves concessions per a noves promocions
urbanístiques i es donen a pous extraccions que sobrepassen
àmpliament el nivell de clorurs recomanat per les
normatives tecnicosanitàries i, per tant, per normatives que
haurien de ser complides si estam, a la vegada també,
respectant i cuidant la salut de la població.
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Es mantenen dins el pla hidrològic, encara, projectes
absolutament absurds en el seu moment, i ja esmentats aquí
altres vegades com són les d'envasar les Ufanes de Gabellí o,
com és envasar el torrent d'Aumadrà, que crec que ja hi hauria
d'haver manifestacions clares que es renuncia absolutament a
fer aquest tipus d'agressives, i jo crec que, a més, inútils,
actuacions.

En clavegueram, en sanejament tenim dèficits importants,
dèficits importants en xarxes estanques, no en xarxes virtuals,
en xarxes que no perdin, que no contaminin i a la vegada tenim
dèficits molt importants a les Illes Balears en xarxes
separatives, absolutament necessàries per fer eficaces les
depuradores d'aigües residuals que el Govern i els ajuntaments
han anat construint.

I en matèria de depuració, veim amb molta preocupació, que
hi ha un molt més que probable incompliment, dia 1 de gener
del 99, un incompliment que seria flagrant per a una comunitat
el govern de la qual ha presumit tant durant tant de temps de ser
la primera, d'anar davant en matèria de depuració, que no es
compleixi dia 1 de gener del 99, d'una manera important, la
directiva europea que obliga que tots els municipis, nuclis de
població de més de 10.000 habitants tenguin un tractament
secundari de qualitat, el que aquí deim un tractament terciari
pobre, un tractament secundari de veritat omplert de qualitat i
pagant amb eliminació del fòsfor i del nitrògen, cosa que no fan
els tractaments habituals d'Ibasan o aquí, habituals de les Illes
Balears.

Depuració terciària en funcionament, autèntica, no n'hi ha.
depuració terciària que de veritat permeti la reutilització de les
aigües residuals amb possible filtració cap als aqüífers no n'hi
ha cap en condicions, són paraules textuals del gerent de
l'Ibasan a una recent compareixença parlamentària i, a més, a
més, amb la gravíssima contradicció que, sabent això, sabent
que això no existeix, sabent el difícil que és o l'absurd que és
impermeabilitzar un camp de golf per poder-lo regar amb
aigües insuficientment depurades, això es permet per la
Comissió de Medi Ambient que està dins la conselleria que el
conseller regenta. Per tant, hi ha una política absolutament
incoherent amb la que un gerent de l'Ibasan, expert, se suposa,
en aigües, en aigües depurades o en depuració d'aigües, diu que
la veritat troba molt fort, troba molt fort poder impermeabilitzar
la totalitat d'un camp de gols que està damunt un aqüífer per
poder-lo regar amb aigües insuficientment depurades, però la
Comissió balear de Medi Ambient no ho troba fort, ho troba bé
i ho recomana.

Hi ha falta de solucions, encara, del problema
mediambiental nou, el problema mediambiental que han creat
les depuradores, cada solució crea un programa nou, això és
evident, les depuradores han creat un nou problema, els fangs
de les depuradores i el seu tractament, la seva inertització. I
després d'anys de funcionament de l'Ibasan, veim encara que
s'està en fase de tempteig, en fase d'estudi, d'experimentació en
matèria de tractament d'aquests fangs que ja tenen un volum
molt important i, per tant, una capacitat, una potencialitat de
contaminació molt forta.

Quant a la política d'ordenació territorial, el balanç de
desenvolupament de la Llei d'ordenació territorial, de l'any
1987, no pot ser més pobre, deu anys per treure un avanç de
Directrius d'Ordenació Territorial, 300 milions gastats per
què?, gastats per arribar a una normativa que no compromet
a res, que no vincula a res, que no ataca resolutivament els
problemes que els mateixos documents que el Govern
elabora de (...) Durant deu anys, una aplicació abusiva de les
excepcionalitats i de les raons d'urgència establertes a la Llei
d'ordenació territorial, urgències que realment quan es veu
després el camí que han dut les iniciatives d'ordenació
territorial es veu que eren una falsa excusa, perquè si el Pla
de carreteres era urgent l'any 90, i encara no està aprovat,
l'any 97, si el Pla de ports esportius era urgent i va necessitar
cinc anys per ser aprovat, ara està anul•lat pel Tribunal
Superior de Justícia, el Pla de pedreres en va necessitar vuit,
i què hem de dir d'altres, el Pla del Pla fa sis anys que,
aprovats per urgència aquí els criteris per a la seva
elaboració, encara no està aprovat definitivament.

Per altra part, set anys de l'aprovació de la Llei d'espais
naturals, set anys, d'aquí a un mes farà set anys. I després de
set anys, quin és el desplegament que el Govern ha fet, la
Conselleria de Medi Ambient, especialitzada en aquesta
qüestió, del desplegament dels plans especials, dels plans del
medi natural, de les declaracions de parc natural o de reserva
natural, d'espai protegit per legislació estatal que es feien a
la Llei d'espais naturals, és nul•la. Quina és l'elaboració del
desenvolupament dels dos grans espais complexos especials
que hi ha a la Llei d'espais naturals, la Serra de Tramuntana
i els Amunts? Res. Per tant, estam, també en matèria
d'espais naturals, de desplegament de les obligacions legals,
en una situació de plena inactivitat.

I en matèria de residus, ho han dit els que m'han precedit,
però ho he de dir, si la luminotècnica m'ho permet, que no
hi ha recursos econòmic per a la nova política de residus
sòlids, per a la recollida selectiva, per a les plantes de
triatge, per al compostatge, s'ha destinat durant anys el 30%,
s'ha subvencionat amb el 30%, el 30% del pressupost inicial,
la planta de valorització energètica, comunament
denominada incineradora, el 30%, quan es passa d'aquest
tipus d'actuacions a actuacions de la nova política de
residus, no hi ha cap tipus d'aportació o de compromís per
part del Govern, és perquè la incineració era més
subvencionable que el reciclatge?, era perquè el Partit
Popular era més subvencionable que el pacte de progrés? No
ho entenc, perquè tampoc no és una qüestió que afecti
només l'illa de Mallorca, sinó que afecta les tres illes, els
tres consells insulars, els tres plans insulars de tractament i
gestió de residus sòlids.
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No hi ha recursos per restituir paisatgísticament els paratges
malmesos pels abocadors, ni hi ha previsió per a les plantes de
demolició, de tractament de runes i de tractament de demolició,
de construcció, una qüestió que fins i tot al mateix Pla de
pedreres estava prevista i que, a més, és un dels elements també
d'impacte paisatgístic, perquè no tan sols són abocadors de
residus, que són els més importants, també hi ha molts
d'abocadors que són abocadors d'obres, de demolició, de
sobrants de construcció. 

I què hem de dir sobre els problemes de residus especials
que un any més es plantegen com una cosa d'anar estudiant
sense accions directes, sense accions directes amb el que passa
amb un creixent problema sanitari i ambiental que és el
problema dels animals sacrificats que no poden ser consumits
perquè tenen determinades problemàtiques sanitàries, vaques
boges i similars, etc., què es farà amb aquests animals?, què
faran?, els duran a Son Reus?, està prohibit per la normativa del
Pla de residus sòlids tractar aquest tipus de residus. Què hem de
fer amb els residus tòxics però que són domèstics, que es
recullen a cada casa, els medicaments, les bombetes
fluorescents, què hem de fer amb les pintures, etc.?, quin
tractament?, aquest és el tractament que el Govern ha de donar.
Farem amb tot això un ajornament com es va fer en el seu
moment amb el problema dels residus sanitaris i hospitalaris?

I, per acabar, una menció breu, simplement una pinzellada
per completar una mica aquesta esmena a la totalitat.

El Pla Mirall, un pla a deu anys, un pla que centrifuga i
amaga un endeutament important a través de consorcis en la
seva major part, per fer acabats, per fer façanes, per fer
mobiliari urbà, per fer coses molt bones, molt bones si tenim
resoltes prèviament les estructurals, perquè estam a través del
Govern i d'aquest pla subvencionant la resolució dels problemes
epidèrmics, però els problemes de fons, la malaltia de fons no
la tenim resolta, tenim qüestions, dèficits, com deia, importants
en xarxes d'aigua, insuficients i amb pèrdues molt grosses,m
dèficits importants en clavegueram, que perden de per tot, que
estan destruïdes en molts de casos les antigues i que a més no
són separatives, i el Govern fa un pla d'esquena a aquesta
realitat que hauria de ser prioritària, un pla d'aparença, un pla
de millorar la imatge, però que realment es fa sense atacar el
problema de fons. I, a més, és una cooperació municipal, una
cooperació directa del Govern amb els municipis que jo crec,
encara que no sigui el més important, que està fora de l'esperit
de l'estatut d'Autonomia, que es fa sense comptar amb les
institucions insulars que tenen com a funcions prioritàries
precisament, bàsiques, prèvies, precisament la cooperació en
l'execució de les obres que són de competència municipal. 

Crec que són raons importants per poder avalar que
nosaltres demanam la devolució al Govern d'aquest projecte,
del projecte de la secció de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral, perquè les divergències entre
el Grup Parlamentari Socialista i el Govern del Partit Popular
en aquesta qüestió, són molt importants.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula i obre
un torn incidental amb tots els portaveus que han
intervengut.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
veritat és que esperava trobar una certa oposició a aquests
pressuposts d'aquesta conselleria de la qual en aquests
moments tenc la responsabilitat, però he de dir que he trobat,
tal vegada, més suport del que jo, fins i tot, esperava.

Per a mi, que el Sr. Balanzat em digui que el pressupost
és important, malgrat sigui aparentment, i vengui això del
partit d'Els Verds, malgrat només sigui a nivell de
propaganda, jo crec que ja és important i, en certa mesura,
dóna una imatge de quin és el tarannà del Govern balear en
temes de medi ambient. Òbviament, només faltaria això, a
l'hora de dur endavant aquests programes, hi ha
discrepàncies importants, discrepàncies amb tots vostès, de
les quals he anat prenent nota, i tractaré, almanco fins allà
on arribi, fins allà on pugui, d'anar, almanco, comentant.

El que passa és que, almanco, quatre pinzellades del que
són aquests pressuposts de 12.500 milions de pessetes, amb
una inversió que suposa el 85% en inversió, 10.651 milions,
i una inversió pràcticament del 69% en temes d'una manera
o l'altra relacionat amb medi ambient, en temes
mediambientals, jo crec que un poc, el que deia quan he
començat, es pot compartir o no la gestió d'aquest
pressupost, però no s'hi pot estar en contra. I no deixa de ser
curiós que una vegada dit això, precisament aquí hi hagi
presentades esmenes a la totalitat per part de tots els grups,
qualque cosa passa, qualque cosa de política hi ha, què és
que no els agrada el camí que du el Govern o pensen que el
problema és que anam bé i queden sense arguments i han
d'atacar?, "anem a atacar la globalitat perquè, tanmateix, el
que són les línies, el que és la feina que es fa a la conselleria
és difícil arribar-hi? No ho sé, tal vegada sigui una reflexió
que s'haurien de fer, discutir, fer una aportació més
constructiva, perquè és ver que han atacat gairebé tots els
programes que hi ha a la conselleria, han dit que es podrien
fer coses d'una manera distinta, que es podrien fer les coses
millor, que es podrien traspassar quantitats de doblers, però
no han aportat, entre tots, ni una sola idea nova, ni una. És
a dir, tots els camps d'actuació que du en aquest moment
endavant la Conselleria de Medi Ambient, no la gestió, però
si en els camps d'actuació, vostès hi estan d'acord. No ho
devem fer tan malament.
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Miri, per començar per un tema, òbviament jo no entraré en
detall a tots els temes que m'ha plantejat el Sr. Balanzat, perquè
a l'hora de fer els criteris d'actuació, no són els mateixos els
seus que els nostres per tant, crec que no val la pena.

El tema de l'increment de si el 3 o el 17% afecta els nostres
pressuposts, jo crec que és un tema del qual ja n'hem parlat
massa. Miri, en xifres reals, no en xifres formals, l'increment
del pressupost d'aquesta comunitat en temes mediambientals,
és del 17%, en increment real, en xifres formals, és del 3%, per
tant, jo no sé per què em parla de decrements percentuals, pot
ser més gros o pot ser més petit, el que és cert és que el Govern
com a mínim, jo dic que més, manté la mateixa sensibilitat en
temes de medi ambient i que, per tant, és una discussió
totalment buida, no sé a què ve aquesta discussió.

Replantejar el creixement i el desenvolupament global de la
nostra societat. Vostè deia, Sr. Grosske, que era una alegria,
una falsa alegria que venguin 9 milions de turistes i que això
denota una certa descoordinació entre conselleries, jo supòs que
només va llegir un tros de la declaració, perquè precisament el
meu company, el conseller de Turisme, deia que aquesta era
una situació que ens havíem de replantejar, i des del Govern fa
temps que en parlam, de creixement qualitatiu, no quantitatiu,
no el nombre de turistes, sinó el rendiment econòmic que
puguin deixar aquests turistes a la nostra comunitat. I això a les
mateixes declaracions on sortia això dels 9 milions de turismes,
també ja ho sortia. Aquest és un poc el camí que nosaltres
propugnam.

El tema dels residus, i ja aprofit per contestar un poc en
bateria, perquè és un tema que ha estat, tal vegada, el tema més
recurrent i on més s'han recolzat vostès a l'hora de fer els seus
discursos. Miri, amb el tema de l'ordenació dels residus, és clar
que la competència és del Govern balear, però la gestió en
aquest moment, de residus sòlids urbans es fa per part dels
consells insulars, i tot el que és el tractament distint al que en
aquests moments hi ha autoritzat o que fins ara, fins a aquests
pressuposts estava autoritzat perquè amb una llei
d'acompanyament que ha presentat el Govern, que s'ha
transaccionat, però que ha presentat el Govern i que s'ha
aprovat, ja es permet, d'entrada, sense cap tipus de reserva, jo
no sé qui és que ha parlat que estàvem en contra del reciclatge
dels tractaments alternatius, això avui ja està aprovat, ja ha
passat per aquí, es dóna d'entrada la possibilitat, la possibilitat,
dic, de tractar alternativament el tema dels residus, i aquesta
alternativa pot ser es fa la valorització a la incineració o el que
vostè vulgui, Sr. Triay, al cap i a la fi la incineradora és seva i
li pot dir el que vulgui, li pot donar el nom que vulgui, vostès
la gestionen i facin el que vulguin, el que passa és que vagi
alerta amb el nom, vagi alerta amb el nom perquè els seus
companys de pacte tal vegada se li enfaden, o sigui que vagi un
poquet alerta.

Els dic que aquí hi ha tota una sèrie de recursos que gràcies
a aquesta modificació de la llei d'acompanyament de
pressuposts entraran, i això als recursos que vendran a través
del sistema integrat de gestió, que la majoria de vostès
coneixen, són uns recursos que en aquest moment estan per
quantificar, són uns recursos molt importants, qualcú els ha
quantificats en dos milions diaris, en 400 milions, jo fins i
tot vaig veure a un diari, 800 milions de pessetes, és obvi
que aquest govern deixarà que aquests recursos arribin als
que gestionen els residus i que, per tant, una vegada haguem
vist quins són aquests recursos, després actuarem en
conseqüència però, d'entrada, el que és evident és que hi
haurà recursos i que el Govern el que ha de fer és, a la vista
de com es comportin les administracions que tenen
responsabilitat i els recursos que els arriben, actuar en
conseqüència.

Que els parcs naturals han d'estar como una tacita de
plata?; estic d'acord, estic absolutament d'acord i, a més,
coincidesc amb vostè en el fet que, primer, per sensibilitat;
dins una comunitat com la nostra necessitam que els parcs
naturals estiguin com una tacita de plata; no sé si ho
aconseguim, ja sé que vostè pensa que no, però el que li puc
dir és que, en qualsevol cas, ens esmenarem, intentarem fer-
ho millor i dur-los endavant.

Bé, era previsible -em deia el Sr. Alorda- que el PSM
presentàs una esmena a la totalitat perquè fa molts d'anys
que discrepen del model territorial que propugna el nostre
govern dins la nostra comunitat, i afegeix -i aquí supòs que
el subconscient l'ha traït- que el Govern ha canviat el
discurs. No sé...; el PSM sí que en sap, de canviar discursos,
el PSM sí que en sap, de canviar discursos, en temes de
medi ambient precisament. 

Després m'ha parlat de desclassificacions. Miri, el
Govern, sap què és, l'únic que fa, Sr. Alorda?; jo li diré, que
és la seva obligació, a més: respondre a la sensibilitat social
que existeix en cada moment, perquè si no seria un mal
govern, i si el Govern, per respondre a la sensibilitat social
que existeix en cada moment ha de canviar el seu discurs, ho
fa, perquè ha de respondre, es deu a això, és la seva
responsabilitat. Jo és que, clar, quan parlen de
desclassificacions de l'ordenació des del Govern i obviam
que aquell que té competències urbanístiques en aquest
moment són els ajuntaments i, casualment, els consells
insulars, i parlam que aquí s'ha de desclassificar i que el PP
cada vegada ha votat en contra, jo només li puc dir una cosa:
el que tengui les competències que les exerceixi; el que
passa és que s'ha d'atendre -no perquè jo ho digui, sinó
perquè és la llei- al principi de legalitat existent, i després,
òbviament, si romp aquest principi de legalitat ha
d'indemnitzar amb els seus fons; només faltaria que
desclassificassin ells i pagassin amb els fons del Govern;
fins aquí hauríem arribat.
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Parla dels camps de golf i ens diuen que dins la nostra
política de camps de golf tots els camps de golf s'havien de
regar amb aigües depurades. Idò, miri, malgrat això no és així,
sinó que s'havia de negociar, li diré que avui queda un sol camp
de golf que es rega amb aigua bona, amb aigua potable. Tots els
altres, en aquests moments, tenen una concessió o una
autorització administrativa i es reguen amb aigües depurades;
tots, tots a Mallorca manco un, tots.

Parlava el PSM de limitar el creixement. Jo si canvia limitar
per ordenar el creixement puc estar quasi quasi d'acord amb
vostè; el que passa és que aquell que té la responsabilitat de
govern no pot dir a la societat que no, que això s'ha acabat; això
no és així. Hem d'ordenar, hem de continuar endavant i hem de
fer la nostra feina.

Bé, després, curiosament, també parlàvem del tema
d'aigües, i és un tema que també ha sortit i, per tant, aprofit per
contestar a tots al mateix temps, de la pèrdua en el
clavegueram, de la pèrdua..., no, a la distribució d'aigua i les
pèrdues que existeixen en el clavegueram, i després posava
l'exemple de Campos; jo crec que ha estat paradigmàtic, no
podia ser millor; l'estació depuradora estarà en marxa -
responsabilitat del Govern, per cert- però l'aigua no arribarà, el
clavegueram no arribarà, responsabilitat de qui, per cert?, del
Consell Insular, efectivament, efectivament.

Parlàvem que s'ha de dotar d'espais perquè la gent pugui
acostar-se al camp, perquè pugui gaudir-ne, i jo crec que no han
llegit, tan sols, els pressuposts o la memòria. Hi ha un
important esforç,  molt important -el que passa és que, clar, els
han de saber llegir, està dins l'Ibanat, que és l'empresa que està
ordenada a través de la Direcció General de Medi Ambient- hi
ha un esforç importantíssim en adquisició de patrimoni natural,
de finques, però també en àrees recreatives. Les 25 àrees
recreatives que existeixen en aquest moment, dins el pròxim
any s'incrementaran en un 50% fàcilment. Per tant, això és el
que diuen els pressuposts.

Torrents, inversió en torrents. Ha llegit el diari d'avui, Sr.
Alorda?; és que justament en el diari d'avui diu la inversió que
s'ha fet en torrents en els darrers anys a Balears, tot en càrrec al
pressupost del Govern, tot.

Ha sortit, òbviament, el Pla hidrològic. Jo crec que no podia
ser d'altra manera, el Pla hidrològic havia de sortir i, de qualque
manera, el que se'ns deia és que dins el Pla hidrològic s'han de
retirar ja certes captacions que estan obsoletes. Jo el que he de
dir és que el Pla hidrològic, i és un compromís d'aquest govern
i, a més, es va manifestar així davant altres actes parlamentaris,
dins aquesta propera sessió de parlament hi ha el compromís de
presentar el Pla hidrològic i, òbviament, s'hi faran totes les
rectificacions pertinents. És possible que algunes d'aquestes que
ens proposen, Sr. Triay, s'hi incloguin, és possible que sí.

En diu que dins el sanejament -i amb això enganx un poc
amb allò d'abans de Campos- hi ha dèficits importants, som
conscients que hi ha dèficits importants dins el sanejament dels
municipis. El que passa és que, òbviament, el que he dit abans,
és a dir, és un problema sobretot que el tema de sanejament i el
tema de infraestructures en aquest moment no és competència
del Govern, es du des dels consells. 

El fang de les depuradores i el seu tractament; és un tema
que està contemplat, efectivament és un problema que tenim
en aquests moments i el que li he de dir és que s'està fent
l'estatut de cogenerador a l'empresa Ibasan, que és la que du
tot el sanejament de depuradores, precisament per anar a la
dissecació de fangs i poder-los reutilitzar.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

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

Sí, Sr. President, vaig acabant.

Les directrius d'ordenació del territori. Resulta que han
estat 10 anys a sortir i el problema era que no sortien; quan
han sortit el problema ha estat que han sortit, perquè ara
resulta que no vinculen ningú; supòs que quan les apliquem
el problema serà que les aplicam, jo no ho sé. Jo el que dic
és que eren un instrument que feia falta. S'ha creat un clima
de discussió social important i, per tant, només per això es
justifica que les directrius hagin sortit i siguin en aquests
moments al carrer. Veurem -sempre dic el mateix- en el
futur si se'ns manifesten bones, mitjanceres o xereques, pot
ser que sí.

El Pla Mirall, per acabar. Bé, el Pla Mirall és una espècie
de racó d'endeutament allà on el Govern amaga coses molt
bones, almanco això li agraesc, però tenim altres dèficits
infraestructurals en aquests moments més importants per
atendre. Miri, tot i que li reconec que, efectivament, hi ha
dèficits infraestructurals molt importants allà on el Govern
sí intervé a través de la Conselleria de Medi Ambient, a
través de la Conselleria de Foment, a través de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, jo el que li
puc dir és que en temes infraestructurals m'agradaria que les
altres institucions, les institucions en general i en particular
aquella en què vostès estan, tenguessin la mateixa
sensibilitat. Probablement, a més de fer la part de fora i part
de dins a través del Pla Mirall, també tendríem les
interioritats millor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr.
Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Bé, molt breument, per exemple el Sr. Conseller deia que, bé,
que criticam molt però que no aportam idees, no aportam
alternatives. Jo crec que això és fals, perquè no només en els
pressupostos o amb les esmenes parcials que després anirem
veient i que tots els grups de l'oposició han presentat, són
propostes per millorar aquests pressupostos que no ens agraden,
de medi ambient, efectivament.

Jo crec que, bé, el conseller diu que és un pressupost
fantàstic i jo he posat alguns exemples que, curiosament, no han
estat rebatuts, no han estat desmentits; he dit que en el tema
d'energia era absolutament ridícul i era absolutament vergonyós
el que es pretén fer, absolutament ridícul; no hi ha hagut cap
resposta a aquest tema. 

Jo estic convençut que en el tema del sòl rústic, per
exemple, el Govern, evidentment, -ho hem dit altres vegades i
ho continuam dient- no està, perquè diu el conseller que ells
responen a la sensibilitat social de cada moment. Jo crec que
això és fals; en el tema del sòl rústic, per exemple, hi ha hagut
una contestació bastant...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

...hi ha hagut una contestació social important perquè,
evidentment, la gent de les nostres illes, la gent assenyada, no
vol normes, no vol lleis que permetin la urbanització del sòl
rústic i no la protecció, que és el que s'hauria de fer. 

Però després hi ha una altra cosa interessant. El tema de
residus que vostè ha tret; vostè diu: "la gestió no és cosa nostra,
la gestió als ajuntaments, als consells" i, per tant... Però, i les
infraestructures per posar en marxa els plans sectorials?, com
a mínim en alguna part sí que té responsabilitat el Govern,
algun duro haurà d'amollar el Govern per posar en marxa
aquests plans sectorials. Li puc assegurar que a les Pitiüses no
n'hem vist ni un, de duro, per posar en marxa les
infraestructures, no la gestió, les infraestructures necessàries
per començar un tractament adequat de residus, no n'hem vist
ni un; per tant... I després ens diu que, bé, que per al sistema
integrat de residus hi haurà molts de sous; sí però, perdoni, s'ha
oblidat de dir que els recursos que es puguin rebre del sistema
integrat de residus no són del Govern balear, eh?, vénen de
fora; per tant, continuam amb el fet que el Govern balear ni un
duro per això. Hi ha hagut una frase que no sé si l'he
interpretada bé o no, però el Sr. Conseller ha vengut a dir,
d'alguna manera, que "bé, si us portau bé, quan tenguem
aquesta pasta, en donarem a les institucions que es portin bé
perquè gestionin els seus residus i perquè els posin en marxa".
Home!, em sembla una mica fort.

Després vull reiterar, simplement, que en el tema de les
DOT efectivament debat social; per cert, aprofit per..., crec
recordar que vostè no fa gaire va dir que, precisament per
facilitar el debat social i per facilitar l'estudi i la reflexió al
voltant de les directrius d'ordenació, donaria facilitats fins i
tot allargant el termini, donant facilitat perquè es pogués
allargar el termini d'esmenes, un mes més, si no ho record
malament; seria interessant que ens confirmàs que això és
així perquè, efectivament, això seria una facilitat que
tendrien tots els col•lectius per poder-les estudiar
tranquil•lament, i no tengui dubte, com ja li vaig dir en una
altra ocasió, que se'n presentaran moltes, d'al•legacions,
perquè aquest grau d'inconcreció i aquesta ambigüitat de les
DOT pensam que és criticable i que, per tant, esperam que
totes les aportacions que es facin siguin degudament ateses
per la seva conselleria.

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per aclarir un
parell de conceptes, que jo crec que per això han de servir
els torns de rèplica i contrarèplica. 

Per què es parla de l'increment de la conselleria?, home!,
perquè la conselleria s'encaparrota en dir coses que no són
certes i això, des de l'oposició, almanco Esquerra Unida, el
posa una mica nerviós. És cert que hi ha un increment
nominal del 3%; és cert que aquest increment és, en termes
reals, superior perquè hi ha hagut unes competències que
han estat transferides a altres conselleries i no tendria sentit
que no es comptabilitzàs això a l'hora de calcular l'increment
real, però quan vostès diuen: "bé, l'operació vaixell ens
costava i ara ja no es fa; per tant, és com si aquests doblers
mai no haguessin passat per la conselleria i no els calcul a
l'hora de saber la diferència entre el 97 i el 98", fan una
operació que no té ni cap ni peus des del punt de vista ni
estadístic, ni comptable, ni de res. I quan vostès diuen: "fins
ara la conselleria aportava 600 milions de pessetes anuals al
Consell Insular de Mallorca per al tema de la incineradora
i ja no aporta i, per tant, jo faig com si mai no haguessin
passat per aquesta conselleria aquests doblers", fan una
operació estadísticament i comptablement infumable.
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Per tant, no és vera el tema del 17% i, per tant, insistirem
sobre aquesta qüestió perquè, clar, jo, en el debat a la totalitat
sobre el tema del pressupost, a un fulletó que va treure la
Conselleria d'Hisenda ja en vaig trobar cinc o sis, d'aquestes, és
a dir, uns percentatges en negreta, amb una lletra molt rellevant
dins el fulletó, que tot era fum, i no pot ser, home!, que no
donem les xifres clares a la gent, no?; al cap i a la fi la feina de
l'oposició és intentar trescar per allà dins per esbrinar realment
el que es vol dir, però els ciutadans estan desarmats; quan vostè
va al GOB, o va a una entitat ciutadana o va a qui sigui, i els
mostra el fulletó de la Conselleria d'Economia i Hisenda idò
queden desarmats, ells no tenen els 12 toms ni tenen el temps
per llegir-los i s'ha de ser una mica rigorós, en això. Per tant,
sempre que hi hagi coses d'aquestes ho direm, ho dic per avisar.

El tema de si el Sr. Ortea va fer o no una valoració
ponderada respecte a si ens havíem de replantejar... Sí, dins la
lletra petita -em sap greu, Sr. Ortea, però vostè ha sortit en el
debat fa una estona- efectivament, dins la lletra petita de
l'entrevista podia haver-hi consideracions d'aquestes
característiques, però la lectura universal a tots els mitjans de
comunicació escrits i audiovisuals és: any magnífic, és a dir, el
contrari d'annus horribilis, idò annus magnificus, 9 milions de
visitants, fantàstic i tal, llàstima que no haguem arribat a la
desena; això és la lectura universal per a tothom. Va una mica
en la línia d'un problema de caràcter conceptual que és
interessant, relativament interessant perquè, al final, amb els
termes el desvirtuam, ens l'apropiam, ja allò del
desenvolupament sostenible ja és una befa, tothom ja està pel
desenvolupament sostenible sense moure un dit de les seves
posicions inicials, però, en fi, vagi una mica de debat en aquest
nivell que també convé fer-lo.

Vostè diu: "no em parli, Sr. Alorda, de limitar el creixement,
em parli d'ordenar el creixement". Vaja!, una enorme
conquesta, hem fet, és a dir, no es podran fer urbanitzacions
damunt la Seu, val, perfecte, això és ordenar el creixement. El
problema és limitar el creixement, i el problema és que no hem
de dir a la Comunitat Autònoma que hem de limitar el
desenvolupament de la Comunitat Autònoma, i és cert, no hem
de limitar el desenvolupament i hem d'arribar a uns nivells de
benestar econòmic, social, a uns estàndards de qualitat
mediambiental molt superiors, evidentment no hem de limitar
el desenvolupament, però el creixement entès en termes
quantitatius no és qüestió només d'ordenar-ho, és qüestió de
limitar-ho, perquè l'espai físic on s'ubica aquest creixement és
un espai limitat i, per tant, no accepta determinats nivells de
creixement quantitatiu; sí pot acceptar, d'una manera indefinida,
desenvolupaments de caràcter qualitatiu. Bé, això és una
discussió conceptual interessant, però jo, quan vostè diu que
han d'ordenar el creixement, home!, és que això pràcticament
és la llei que ens obliga: ja hi ha, dins tota l'ordenació
urbanística, territorial i d'altres tipus, idò que no es poden posar
fàbriques de cotxes enmig de la ciutat i coses d'aquests tipus.
La limitació del creixement, això ja se sabia; estam aquí amb
conceptes ja una mica més sofisticats.

Sobre el tema de residus jo crec que el Sr. Balanzat ho ha
explicat amb tota claredat, Sr Rami, Sr. Ramis, perdó. Vostè
ho ha dit molt bé, els consells tenen la gestió, pobrets, no
tenen la competència; aquí no es donen competències als
consells insulars, això és un (...) també superior de la
civilització, aquí se'ls dóna la gestió de les competències:
amb tota una sèrie de paràmetres absolutament
predeterminats se'ls diu "gestiona, fes el (...) diari", però ells
no tenen ni recursos ni possibilitat normativa per canviar les
regles del joc. Per tant, l'implementació de nous sistemes de
gestió de residus sòlids no es pot dir "ho facin vostès que
gestionen la competència", quan vostès els han passat...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, acab de seguida.

...els han passat la competència amb unes directrius
polítiques i amb uns recursos financers absolutament
limitats i predeterminats.

I, vaja, jo crec que amb això acab, Sr. President. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per al torn de rèplica té la paraula,
en nom del Grup Nacionalista-PSM, el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, jo d'entrada no he entès la seva
primera resposta, que és evident que estam d'acord, però
venim aquí a fer política. Estam en desacord i venim a fer
política perquè tenim polítiques d'ordenació del territori,
hidràuliques, energètiques, diferents de les seves, i hem
presentat moltes esmenes i moltes aportacions, i la veritat és
que resulta cada vegada més difícil fer esmenes quan un va
tan errat de comptes; és molt més bo de fer quan un va dins
la mateixa línia redreçar, compondre, que quan un ja va en
direccions completament oposades s'ha de fer l'esmena a la
totalitat i dir: "mirau, això ho faríem completament d'una
altra manera", perquè la veritat és que anar posant
transaccions és complicat.

Però anem a veure si podríem arribar a alguna mena
d'entesa perquè, d'entrada, desclassificar zero, ni en parlem,
però mira, si no em parla de limitar, em parla d'ordenar el
creixement, sí. El Govern està perquè no hi hagi augment
quantitatiu. Intentem aferrar-nos a aquestes paraules, i quina
política se'n pot desprendre? Es multiplica per dos el
creixement quantitatiu amb els planejaments vigents, ho diu
l'avanç de directrius; es multiplica per quatre, deien les
hipòtesis, la capacitat de població, deien les hipòtesis. No
volem creixement quantitatiu, és una de les polítiques
bàsiques d'aquest govern, Turisme, Medi Ambient. 
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Què feim? Res, dir que els consells insulars aturin o
requalifiquin..., no ens sembla molt seriós, i la veritat, apel•lar
la sensibilitat, jo és que, no sé, jo és que li admir la talla
política, li reconec, la barra que vostè té per dir el que diu en
aquesta tribuna jo no la tendria, perquè la veritat és que fer un
setge a pa i aigua a una institució i llavors exigir-li que
compleixi desclassificacions, que faci més clavegueram, que
arregli tota la part d'RSU que vostès no volen subvencionar
quan varen subvencionar la incineradora, etc., i quedar-se el
Mirall no ens sembla gens raonable. 

Però és que, a més, aquest debat ni el vull tenir amb vostè,
és que no el vull tenir amb vostè, el vull tenir amb el
representant del Partit Popular que parlarà després perquè estic
parlant al Parlament de les Illes Balears, estic parlant en
aquesta cambra i tenim una sèrie de competències; una d'elles
és l'urbanisme, perquè la tenim per estatut, i es va decidir en
aquesta cambra que la gestionassin els consells insulars.
Aleshores jo, a aquesta cambra, li dic: qui ha de tenir els
doblers, el Govern o els consells?, i jo en aquesta cambra vull
que es decideixi, no amb vostè, perquè vostè voldrà gestionar
els seus. Jo vull que aquesta cambra demostri si té un model
descentralitzador i vol que, a les competències cedides als
consells, s'hi gastin doblers, o si vol que tot i que la
competència l'hagi cedida, tengui els doblers el Govern, perquè
jo no discutesc amb el Govern, discutesc amb els representants
dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i jo els
dic: ens varen donar cultura, als consells insulars, ens varen
donar esports i ens varen donar urbanisme, en el cas concret;
ens donin els doblers, ens donin els doblers, i vostè em diu: "ho
facin"; clar, el Govern molt bé, vostè sí; vostè no és ni diputat
i, per tant, no he de tenir aquest debat amb vostè. Els altres
s'atreviram a dir-me "ho vostès", quan som nosaltres? 

Ara decidim a on han d'anar els doblers. Els consells
insulars tenen els que dóna Madrid com a Diputació i els que
dóna aquest parlament en la Llei de pressupostos per gestionar
les seves competències d'aquesta comunitat, d'aquest país. Estic
demanant que ens en donin per poder fer gestió. Vostès diuen
no,  (...) i farà una altra cosa; clar, perquè té un altre model,
perquè l'únic que volen fer -i li alab el canvi de discurs, si vol,
perquè ha canviat el discurs, sí, parla de sostenibilitat, o no fa
res, i com que no vol fer res ni vol que un altre ho faci, procura
tenir-lo a pa i aigua. 

A mi és que em recorda un poc la imatge, i miri que vostè
té més una imatge, i perdoni, més soviètica que no del típic
capitalista amb armilla, i frac, i el capell de copa, i el cigar a la
boca, però la veritat és que dóna un poc la impressió que un va
a queixar-se i a dir: "miri, és que hi ha moltes epidèmies, molts
de problemes de salut, en el tercer món", i vostè em contesta:
"no m'estranya, amb la porqueria que mengen..." Miri!, siguem
seriosos! Li deman que els doni menjar perquè no hi hagi
epidèmies.

Els torrents evidentment he llegit, però era insuficient, els
3.000 milions de pessetes; però en aigües, camps de golf, si
només n'hi ha un canviï la norma, si només hi ha un camp de
golf canviï la norma; la Llei del sòl rústic ens varen dir que
no la canviaven, que el que havia dit el Sr. Reus, el
compromís que havia adquirit el Sr. Reus aquí no estaven
disposats a assumir-lo legalment; llavors, si gestionen per
despatxos..., jo parl de normes i, sobretot, en aquest
parlament, no parl de despatxos ni sé què fan, no ho sé, jo
parl d'obligacions jurídiques.

Tampoc no li deim que no faci inversió. Si ens ha
escoltat jo no li dic que faci inversió, cosa que, a vegades,
resulta molt difícil (...) números, perquè la inversió que
vostè diu, que és donar doblers a l'Ibasan, l'Ibasan és una
gran inversió que és pagar els interessos de l'ajuntament;
l'ajuntament diu que és una inversió pagar els interessos
perquè realment els paga el Govern, el Govern diu que és
una inversió pagar els interessos perquè està en el capítol 7
que dóna a l'Ibasan i l'Ibasan ho posa al capítol 7 que
transmet als ajuntaments...; és molt difícil, parlar de tot això,
és molt difícil parlar de tot això.

De tota manera jo no li dic que no facin inversió, li dic
que va completament errat de comptes, que si la fa per fer
un vaixell que quan ha acabat els 8.000 milions de
pessetes..., doncs miri, s'ha acabat, jo no li dic que no els
hagi gastat, els ha gastat Palma i Calvià a través d'un
consorci, d'acord, apadrinat seu, però això no em du enlloc.
Jo no li dic que no fa potabilitzadores, li dic que no
encamina bé, li dic que fa una despesa inútil en depuradores,
si importa, perquè seria molt més interessant -és
importantíssim fer depuradores, és bàsic, però dic que si hi
ha una premissa que és que hi arribi bé l'aigua, que hi hagi
els sanejaments, que la cosa es faci, vostè sap perfectament
que els consells insulars no poden i (...), però bé, ho torni a
dir, ho torni a dir...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, hauria d'anar acabant, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Aleshores, idò, acabaré. Només li diré una cosa, Sr.
Ramis: amb el canvi de discurs de la incineradora, que ja la
veritat només és per contestar-li, si el PSM, com a mínim,
ho hagués pogut canviar..., però ja li hem dit, d'entrada, en
l'execució i la gestió es podia canviar?, es podia canviar?,
perquè si es podia canviar aleshores en parlaríem, però
cessar una inversió d'11.000 milions de pessetes per tornar
a obrir un concurs per posar una altra incineradora perquè el
Govern obligava a la incineradora, no entenem (...). Vostè
ho té molt més bo de fer, vostè du els residus a un abocador
i se'n toca els nassos del tema; aleshores, clar, potser
nosaltres hem volgut aplicar la legalitat i aquí ens hem
equivocat. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Triay, pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Ramis. Bé, el Sr. Ramis intueix que qualque cosa de política hi
ha en aquestes esmenes a la totalitat, i jo no sé si al Sr. Ramis
li sembla malament la política; jo voldria que ho digués perquè
si al Govern li sembla malament la política, si al Govern li
sembla malament el parlamentarisme, idò ens haurem de
replantejar quines relacions hem de tenir amb aquest govern.
Efectivament, hi ha qualque cosa de política en aquestes
esmenes a la totalitat, sense cap dubte, hi ha una profunda
divergència en les matèries que vostè gestiona i administra.

He vist en el seu discurs una reiterada -avui, però altres dies
també- actitud maniquea en relació al que són les competències
d'altres administracions. Per exemple, interpretaré el que vostè
diu, al Govern li sembla bé posar bancs a les places públiques
dels ajuntaments, però li sembla malament contribuir a fer
claveguerams d'aigües pluvials; al Govern li sembla bé, (...), al
Govern li sembla bé arreglar façanes dels pobles, però li sembla
malament contribuir perquè els xarxes d'aigua no perdin; el
Govern considera que aquestes coses, pavimentar amb pedra
viva les places dels pobles, li correspon ajudar-les, però
considera que contribuir a resoldre els gravíssims problemes de
clavegueram corresponen al consell insulars. Idò tengui en
compte que tant són obligacions municipals unes com les altres,
i tanta obligació de foment o de contribució tenim les
institucions supramunicipals, unes o les altres. 

El que hem de veure és quines són les prioritats i quin és
l'instrument previst a les lleis i a l'ordenament jurídic per a la
cooperació municipal, perquè el seu director Gabriel de Juan,
gerent de l'Ibasan, persona assenyada aquí on n'hi hagi,
almanco quan el deixen parlar tranquil i el conseller no és
davant, per exemple a la (...) de la reunió de la Comissió
d'Escassesa d'aigua, diu: "si haguéssim de fer el clavegueram
com toca, ens hauríem de gastar molts de doblers, en
clavegueram, perquè pensin que, avui en dia, llevat de Palma i
algú més, molts pocs, no n'hi ha, de claveguerams operatius",
diu, "i això ens crea, quan plou, a les depuradores, un vertader
problema". Es considera que això és cosa d'un altre. No veim
per què és cosa d'un altre i no és cosa seva. Jo crec que hauríem
de veure quins són els problemes, veure si estam d'acord o el
Govern quins planteja que són els problemes importants dels
ciutadans de les Illes Balears, i veure quins esforços s'han de fer
per resoldre els problemes dels ciutadans.

Dir que ajudar els ajuntaments a resoldre no sé quants de
mils de milions de claveguerams i d'aigua és un problema
dels consells insulars i que és voluntat del Govern contribuir
a posar lluminàries de superluxe d'acer inoxidable, la veritat
és que és un model que no acab d'entendre. No acab
d'entendre a on és la divisió d'aquestes competències i les
línies per les quals unes qüestions sí són pròpies del Govern,
ajudar a construir-les, i unes altres, que són les importants,
desgraciadament, o com a mínim les prioritàries, perquè jo
important ho veig tot, simplement que crec que hi ha coses
prioritàries, prèvies, estructurals, i unes altres que són
d'acabats, de final, d'imatge. I per açò li dic que són molt
bones; i tant que és bo! Jo ahir vaig sentir el Sr. González
Ortea explicant que els altres països tenen les coses més
cuidades que nosaltres, i jo vaig coincidir amb ell quan ho
deia. El que passa que supòs que prèviament les aigües
corren quan plou i no s'inunden, supòs que les clavegueres
van a parar a les depuradores i no van al terreny, i no
contaminen els aqüífers ni els aljubs de les cases, que ja no
n'hi ha cap, lògicament, que es pugui utilitzar, i tantes coses
prèvies que hem de resoldre abans de combatre o poder
aspirar a un nivell de manteniment i de qualitat dels espais
públics, com tenen alguns, no molts, però alguns dels
nostres àmbits europeus.

Per altra part les Directrius d'ordenació territorial,
insistesc, han estat deu anys, molt malament. Però què es
pensa?, que perquè les han presentades les hem dir "amén"?
Han estat deu anys a poder obrir el debat de les Directrius,
i quan vostè obre el debat de les Directrius, veim que s'ha
gastat 300 milions per no comprometre's a res, a res, sense
cap tipus de voluntat resolutiva, simplement per acabar amb
el discurs que fa deu anys que no ho fan, però no per
resoldre els problemes. I quan li deim: i on són els recursos
econòmics per poder fer la reducció de sòl urbanitzable que
les Directrius diuen ue hi ha? "Ah, això és cosa dels consells
insulars". És cosa dels consells insulars?, em pensava que
vostè feia la política de la Comunitat Autònoma, em pensava
que vostè plantejava els objectius de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que vostè plantejava les
grans solucions, i que hi posava remei. Ara resulta que no.
Això és predicar i no donar blat. És molt fàcil, això, però els
papers que vostè ha pagat diuen que hi ha a les Illes Balears
6.800 hectàrees de sòl urbanitzable que encara no té pla
parcial; i n'hi ha moltes també que tenen pla parcial i no s'ha
executat. I davant això que hem de fer? Vostè diu: "es
trencaria el principi de legalitat". Desclassificant no es
trenca cap principi de legalitat, en absolut; desclassificar
està perfectament previst a les lleis. El principi de legalitat
és que si hi ha uns drets perjudicats s'han d'indemnitzar, i
això ningú no ho posa en dubte, desclassificar; no en romp
cap. Diu "hem d'indemnitzar el trencament del principi de
legalitat", quin disbarat, Sr. Conseller de Medi Ambient!, ja
que vostè a vegades em diu "sembla mentida", sembla
mentida que vostè sigui home de lleis, sembla mentida.
Sembla mentida que pugui dir un disbarat com aquest,
simplement per defensar una política de no fer res. I clar, hi
ha un poc de política en tot això; i per això estam en contra
de la seva conselleria, del programa, del projecte de
pressupost de la seva conselleria. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar aquesta
qüestió incidental, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Tractaré d'anar molt aviat, per
intentar arribar a totes les contestes, si puc. Miri, energies
renovables, ja que no hi he entrat abans, li diré que en aquests
moments crec recordar que la partida concreta per energies
renovables que hi ha dins els pressuposts és de 111 milions de
pessetes, un 11% més que l'any passat, que en qualsevol cas es
posen, es llancen d'acord amb altres empreses privades, cosa
que fa que la quantia que es destina en aquesta comunitat a
energies renovables, no només del Govern, sinó del Govern i
d'altres institucions, és molt important. És tan important que,
com s'ha dit moltes vegades en aquest parlament, s'ha dit tantes
vegades en aquest parlament, som la comunitat que estam
destinant proporcionalment més recursos en aquest tema. Som
els que tenim més metres de pannells solars instal•lats, com
vostè sap molt bé; i per tant estam fent un esforç importantíssim
en el tema d'energies renovables. Les DOT, el termini s'amplia,
i ho reafirm una vegada més, i públicament, i no hi ha més
discussió. 

Miri, Sr. Grosske, jo no sé si es posa nerviós perquè en
temes econòmics no es troba còmode, o si realment es posa
nerviós perquè no ho entén. Jo tractaré d'explicar-li una vegada
més, el que passa és que no li puc garantir que l'entengui. Miri,
hi ha dues operacions molt concretes: Una és l'operació del
vaixell, que es destinaven uns recursos per assegurar el
subministrament d'aigua en aquesta comunitat, i els recursos
que es destinen a la conselleria en aquests moments són els
necessaris per garantir aquest subministrament. Per tant, els
doblers que eren absolutament finalistes d'aquesta partida, ja no
són necessaris i per tant no s'han de gastar aquí dins. En el cas
de la indemnització a Tirme, a la incineradora, exactament el
mateix; estàvem dins un plurianual, amb uns doblers de fons
que eren 600 milions anuals, enguany s'ha fet front al darrer
termini, i que per tant aquests doblers, com que eren finalistes
no es poden comptar com a despesa corrent, tenien una finalitat
molt concreta. Si llevam aquestes dues partides, l'augment real
del pressupost és del 17%. Miri, si ho vol entendre ho entengui,
si no ho vol entendre no ho entengui. Això és la situació que
existeix.

Per tant, ja li dic, jo no sé si es posa nerviós precisament
per mor d'això, perquè no ho entén, o perquè en termes
econòmics li ballen un poc els conceptes; igual que pareix
que li ballen quan parla de limitar el creixement davant
ordenar el creixement. Òbviament el concepte que podem
tenir d'ordenar el creixement no és el mateix; a mi ni m'ha
passat pel cap fer cases o habitacions damunt la Seu, jo no
sé si vostè sí; però a partir d'aquí ja crec tota la resta és la
figura, no és l'acudit, és la manera d'expressar les coses.
Miri, quan nosaltres parlam d'ordenar, qualque vegada
ordenar és permetre el creixement a un lloc per impedir-lo
a l'altre, i a la vegada estam limitant el creixement. Però
cada vegada, puntualment hem de veure la globalitat del
territori, com a vostès els agrada dir, després hem d'actuar
puntualment, amb actuacions concretes. Supòs que al Sr.
Balanzat això de pensar globalment en el territori i actuar
concretament, i no fer polítiques genèriques, jo crec que és
el que demanen sempre les agrupacions ecologistes.

Sr. Alorda, miri, les competències totes vénen amb
transferències. No val dir avui "a mi no em basten, jo vull
més doblers, dona'm doblers perquè jo vull fer això. No, no
val. Miri, vostè quan té la gestió ha de dur la gestió endavant
amb els fons que té. I si vostè no és capaç de dur endavant
aquesta gestió, sap per què és? Perquè és un nefast gestor,
no hi ha altra cosa; perquè no en sap, perquè no en té ni idea,
i les coses són així, no són d'una altra manera. A vostè li
varen transferir unes competències, i si vostè dins l'ús
d'aquestes competències vol desclassificar, i vol dur
endavant desclassificacions urbanístiques, el que ha de fer
és atendre la responsabilitat, i pagar, indemnitzar, amb els
seus fons. No demani que un altre li vengui a arreglar els
embulls en què vostè tot solet es fica. Per tant, no demani
que el papà Govern li vengui a arreglar.

Jo no sé si l'he entès bé. Vostè ha xerrat d'una despesa
inútil en depuradores, perquè si l'aigua no arriba a la
depuradora és com si no haguéssem fet res. Bé, idò la
responsabilitat que l'aigua arribi a la depuradora és de la
xarxa de sanejament, i la responsabilitat de les xarxes de
sanejament és seva. Més clar, aigua. Més clar, aigua. És en
aquests moments els que estan gestionant el fons -que el
Govern també n'hi posa, que el Govern posa 300 milions a
cada pressupost, vostès són els que estan gestionant aquests
fons, i si una altra vegada són uns nefasts gestors i no són
capaços de donar sortida a aquestes necessitats, òbviament
no és culpa del Govern.
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Miri, Sr. Triay, no interpreti el que jo dic, deixi'm que jo
m'interpreti a mi mateix, perquè si no, arribarem a l'absurd. És
obvi que hi ha qualque cosa de polític dins tot aquest discurs.
El problema és que tal vegada hi ha massa de polític, i quan les
coses arriben a un nivell polític tan alt, que fa que la societat no
ens entengui, és quan ens perdem. Endemés de qualque cosa de
polític, hi hauria d'haver arguments que es poguessin defensar,
arguments raonables, arguments de pes, perquè si tot és política
ens perdem, la societat no ens entén, i qualque vegada això ens
passa, ens passa a tots, a uns més, que són els que treuen menys
vots, a uns manco, que són els que treuen més vots; però això
qualque vegada ens passa a tots.

Les competències de les estructures administratives, del
Govern, de les comunitats autònomes, estan perfectament
delimitades per un estatut d'autonomia, i aquest estatut
d'autonomia és el que organitza les institucions, i diu qui és qui,
i quines són les seves competències. Per tant, des d'aquesta
òptica cadascú ha d'assumir la bandera que li toca aguantar, i ha
de continuar endavant amb les seves competències, no perquè
jo ho digui, perquè ho diu l'Estatut. I això vostè, Sr. Triay, ho
entén.

Mirin, jo per acabar, perquè efectivament crec que hi ha més
de polític que arguments de pes dins aquestes reflexions que
vostès em fan, jo els diré que no esperava en absolut que vostès
estiguessin d'acord amb el pressupost que ha presentat la
Conselleria de Medi Ambient. El que sí és cert és que aquesta
previsió de pressupost, aquesta gestió no està defensada només
pel Govern. Molt recentment, diumenge passat sense anar més
enfora, una entitat -els puc garantir que no és pagada pel
Govern. Aquesta publicitat no és pagada pel Govern. N'hi ha
d'altres que les paguen altres institucions, però aquesta no- deia
que les Balears estan entre les comunitats amb uns pressuposts
més ecològics, la Fundació per l'Ecologia i el
Desenvolupament, no sé ni qui són; no sé ni qui són. I deia que
Balears amb un 15%, dins les comunitats del seu àmbit
competencial és la que més pressupost està destinant, en xifres
absolutes, per habitant, som la tercera comunitat, amb 14.062
pessetes, que més doblers estam destinant a pressuposts per
temes de medi ambient, i això és una constant que es ve repetint
any rere any. Per tant, no és una apreciació del Govern, és una
apreciació de l'opinió pública, i això no m'estranya, senyores i
senyors diputats, que a l'oposició li faci mal. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fixar posició, per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, com és obvi, el nostre
grup parlamentari no donarà suport a aquestes esmenes a la
totalitat presentades a la secció pressupostària corresponent a
la Conselleria de Medi Ambient. Intentaré fixar posició amb el
temps tant reduït que tenim, i dir que de les defenses fetes de
les distintes esmenes a la totalitat, veim en primer lloc una
qüestió prèvia plantejada pels dos grups, una és en relació a la
quantia d'aquest pressupost en sí, des d'un grup que
pràcticament el seu objectiu seria, o el lògic seria des de la seva
òptica, que el 99,999% del pressupost es destinàs a aquesta
conselleria -parl del pressupost global de la Comunitat-, que,
com és obvi això nosaltres no ho acceptam. I llavors un altre
apartat també quant a quantia, quant a xifra, que és el de la
discussió de tant per cent de creixement o no creixement. Jo
crec que aquestes qüestions han quedat prou clares amb la
intervenció del conseller, i en conseqüència no hi entrarem.

Però en les distintes intervencions, és a dir en els distints
raonaments que s'apliquen a aquestes esmenes de totalitat,
sí que hi veim un fil conductor, amb set apartats, des del
nostre punt de vista. El primer apartat és el de la depuració.
Jo consider, es comentava ahir que estam en el Parlament
per parlamentar, jo consider molt positiu que en aquest
moment, quan la depuració secundària encara no és una
realitat a molts de llocs, aquí ja el tema de debat sigui fer
passes cap a la depuració terciària. Creim que és positiu,
creim que les passes fetes durant aquests darrers anys en la
depuració secundària són molt importants, i en aquest
moment se'ns permet ja entrar en aquesta qüestió, que això
en si, des del nostre punt de vista ja és positiu. Per altra part,
aquest esforç que ha fet el Govern de la Comunitat
Autònoma durant aquests darrers deu o dotze anys en
matèria de depuració, indubtablement, i la realitat és
aquesta, no s'ha vist recolzat per altres institucions amb
actuacions com puguin ser les xarxes separatives, etcètera.
I en aquest sentit, es ve aquí a demanar doblers al Govern
doblers, recursos per aquestes qüestions. A nosaltres no ens
pareix obvi, si en el moment que el Govern va començar a
dur a terme aquestes actuacions en matèria de depuració, les
altres institucions haguessin anat a ritme -i parl bàsicament
de l'Administració local- avui en dia, en aquest moment no
es plantejarien aquestes qüestions. I per altra part en la
depuració terciària ja ha anunciat el conseller previsions
concretes per l'any 98 que, des del nostre punt de vista
suposen una passa important en aquest sentit.

Per una altra part, i dins la síntesi aquesta que hem de
fer, política hidràulica. En matèria de política hidràulica,
després de sentir les intervencions, des del nostre punt de
vista pensam que es fa una simplificació excessiva de la
política hidràulica: la política hidràulica del Govern és
l'operació vaixell, i punt. A partir d'aqui tot es jutja en funció
d'aquesta premissa, premissa que nosaltres no compartim.
La política hidràulica del Govern contempla
infraestructures, contempla qüestions de potabilitzadores,
que ja sé que alguns grups no comparteixen aquesta qüestió
i ho fonamenten tot en l'estalvi. Nosaltres creim que l'estalvi
com a mesura en aquest sentit no resol els problemes que hi
ha a l'abast a la nostra comunitat autònoma. Creim  que es
poden fer determinades actuacions, com s'han fet en el
passat, i que han demostrat una eficàcia no massa important.
Per tant, creim que s'ha d'anar per la via de les
infraestructures.
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Un altre aspecte, un altre punt és crítica a la falta de dotació
de recursos a les energies renovables. També és un punt que
crec que ha quedat prou clarificat pel conseller, en primer lloc
les quanties concretes d'inversió per part del Govern de la
Comunitat, i per altra part la situació del conjunt de Balears en
relació a altres comunitats autònomes en aquest sentit. Creim
que som capdavanters en relació a aquests aspectes, i creim que
aquestes partides pressupostàries, que com és lògic, perquè no
tot és actuació directa de l'Administració, sinó que és actuació
impulsora, actuació de foment perquè sigui el sector privat el
mateix que hi entri. En aquest sentit creim que la partida és
adequada, que les dotacions són adequades, i en conseqüència
no veim fonamentada ni raonada aquesta crítica.

En la política d'ordenació del territori, el bessó important és
entrar en la qüestió de les Directrius d'ordenació del territori,
allà on la primera crítica, i pràcticament costa moure's d'aquesta
crítica, és la dels deu anys de retard. Jo crec que en aquest sentit
que els fets estan en aquests moments a damunt la taula, es
podrà discrepar, es podrà estar d'acord o no amb la qüestió
concreta com es plantegen les directrius, però encara en aquests
moments tornar a fonamentar el bessó d'aquesta qüestió en els
deu anys de retard, creim que és una qüestió que ja no té sentit.
I també en aquesta qüestió de la política d'ordenació del
territori, hi ha a davall una qüestió, que pràcticament es veu
llavors a les esmenes de tots els grups parlamentaris de
l'oposició, que és aquest patiment específic, o aquest greu que
sap que les previsions de plans territorials en el cas de Mallorca
no es contempli una previsió per tota l'illa de Mallorca, i
nosaltres ja vàrem manifestar postura clarament en relació a
aquesta qüestió, es va optar per part del Govern de la Comunitat
per uns plans territorials a Mallorca a nivell distint de tota l'illa.
Aquesta qüestió va ser objecte de debat al Parlament, és a dir
quan discutíem la proposta de criteris pel Raiguer, la proposta
de criteris per Serra de Tramuntana, etcètera, el bessó de la
qüestió no eren aquests criteris en si, sinó més que res era la
qüestió concreta d'illa de Mallorca sí o no. jo crec que és un
tema que està prou clar també.

En urbanisme, sempre que es parla d'aquesta qüestió, surt el
tema que les dotacions en matèria d'urbanisme són insuficients
als consells. Jo crec que aquí hi ha d'haver un tema clar. Es
comentava ahir que quan es transfereix una competència és per
tota la vida, el que no podem fer és primer les discussions en el
moment de la transferència i llavors, una vegada transferida la
competència, obrir una crítica permanent per la insuficient
dotació de la competència aquesta en concret. Creim que no és
lògic entrar en aquest plantejament, tot i que és normal que es
vengui aquí a parlamentar.

Quant als residus sòlids, està clar que hi ha la qüestió dels
residus especial, que el Govern en aquest sentit sí que haurà de
tenir actuacions, però per altra part el Parlament també ha
aprovat uns criteris, que han duit endavant uns plans, que en
aquest moment hi ha una gestió per part dels consells insulars.
El Govern no nega que hi pugui haver ajuts als consells insulars
en aquest sentit, però diu que està a l'espera...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President ...diu que està a l'espera de les
quantificacions del sistema integrat de gestió en aquest
sentit. Això serà una cosa que s'haurà de veure en el seu
moment. I llavors per altra part es critica el Pla Mirall, se'l
critica fins i tot dient que és merament epidèrmic, i se'l
critica també pel que suposa de col•laboració del Govern de
la Comunitat Autònoma amb els ajuntaments, quan per altra
part en altres actuacions es demana que el Govern
col•labori, alguns a través dels consells insulars, però alguns
directament amb els ajuntaments, en qüestions com puguin
ser les xarxes d'aigua o altres temes. En fi, no veim una
crítica raonada, fonamentada dins aquesta qüestió més enllà
del que són les diferències ideològiques, lògiques entre els
grups que componen aquesta cambra.

Per totes aquestes observacions, el nostre grup votarà en
contra aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

I passam al debat número 12 de globalitat, agrupació dels
programes 4321, ordenació del territori i urbanisme, i 4433,
dinamització territorial, i 4434, energia. El Grup
Parlamentari Mixt té presentades tres esmenes 6870, 6873,
6861. Té vostè la paraula, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Són tres esmenes. La més
important de totes és la que recorda d'alguna manera que fa
més d'un any aquesta cambra va aprovar per unanimitat a
iniciativa dels Verds un Pla regional de protecció del clima.
En aquella iniciativa es deia que abans d'un any el Govern
haurà de presentar aquest pla. Ha passat un any i dos mesos
i encara no en sabem res. Per tant nosaltres, per ajudar el
Govern, per facilitar-li la feina, ja li proposam una partida
important per tal de posar en marxa aquest pla de protecció
del clima. Per cert, que darrerament se n'ha parlat tant i se
n'està parlant tant, amb la cimera de Kyoto.

Per tant, òbviament, amb els 100 i busques de milions
que hi ha als pressupostos no dóna absolutament per res, en
temes energètics, i per tant proposam aquest pla de protecció
del clima per tal d'ajudar a la implantació massiva d'energies
netes, per tal d'ajudar les empreses que vulguin reduir les
seves emissions contaminants, o per fer campanyes de
foment de transport públic, etcètera..., tota una sèrie de
mesures encaminades a enviar cada vegada menys
contaminació a l'atmosfera i anar regenerant i contribuint
que poc a poc, des de la nostra petita aportació illenca, el
planeta vagi cada vegada millor. També pensam que una de
les partides on es pot treure una part dels sous és el pla que
abans qualificava el Sr. Soler com a epidèrmic, crec que és
correcte, fent referència a paraules del Sr. Triay. Jo les havia
anomenat actuacions de cosmètica, d'estètica, i crec que el
fet que tenguin una reducció per a altres prioritats, crec que
estaria bé.
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I per últim també proposam ajudar i recolzar empreses que
es dediquin a les energies renovables, i també a subvencionar
el trasllat de residus que no poden ser reciclats a les nostres
illes, i necessàriament per ser tractats i reciclats han de ser
enviats a la península, o que per exemple residus que a Eivissa,
Formentera o Menorca no poden ser tractats i s'hagin d'enviar
a Mallorca, que hi hagi ajudes per aquest tema. Res més,
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida té presentades les esmenes 6375, 6376, 6374 i 6378. 

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Són efectivament quatre esmenes a
aquests programes, que fan referència a alguns dels temes que
ja han estat objecte de debat al debat de l'esmena a la totalitat.
El primer és una contribució al Consell Insular de Mallorca per
ajudar a l'elaboració del Pla territorial de Mallorca, que és
important no tant per la quantia de l'ajuda, sinó pel fet que
aquesta esmena significaria incorporar dins els plans de la
Conselleria, i dins els objectius de la Conselleria l'elaboració
d'aquest Pla territorial de Mallorca com a instrument del nostre
ordenament territorial.

La segona de les esmenes és una transferència als consells
insulars de les ajudes al planejament urbanístic que es fa als
municipis. De veres que té poc sentit que en aquesta comunitat
autònoma, o des de perspectives autonomistes ens queixem de
la duplicitat administrativa que de vegades es produeix entre
comunitats autònomes i l'Estat, i en aquesta comunitat
autònoma estiguem disposats a repetir l'experiència i fer
solapament de recursos i de competències entre consells
insulars i Govern balear. Això és senzillament absurd. Des del
nostre punt de vista la instància institucional més adequada per
fer cooperació municipal són els consells insulars, clarament,
i per tant jo crec que nosaltres a totes les nostres esmenes, a les
190 esmenes que ha presentat Esquerra Unida a les seccions
d'aquest pressupost, no hem presentat ni una sola que signifiqui
transvasament directe de recursos del Govern als ajuntament.
Són, insistesc, els consells els àmbits naturals de coordinar la
cooperació municipal, d'examen de les necessitats dels
municipis, i d'elaboració dels criteris per una millor distribució
dels recursos. Per tant aquest capítol, lògicament, volem que
passi als consells insulars, i en la mateixa línia va un capítol
molt més important, que són totes les partides que dins aquests
programes formen el Pla Mirall, és a dir el programa de
dinamització territorial, i que sumen ni més ni manco que 1.834
milions de pessetes, i que nosaltres pensam que han de ser
transferits als consells insulars per les raons abans indicades.

I després queda una altra esmena on hem rapinyat 200
milions de pessetes d'addició per al tema del foment de
l'estalvi energètic i de les energies alternatives. Jo insistesc
simplement, per acabar, en un argument que hem donat al
debat a la totalitat: És cert que aquí, comparativament amb
altres comunitats es fa un esforç superior, però també és cert
que a una comunitat insular i a una comunitat com la nostra,
amb els ritmes de creixement del consum energètic que es
donen, és absolutament necessari que es faci no tan sols
l'esforç que s'està fent, sinó un esforç encara molt superior.
En aquest cas nosaltres proposam triplicar l'esforç des del
punt de vista pressupostari. I jo crec que això és una
necessitat que tal vegada no senten i tenen de la mateixa
manera a Extremadura o Castella-La Manxa, però que és
una necessitat que efectivament és molt objectiva i molt real
a la nostra comunitat autònoma.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, les esmenes 6981, 6982,
6979 i 6980 té la paraula el seu portaveu. Gràcies.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Quatre esmenes a aquests
programes. La primera fa referència que el Govern proposi
un programa d'auditories energètiques als ajuntaments, que
en aquest moment són uns grans consumidors d'energia
elèctrica; i ens consta que a comunitats on s'han posat en
marxa aquest tipus d'auditories i s'han seguit les seves
recomanacions s'ha aconseguit un estalvi energètic en
aquests municipis, o en aquest cas en els ajuntaments, a
qualcun d'ells amb un 20% de la despesa d'enllumenat
públic que tenien abans de fer les auditories.

En aqueixa mateixa línia, una altra esmena per ajudar els
ajuntaments a instal•lar sistemes d'enllumenat públic per
reduir aquest consum d'energia; i després dues esmenes més
per fomentar les energies alternatives, una de genèrica i
l'altra molt més concreta per fomentar-la al món rural. En
aquests moments hi ha llocs que no tenen energia elèctrica,
i una de les possibilitats era de fer-l'hi arribar a través
d'energies alternatives. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la defensa de les esmenes
que presenta el Grup Parlamentari Socialista, número 6733,
6612, 6615, 6611, 6613, 6614, 6694, 6693, 6631 i 6625. Té la
paraula el seu portaveu.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És un
conjunt d'esmenes, de les quals faré una referència a les més
significatives. Començaré per parlar del foment d'energies
alternatives al medi rural, per les raons que donava el diputat
Sr. Gomila, que acaba de parlar anteriorment, per tractar de
suplir l'increment de la generació d'energia en centrals
elèctriques, el que és la qualitat de vida necessària a la població
dispersa en el medi rural.

Voldria també parlar de la necessitat d'aquestes
ecoauditories d'àmbit municipal. Crec que serien molt
importants per tant d'anar resolent municipi a municipi i als
serveis de competència municipal els elements d'estalvi en tots
els sentits: estalvi energètic, reducció, campanyes i elements de
reducció de residus en origen i després, per tant, ja no
necessitarien ser tractats, utilització de materials reciclats per
part de totes les administracions, reducció de consums amb
sistemes automàtics a les diferents infraestructures d'àmbit
municipal, la qüestió de la contaminació alumínica, que és un
dels aspectes que cada dia arriben més, i que encara no han
arribat a l'opinió pública, el que suposa aquesta contaminació
del cel, alumínica, per a l'observació del cel, del firmament; la
qüestió acústica, de renous, gravíssim problema que afecta cada
dia més la vida dels ciutadans i que impedeix els descans a
moltes àrees de les ciutats; l'estalvi d'aigua, en general; les
mesures en els serveis municipals de distribució d'aigua per fer
possible aquest estalvi... crec que tot això són qüestions que, a
través d'aquest tipus de plans d'auditories municipals podrien
ser analitzats, i proposar-se solucions petites, concretes,
solucions viables però que, en conjunt, sumarien una gran
operació medi ambiental positiva.

Per altra part, nosaltres proposam una mesura especial en
relació a la reducció de sòl urbanitzable a les Illes Balears, amb
coherència amb el que diuen les directrius a la seva part de
diagnosi, que diuen que hi ha d'haver una reducció, que hi ha un
excés de sòl urbanitzable, que hi cap una població no sé quantes
vegades més gran, segons la (...) que es miri de la que
actualment qualificat com a urbanitzable i urbà a les Illes
Balears, no ocupat. Per tant, jo crec que això, en unes directrius
que, encara que no es banyin gens en la seva part normativa, si
diuen això a la seva part d'anàlisi, exigeixen dues coses: una
cosa són unes mesures cautelars, per tal que mentre es tramitin
les directrius no continuï el mal, sinó que s'aturi -cosa que no és
l'objecte d'aquesta esmena, sinó del debat general-, i un altre
proposar -si és que el Govern té voluntat d'aprovar les directrius
dins l'any 1998-, si té aquesta voluntat hauria de votar
favorablement una esmena per fer un fons que podria ser de
1.000 milions de pessetes per tal que els drets existents
reconeguts per la llei de ciutadans que tenen qualificacions
urbanístiques que s'han de llevar en pro de l'interès públic, que
siguin indemnitzats quan així ho estableixin els tribunals de
justícia. Crec que és una actuació necessària si realment
aquestes directrius tenen la més mínima voluntat d'anar
endavant.

Però, en qualsevol cas, encara que aquestes directrius no
tenguessin la voluntat d'anar endavant, nosaltres sí que
tenim la voluntat d'anar endavant amb aquestes directrius, en
l'anàlisi dels problemes i canviant aquestes disposicions
normatives i, per tant, afrontant un cost previsible, amb un
fons inicial, per poder afrontar una qüestió que és necessària
i que, a fi de comptes, és barata si es té en compte el mal que
produirà no prendre aquest tipus de solucions.

Per una altra part, voldria fer una menció més que cada
ovella amb la seva parella, en el sentit que les coses dels
Consells Insulars han d'anar als Consells Insulars. No té
sentit parlar que es transfereixen competències, i després
que el Govern continuï actuant amb fons paral•lels en les
competències transferides com a exclusives. Si el Govern té
fons paral•lels per a aquestes coses, vol dir que són fons que
han d'anar als Consells Insulars, i em referesc al tema
d'urbanisme en concret, i a l'ajuda als ajuntaments per fer
planejaments urbanístics. Si hi ha fons en el Govern per fer
planejaments urbanístics municipals, la competència
urbanística és dels Consells Insulars, indiscutiblement -va
ser la primera que es va aprovar per llei aquest Parlament-,
ho és com a pròpia, doncs que aquests fons passin als
Consells Insulars.

Per altra part, també crec que els Consells Insulars
haurien de tenir un paper protagonista en la redacció -encara
que l'aprovació correspongui, segons diu la llei d'ordenació
territorial-, però sí en l'elaboració dels plans territorials
parcials, dels plans insulars -diguem les coses pel seu nom-,
del pla de cada illa, del pla territorial de Menorca, del pla
territorial d'Eivissa i Formentera i del pla territorial de
Mallorca que, efectivament, és necessari fer un pla territorial
de Mallorca que contempli els problemes de Mallorca en la
seva integritat i no quarterats d'una forma absolutament
artificiosa i sense altra voluntat que rompre el territori que
correspon defensar i vigilar a un Consell Insular.
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Per altra part, dir també que el tema del pla Mirall -és una
qüestió que ja ha transcendit una mica, no sols el debat
parlamentari, sinó també el debat de les Illes Balears, acab de
veure un treball a la revista Derecho urbanístico, una revista
d'àmbit nacional, de gran prestigi a tota Espanya, en els sectors
professionals, és un treball del professor Blasco, on parla,
precisament de la cooperació local i s'estranya que el pla
Mirall..., diu "les obres que s'hi poden incloure són les típiques de
vialitat, ajardinament, il•luminació, mobiliari urbà...", diu que la
majoria són coincidents amb les pròpies dels plans insulars de
cooperació, però, curiosament, s'exclouen expressament del pla
les obres d'absteixement i sanejament d'aigua, cosa que no
deixa de ser paradoxal, ja que es tracta d'una de les
infraestructures més bàsiques de la vida actual, etc. Al final
d'aquest article -que els recoman llegeixin en el seu temps lliure
i no en temps parlamentari, perquè és molt llarg- fa una
advertència o una recomanació que és imprescindible posar
ordre en aquesta desordenada carrera cap a la cooperació
municipal i, a més, dient expressament que, a qui correspon per
la seva pròpia naturalesa, el paper protagonista és als Consells
Insulars, com a diputacions provincials que són, d'acord amb la
llei de bases de règim local. Per això, nosaltres demanam que
aquesta qüestió bàsica, en base a aquest principi, que aquest
fons que està destinat al pla Mirall sigui gestionat a través dels
Consells Insulars a la vista del seu caràcter pur i estricte de
cooperació amb serveis d'obligació municipal.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de fixació de posicions, té la
paraula el representant del grup Popular.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per fixar la posició, en relació a
aquestes esmenes. En primer lloc, al grup parlamentari Mixt,
l'esmena 6870, d'actuacions en matèria de protecció climàtica,
dins la Conselleria hi ha previstes partides. Òbviament, Sr.
Balanzat, no són de l'envergadura de 1.800 milions de pessetes,
com vostè preveu. Es tracta d'una priorització, el Govern creu
que s'han de fer esforços en aquest sentit, però arribar a 1.800
milions de pessetes dins el conjunt del pressupost de la
Conselleria ho trobam un poc difícil.

Per altra banda, hi havia una esmena que he vist que no ha
defensat, o m'ha semblat no sentir la defensa, que era una
esmena de reducció de 500 milions de pessetes en el pla Mirall.
Des del nostre punt de vista, el pla Mirall té un volum previst,
i creim que esmenes a la baixa en aquest sentit no tendran el
nostre suport.

Per altra part, l'esmena 6861, de transferències corrents a
empreses de protecció del medi ambient, nosaltres creim que,
en aquests moments, dins la dotació pressupostària prevista, hi
ha una partida correcta, és a dir, hi ha una partida suficient per
fer front a aquestes necessitats i, de vegades, hem de lamentar
que no hi hagi la resposta que hi hauria d'haver en temes
d'aquests. Per exemple, durant l'any 97, les previsions per a la
recollida d'oli mineral, el concurs que es va fer en aquest sentit
es va declarar desert en la primera convocatòria que es va fer.

Pel que respecte a les esmenes del grup parlamentari
Esquerra Unida, van dins la mateixa qüestió: no només en
aquesta Conselleria en concret, sinó a moltes altres seccions
pressupostàries, la transferència als Consells Insulars tota
una sèrie de partides concretes que tenen previstes les
diferents Conselleries. Ja hem discutit en altres moments
que transferir via pressuposts competències als Consells
Insulars no ens sembla el mecanisme legal adequat, ja que
aquesta és una qüestió que està contemplada a l'Estatut
d'Autonomia a través de la Comissió Tècnica Interinsular.
També comprenem que s'aprofiti el moment del debat
pressupostari per manifestar la voluntat política que
determinats temes siguin assumits pels Consells Insulars.

Pel que respecte a aquesta esmena, la 6378, que proposa
200 milions de pessetes per a estalvi energètic i per a
mesures d'ajut a l'estalvi energètic, li he de dir que, durant
l'any 97, en la partida que hi havia prevista, es varen poder
atendre el 100% de les sol•licituds, i no obstant això, dins la
previsió de l'any 98, tenint en compte que l'any 97 es varen
poder atendre el 100% de les sol•licituds que hi havia, fins
l'any 98 aquesta partida té un increment d'un 11%. Nosaltres
creim que, raonablement, la dotació en aquesta qüestió és
suficient.

Per altra part, en diferents esmenes del PSM, vull dir
que, en primer lloc, en la qüestió d'auditories energètiques,
no donarem suport a aquesta esmena perquè tenim previst en
un altre debat pressupostari dins aquesta mateixa secció,
acceptar una esmena del grup parlamentari Socialista que va
en aquest sentit. Creim que és més adequada la que planteja
el grup parlamentari Socialista en un altre moment, i en
conseqüència no donarem suport a aquesta, però sí -si hi ha
acord en la transacció- una plantejada pel grup parlamentari
Socialista en el mateix aspecte.

Respecte de les esmenes del grup parlamentari
Socialista, hi ha hagut una esmena de la qual no he entès la
defensa que ha fet, l'esmena 6733. Abans d'entrar en la
qüestió de la desqualificació del sòl, el Sr. Triay defensava
una esmena que em sembla que no està en el llistat previst
del debat d'esmenes ni tampoc tenim constància de la
mateixa. En conseqüència, no tenint més coneixement
d'això, difícilment hi podrem entrar.

Pel que respecte a l'esmena 6733, de desqualificació del
sòl, òbviament, i després del que ha manifestat el Conseller
en aquest debat en relació a aquesta qüestió, i del que he
manifestat jo mateix, veim clarament que és una qüestió que
és competència d'administració local, nosaltres no donarem
suport a aquesta esmena.

Quant a l'esmena 6612, d'afectació de 10 milions de
pessetes per a espais marins protegits, vull dir que, dins la
secció pressupostària de la Conselleria d'Agricultura ja es va
acceptar una esmena en aquest sentit, de la mateixa quantia,
de 10 milions de pessetes, per dur endavant aquest tipus
d'actuacions. En conseqüència, havent acceptat aquella
esmena, no donarem suport a aquesta.
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Per altra part, hi ha tota una sèrie de qüestions concretes,
com és transferència al Consell Insular en matèria urbanística.
Ja hem manifestat, en aquest sentit, la nostra postura, quin és el
criteri quan es transfereix una competència, quines són les
conseqüències a nivell financer d'aquesta competència
transferida, i tota una sèrie d'actuacions relacionades amb els
plans territorials que també votarem en contra, donat que han
estat objecte de debat en el debat de totalitat de la secció
pressupostària en concret i han quedat ben clares les posicions
del grup parlamentari que dóna suport al Govern i dels distints
grups de l'oposició. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Hi havia una petita complicació amb
les esmenes a les quals feia referència...

Passam al debat número 13, de totalitat i globalitat de la
secció 83, Institut Balear de l'Aigua, secció 84, Institut Balear
de Sanejament, agrupació de programes 4412, sanejament
d'aigües, i 5121, infraestructura i recursos hidràulics.

Té la paraula el representant del grup Mixt per defensar
l'esmena 6860.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena parla d'una cosa de
la qual ja hem parlat abans, quan fèiem el debat de totalitat, i de
la qual hem parlat moltes vegades. A nosaltres ens preocupa
molt la depuració d'aigües, però la nostra obsessió és que
aquesta depuració estigui ben feta, i ben feta vol dir fer una
depuració terciària. Per tant, com que no estam segurs que la
partida que hi ha inclosa en els pressuposts sigui suficient, o
que serà destinada a depuració terciària, per això demanam una
partida important específica per a infraestructures i
manteniment de la xarxa de depuradores per incorporar
tractament terciari específicament. El tractament terciari és
l'únic que permet reutilitzar totalment la nostra aigua i, per tant,
des del nostre punt de vista, és l'únic que val la pena potenciar
i fomentar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del grup
d'Esquerra Unida per defensar les esmenes 6394, 6395, 6393 i
6396.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Són, efectivament, cinc esmenes,
amb quanties modestes perquè, quan feim aquestes esmenes ja
ho feim amb uns pressuposts taxats i no precisament taxats pel
nostre grup parlamentari quant a les seves limitacions
quantitatives -quatre esmenes. En definitiva, apunten, o
intenten apuntar, dins l'àmbit d'aquest programa, als eixos
d'actuació que, des del nostre punt de vista, mereixen una
especial atenció per part del Govern de la Comunitat
Autònoma.

La primera és, efectivament, una campanya d'estalvi en
l'ús de l'aigua en el sentit que, com hem manifestat
anteriorment, és la gestió de la demanda un dels eixos
fonamentals del que hauria de ser la política de recursos
hídrics de la nostra comunitat. La segona ajudar a
incrementar la implantació de comptadors d'aigua
individuals, és a dir, la substitució dels comptadors d'aigua
col•lectius que, com tothom sap, són fomentadors del
consum, per comptadors d'aigua individual, que tenen un
efecte immediat en l'estalvi d'aigua a tots els llocs on s'han
implantat. La tercera és aportació de recursos a través dels
Consells Insulars per a l'arranjament de les xarxes
distribuïdores d'aigua potable, per tal, òbviament, de minvar
les pèrdues que es produeixen en les mateixes. La quarta de
les esmenes és de foment de la reutilització de l'aigua
depurada en el sentit que no només hem de depurar
terciàriament l'aigua, sinó que hem de fomentar la utilització
d'aquesta aigua i hem d'establir des de mesures que millorin
la receptivitat de la ciutadania i dels eventuals consumidors
respecte d'aquesta aigua fins a mesures de caràcter
administratiu que, d'alguna manera, assegurin la sortida de
l'aigua que depurem de forma terciària i, per tant, assegurin
una efectiva reutilització de l'aigua depurada.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup
parlamentari Nacionalista-PSM, s'han presentat les esmenes
6985 i 6990. Sr. Gomila, té vostè la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En el debat de la totalitat que hem
tengut fa uns moments, el PSM ja ha posat de manifest el
seu interès per fomentar la depuració terciària i poder
reutilitzar l'aigua depurada amb unes garanties més
importants que les que hi ha en aquests moments, i així
poder evitar les possibles contaminacions a conseqüència
del seu ús. Per això presentam una esmena de 500 milions
de pessetes.

També ha sortit en el debat de la totalitat la possibilitat
de millorar les infraestructures sanitàries, les infraestructures
de clavegueram i d'aigua potable en els ajuntaments -ha
sortit el nom d'un municipi que té depuradora i no té
clavegueram, jo no coneixia aquest detall i m'ha sorprès el
fet que el Govern sigui capaç de construir una depuradora en
un municipi on no arribarà aigua per depurar perquè no hi ha
el clavegueram fet.

L'altra esmena és per col•laborar amb els Consells
Insulars en els seus plans d'obres i serveis. El cas que jo
conec, que és el del Consell Insular de Menorca, la veritat és
que hi ha una diferència molt importat entre la contribució
que fa el Govern Balear en comparació a l'esforç que fan els
ajuntaments per participar en els plans d'obres i serveis, ja
que la col•laboració del Govern de les Illes Balears és molt
petita en comparació a l'esforç que fan els ajuntaments. Per
tant, volem incrementar aquesta col•laboració econòmica
per part del Govern. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup parlamentari
Socialista, hi ha l'esmena 6698 de totalitat, i les esmenes 6619,
6620, 6634, 6618, 6732, 6793, 6843, 6616, 6617 i 6697, també
de totalitat. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, defensaré, per
resumir, totes aquestes numeracions tan llargues. Una esmena
de devolució de totalitat del pressupost d'Ibagua, una de
totalitat al pressupost d'Ibasan i un paquet d'esmenes parcials
als programes de sanejament i d'infraestructures i recursos
hidràulics.

Entenem que l'objectiu principal que hauria de cobrir Ibagua
no el cobreix, o el cobreix molt parcialment. És l'objectiu de
crear, a cada illa, una xarxa d'aigua potable en alta, i
especialment de connectar, en alta, i, per tant, amb unes xarxes
del Govern de la Comunitat Autònoma, no dels municipis, els
grans projectes realitzats i que s'estan realitzant. Un exemple,
del qual ja hem parlat aquí en altres circumstàncies, és la
connexió dels grans projectes de Sa Marineta, de la dessaladora
de la badia de Palma, de Sa Costera, amb els municipis que han
de rebre aquestes aigües potable i amb independència de les
xarxes locals. I no existeix un projecte, no tan sols un projecte
d'aquesta àrea especial de gran concentració de població, sinó
un projecte genèric, a cada illa, global, que plantegi una forma
escalonada per la qual Ibagua, l'instrument tècnic de la
Comunitat Autònoma, executàs, materialitzàs una xarxa en alta
que pogués arribar a una situació futura -no diré utòpica, però
sí futura- de mateix preu d'aigua servida amb xarxa municipal,
mateix preu de metre cúbic a qualsevol indret de les Illes
Balears.

La funció principal d'Ibagua ha estat crear un teixit de
consorcis, un teixit d'institucions que, com clarament han
manifestat els seus promotors, no tenen altra finalitat que poder
assumir endeutament. En una paraula, aquest conjunt de
consorcis i cada un dels mateixos té com a objecte poder
assumir un endeutament que no carrega sobre la institució
Govern Balear i que, per tant, endeuta realment, de fet, per deu
anys normalment, el Govern Balear, però no li computa a l'hora
de presentar resultats d'endeutament davant els organismes
corresponents. Això és la institució bàsica i fonamental pròpia
d'Ibagua.

Per altra part, veim que hi ha grans indefinicions en els
grans projectes d'infraestructura. Després de tants anys i tant de
temps de parlar de la dessaladora, després que l'obra ja està
adjudicada -no sabem quan estarà acabada ni si arribarà a temps
per poder donar servei en la temporada turística de 1999-, veim
com encara es discuteix o es plantegen dubtes sobre si ha de
donar aigua a Andratx o no. És una cosa que sembla que, si hi
hagués la més mínima programació, la més mínima
planificació, no ja hidrològica, sinó de les infraestructures
concretes, hauria de ser una qüestió perfectament resolta.

Per una altra part, a Ibagua li hem de carregar perquè, al
cap i a la fi és l'intermediari i el gestor i el director d'obra i
el projectista de les obres d'interès general, com són la
dessaladora i com és Sa Costera, els perillosos ajornaments
que pateixen aquestes obres, que ens està posant en mans
pura i simplement de la climatologia i de la providència
divina per saber si l'any 1999 tendrem aigua.

Quant a l'Ibasan, també vull parlar del cànon de
sanejament, perquè lògicament, encara que l'Ibasan ni
recapta ni gestiona el cànon de sanejament, és un instrument
que està pensat per dur una política de construcció i
explotació d'infraestructures en base a un impost específic
que es crea a la Comunitat Autònoma. Ja hem dit altres
vegades, en aquest mateix debat pressupostari, que el cànon
de sanejament és un impost injustament imputat, que carrega
sobre les economies domèstiques molt més que sobre els
grans consumidors, que hauria de tenir una quota fixa més
baixa i una major progressivitat en els consums alts. Per
tant, és una de les qüestions que s'han de revisar per poder
defensar, amb tots els arguments, el cànon.

Per altra part, la mala gestió del cànon, la mala gestió de
l'impost, la mala recaptació fa que existeixin borses de frau
importants que no paguen el que els correspon i que fan que,
després, les obres d'infraestructura i manteniment que s'han
de fer des de l'Ibasan, no tenen recursos suficients perquè el
cànon de sanejament és insuficient per fer front a aquestes
coses.

Per altra part, hi ha un retard molt important encara en el
compliment dels compromisos que es varen establir en la
llei i el reglament del cànon. S'establia que els ajuntaments
havien de ser indemnitzats per les obres realitzades en
matèria de depuració que encara no havien estat
amortitzades ja que, per plantejar una igualtat d'oportunitats,
tots els ciutadans són iguals a l'hora de pagar el cànon i, per
tant, hi havia d'haver una compensació a aquells ajuntaments
que s'havien avançat i que en el futur encara tenien
càrregues financeres derivades de les obres de depuració que
havien fet. Això encara no està el dia, passats els anys que
han passat.

Igualment hi ha una insuficient assumpció per part de
l'Ibasan dels costos de manteniment de depuradores que són
aquestes de titularitat municipal que també estan obligació
d'acord amb la llei del cànon i el seu reglament.
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Hi ha uns escassos avanços en depuració terciària suficients
per a reutilització de les aigües en qualsevol circumstància, i
insistim -perquè és una qüestió plantejada amb anterioritat que
no ha tengut resposta-  que és més que probable l'incompliment,
dia 1 de gener de 1999, de l'obligació establerta, fa anys ja, per
la directiva europea i pel decret espanyol que en va fer la
transposició, que tots els municipis, tots els nuclis de població
de més de 10.000 habitants, han de tenir depuració d'aigües, no
tan sols el que aquí en deim depuració secundària, sinó a més
una depuració que elimini els fòsfor i el nitrògen d'aquestes
aigües. En aquests moments no hi ha garanties que dia 1 de
gener del 99, amb els programes en marxa, es pugui complir
això, com ja fa anys s'havia plantejat.

El mateix pel que fa al programa ralentitzat del tractament
de fangs, que mereix també un comentari negatiu, com un dels
objectius que correspon a l'Ibasan, ja que li correspon no sols
depurar les aigües sinó també restituir -en condicions medi
ambientalment assumibles- a la naturalesa, al medi natural, els
fangs resultants de les depuradores, altament contaminants i
que, per tant, requereixen un tractament específic com li
correspon.

Entrant en algunes de les esmenes parcials, em referiré
només a algunes de les mateixes, molt per damunt. Consider
que és especialment important, després de molts anys de tenir
la xifra congelada, incrementar l'aportació que el Govern Balear
i el pressupost de la Comunitat Autònoma fan als plans d'obres
i serveis dels Consells Insulars -vull recordar que són tres,
Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, perquè qui segueixi
els debats en el futur a través del diari de sessions d'aquesta
Cambra, no pensi només que hi havia un Consell Insular de
Mallorca i que els altres dos no estaven constituïts l'any 1997.
Hi ha tres Consells Insulars, que reben molt poca quantitat, des
de fa molts anys, com a aportació als seus plans d'obres i
serveis per a obres del cicle hidràulic, i crec que és hora
d'incrementar substancialment aquesta aportació a cadascun
dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera.

També vull fer una menció a una esmena que fa referència
als ajuts tècnics i econòmics per tal d'introduir l'estalvi d'aigua
al reg agrícola. Crec que és conegut per tothom la gran quantitat
d'aigua que es malgasta en l'agricultura, sense voler llevar ni
una gota de la que necessita, ateses les  pràctiques antiquades
i gens estalviadores de l'aigua que s'apliquen habitualment.
Crec que estaria bé que, des del Govern, administrador genèric
de l'aigua i, per tant, autoritat màxima de la política hidràulica,
s'impulsassin  pràctiques i mètodes i tècniques d'estalvi d'aigua
a l'agricultura, tenint en compte que l'agricultura, d'acord amb
el que diuen els documents oficials, consumeix les dues
terceres parts del total de l'aigua que es consumeix a les Illes
Balears.

També voldria fer una referència específica a un cas concret
de com l'actuació de la Comunitat Autònoma produeix
problemes greus en matèria d'aigües pluvials. La ronda
d'Eivissa, les dues rondes d'Eivissa, però especialment la
primera, fa un efecte de barrera que provoca inundacions
important quan plou just una mica. Crec que això, encara
que sigui, com sempre, un problema estrictament municipal,
resoldre el problema del drenatge, crec que un problema de
drenatge important a tot un centre com és la vila d'Eivissa,
produït bàsicament per aquest efecte embassament que fa la
ronda d'Eivissa hauria de tenir una solució des del Govern
de la Comunitat Autònoma perquè és un problema que va
més enllà de recollir l'aigua dels carrers i canalitzar-la
adequadament i, per tant, conduir aquestes aigües a la mar,
al punt que es consideri oportú, és una política que hem
d'assimilar, però una política de tractament i manteniment de
torrents i, per tant, aquesta esmena mereix ser aprovada per
donar solució a aquest problema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, té la
paraula el portaveu del grup parlamentari Popular, el Sr.
Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull dir que el
nostre grup parlamentari no donarà suport a cap de les
esmenes debatudes en aquest debat en concret, número 13.

En primer lloc, l'esmena 6860, del grup parlamentari
Mixt, que suposa multiplicar per dos les inversions reals en
matèria de depuració terciària, entenem que ho fa a costa de
la baixa del manteniment de conservació de les depuradores
i, en conseqüència, no ho trobam adient. Però, com que hi ha
altres grups parlamentaris que es refereixen també a la
qüestió de la depuració terciària, sí que en aquest cas
indicarem quines són les actuacions que hi ha previstes dins
l'any 98 en matèria de depuració terciària.

Hi ha prevists 125 milions per a Ciutadella sud; 100
milions a Sóller; a Cala Rajada, 200 milions de pessetes, i a
Cala d'Or, 150 milions, que serien, en aquest sentit, les
primeres actuacions que es farien a la nostra comunitat en
matèria de depuració terciària.

Pel que fa al Grup Parlamentari Mixt, en primer lloc
planteja una esmena, la 6394, en matèria de campanyes
d'estalvi d'aigua, jo crec que ja hem manifestat en el debat
de totalitat quin era el nostre punt de vista en relació amb
aquesta qüestió, sí creim que el Govern, en aquest sentit, ha
de fer esforços en matèria d'implantar comptadors
volumètrics a aforaments d'aigua. Creim que, en aquest
sentit, i també amb això contest la segona esmena seva, la
6395, de 50 milions, per a comptadors individuals, no és el
Govern qui ha d'entrar en aquesta qüestió, és a dir, el
Govern ha d'entrar en la qüestió de comptadors volumètrics,
qui ha d'entrar en la qüestió de comptadors individuals és
una qüestió, des del nostre punt de vista, de l'Administració
local, en concret, dels ajuntaments.
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Pel que respecta a la restauració de xarxes d'aigua a través
dels fons dels consells, he de dir que, en aquest sentit, el
Govern hi fa una aportació, també hi ha altres esmenes d'altres
grups parlamentaris que van lligades en aquest sentit, de 300
milions de pessetes als consells insulars, que van a pla d'obres
i serveis, que precisament entren llavors dins aquestes finalitats,
i creim que, en aquest sentit, és una partida suficientment
dotada, tenint en compte que és una qüestió, des del nostre punt
de vista, merament voluntària per part del Govern de la
Comunitat Autònoma, que ajuda en un àmbit d'actuació molt
concret dels consells insulars i que té, a més, altres vies de
finançament.

La 6396, de reutilitzacions, he de dir que en aquest sentit la
Conselleria d'Agricultura té previstes algunes actuacions, en
aquest aspecte, i creim que fomentar el que són els regs
agrícoles i estudiar un bon ús pel que fa a l'aigua destinada a
usos agrícoles encaixa dins les previsions que té la Conselleria
d'Agricultura, i, en conseqüència, no donarem suport a aquestes
esmenes.

Pel que respecta al PSM, he de dir que allò de la depuració
terciària queda contestat amb la contestació global que he fet a
l'anterior intervenció, i pel que respecta a l'increment de la
dotació del Govern al pla d'obres i serveis, també crec que la
postura s'ha manifestada clarament.

Del Grup Parlamentari Socialista, jo crec que el bessó
fonamental de les seves esmenes en aquest apartat són dues, la
6698, de supressió de l'Ibagua, al•legant que és inútil, nosaltres,
en aquest sentit, creim que té uns objectius ben concrets i que,
des del nostre punt de vista, es duen a terme, com seria, en el
cas de l'Ibagua, dur endavant aigua en alta i de qualitat, encara
que per a això sigui necessari involucrar els ajuntaments en els
consorcis, dels quals creim que, a més de tenir una finalitat
inversora, tenen una finalitat que l'ajuntament també es
comprometi en una qüestió que és fonamental per a ell mateix,
que és l'aigua en alta.

I per la que respecta a la supressió, ja en concret, de
l'Ibasan, òbviament, nosaltres creim que tota aquesta tasca de
depuració que s'han vengut fent, s'ha de continuar fent a través
de l'Ibasan, que el paper que ha desenvolupat en aquest sentit
és un paper fonamental, i de cap de les maneres estam per
parlar o per discutir d'aquesta qüestió de la supressió de
l'Ibasan.

També hi ha una esmena molt concreta, que és la 6843, que
preveu 50 milions per a desguassos de la ciutat d'Eivissa, a
causa de les inundacions. He de dir que des del Govern s'entén
que això és una qüestió que s'ha de resoldre a través de la
millora dels llits dels torrents d'Eivissa i Santa Eulària, i en
aquest sentit hi ha previst ja dins el pressupost del 98 una
actuació de 64.900.000 pessetes. En conseqüència, rebutjarem
aquesta esmena, perquè entenem que és una actuació prevista
i que s'està fent. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam al debat número catorze, de globalitat, secció 85,
Institut balear de la naturalesa, i agrupació dels programes
4431, educació i promoció mediambiental; 4435, qualitat
ambiental; 4436, parcs naturals, àrees recreatives i finques
públiques; 5141, ordenació del litoral; 5142, gestió de
instal•lacions portuàries; 5331, protecció de i defensa del
medi natural.

El Grup Parlamentari Mixt hi té presentades dues
esmenes, la 6866 i la 6862. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el seu portaveu, el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena fa referència
al que nosaltres consideram que és una greu mancança que
tenen els pressupostos proposats pel Govern balear, i és en
el tema de la gestió d'espais naturals. Continuam sense
desenvolupar la LEN la Llei d'espais naturals, i, per tant, és
lògic que demanem un desenvolupament important de la
Llei d'espais naturals, amb tota la sèrie de plans de gestió
que s'han de fre, i fent especial incidència en Menorca, en la
figura de reserva de la biosfera, i en la reserva natural de ses
Salines. Per tant, aquesta és una partida important, la que
demanam, que aniria complementada amb una altra esmena
que fa referència a costes.

Consideram que hi ha una pressió en el nostre litoral que
fa que moltes vegades s'hi produeixin il•legalitats i
infraccions que no són detectades a vegades, ni tan sols per
Costes, a nivell estatal, ni pels serveis de vigilància de la
nostra comunitat autònoma, i, per tant, es proposa millorar
la vigilància i la inspecció a la zona de servitud de protecció
de costes, amb una aportació de 16 milions de pessetes. Res
més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part d'Esquerra Unida hi ha presentades les esmenes
6377, 6379, 6440 i 6373. Per fer-ne la defensa, té la paraula
el seu portaveu, el Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Són quatre esmenes,
efectivament, que apunten qüestions, per a nosaltres, clau
per a l'àmbit d'aquests programes.

La primera va a incrementar els recursos en educació i
promoció mediambiental. Pensam que és una inversió
immaterial, efectivament, d'alt rendiment a curt, a mig i a
llarg termini.
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La segona qüestió, o la segona esmena, va en referència a
l'increment de la transferència de recursos a Ibanat per a la
gestió dels parcs naturals, d'àrees naturals, itineraris i refugis.
Ja hem expressat a l'esmena a la totalitat que, des del nostre
punt de vista, és manifestament millorable la gestió que en
aquest moment es fa d'aquests espais i d'aquestes figures de
protecció.

La tercera de les esmenes és una esmena quantitativament
important, de 300 milions de pessetes, de transferències als
consells insulars per al reciclatge de residus sòlids urbans. En
la línia que nosaltres pensam que si la política del Govern
autònom varia, varia la normativa que regula aquesta qüestió,
que són els plans directors, en definitiva, si això s'aporta a un
nou sistema de gestió de residus, és absolutament elemental,
absolutament necessari, que el Govern balear s'impliqui en
l'aportació dels recursos necessaris per implementar les
infraestructures necessàries per poder gestionar els residus
sòlids, d'acord amb els nous criteris.

I per últim, una esmena de 50 milions de pessetes, que és
una esmena per a la millora de la gestió de residus sòlids urbans
a l'illa de Formentera, la qual ja ha estat objecte de proposicions
i de debats específics, plantejats pel nostre grup i crec que per
altres grups d'aquesta cambra, i, efectivament, és un dels temes
importants en matèria de residus, o una de les assignatures
pendents importants en matèria de residus que té per aprovar
aquesta comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, s'han presentat les esmenes 6986, 6988,
6989, 6994, 6992, 6991 i 6993. Sr. Gomila, té vostè la paraula.

 EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena fa referència al
suport a les entitats i associacions de defensa de la natura, per
reconèixer el treball que fan i per col•laborar-hi perquè el
continuïn fent, no només en temes urbanístics, sinó en estudis
i en la defensa mediambiental. Hem vist com aquest any tour
operators premiaven la seva labor i, per tant, la seva tasca en
defensa de les Illes i la contribució a tenir-hi un turisme més de
qualitat, un turisme més lligat a la natura. i, per tant, creim que
el Govern hauria de col•laborar molt més amb aquestes entitats.

També ajudar els consells insulars a fomentar la recollida
selectiva, el reciclatge i el compostatge. En aquest aspecte hi ha
hagut tímides iniciatives, en el sentit de fomentar la recollida
selectiva, la recollida selectiva en origen, fer la separació de les
deixalles en origen, i, per tant, implicar molt més el Govern
balear en aquestes qüestions.

Una altra seria la restitució d'abocadors. Hem vist com
ajuntaments i consells insulars fomentaven i tancaven alguns
abocadors. Nosaltres creim que a les Illes Balears s'haurien
de tancar la majoria, per no dir tots, dels abocadors de fems
que hi hagi, i, per tant, una altra esmena en el sentit
d'implicar també bastant més el Govern balear en aquesta
qüestió.

Una de més petita, per elaborar i redactar projecte per a
la regeneració natural de les platges.

Una altra, de creació de reserves marines.

I l'última, de recollida d'olis usats d'embarcacions. És un
problema que tenen les Illes Balears, és un problema
important, per la utilització d'embarcacions que hi ha a
Balears, sobretot durant l'estiu, i, per tant, la recollida d'olis
i evitar que aquests olis van a parar a la mar és una qüestió
que  a nosaltres ens preocupa, per açò plantejam aquesta
esmena de 10 milions de pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part del Grup Parlamentari Socialista hi ha les
esmenes presentades 6635, 6636, 6637, 6638, 6621, 6695,
6622, 6623, 6624, 6842, 6724, 6725, 6738, 6739, 6737,
6626, 6627, 6630, 6628, 6629, 6633 i 6632. Per fer-ne la
defensa, té la paraula vostè, Sra. Diputada.

 LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas y señores
diputados. Ambientalmente, el problema más grave que
tenemos es el de los residuos, y son problemas concretos
para los que la Conselleria de Medio Ambiente da
respuestas genéricas. Confiamos que se llegue a desarrollar
el Plan sectorial de gestión de residuos, que se modifique el
Plan gestor de residuos sólidos urbanos y que se haga un
estudio sobre suelos contaminantes i vertederos ilegales,
pero mientras tanto se deben ir cubriendo, en la medida de
lo posible, las necesidades más urgentes. Por eso, las
enmiendas que presentamos no pretenden sustituir o
prescindir de ningún plan o estudio, pero sí que aporten
soluciones concretas, como son mejorar la gestión de
residuos en Formentera, fomentar el reciclaje i la recogida
selectiva, transferir a los consells insulares las partidas
necesarias para el cierre y sellado de vertederos, el control
de la calidad del abono producido en Menorca, la
construcción de una planta de reciclaje y un vertidor de
residuos de demoliciones.

Dentro del mismo programa de calidad ambiental,
proponemos que se disponga de una partida para el
enterramiento de las redes de alta tensión, fundamental para
mejorar la calidad del ambiente, tal y como pretende este
programa de calidad ambiental.
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El programa de parques naturales, áreas recreativas y fincas
públicas tiene como objetivo el mantenimiento, conservación
y mejora de parques y reservas naturales, y este objetivo, como
descripción del programa, queda muy bien, pero, para que no
se quede en el aire, presentamos unas enmiendas para que estos
objetivos se cumplan realmente en el Parque natural de
Cabrera, en l'Albufera des Grau i en las Salinas de Ibiza y
Formentera. También es importante que se invierta en recursos
marinos.

Dentro del programa de ordenación del litoral, pedimos que
se realicen estudios de dinámica del litoral, a fin de prevenir la
degeneración de las playas.

En este mismo programa se prevé el balizamiento de playas
en coordinación con otras administraciones públicas, y al
respecto hemos presentado una enmienda de afectación para
que la señalización de playas se haga a través de una
convocatoria pública de ayudas accesibles a todos los
ayuntamientos, y no por un deseo de favorecer a un
ayuntamiento en concreto.

En cuanto a los servicios portuarios, que son muy
deficientes, pedimos que se aumente en 200 millones las
inversiones a realizar en los puertos el titular de los cuales es
nuestra comunidad autónoma. Además, tenemos que tener en
cuenta que se ingresa más en tasas por los servicios portuarios
que lo que se invierte en conjunto.

Para el puerto de Ciudadela, pedimos 3.000 millones para la
construcción de un dique de amarre, ya que consideramos que
debería hacerse a través de la inversión pública, única y
exclusivamente, porque contar con la financiación de
particulares condicionaría el crecimiento urbanístico y turístico
de Ciudadela. Tampoco no podemos olvidar la necesidad de un
muelle en Ferreries.

Para la protección y defensa del medio ambiente, sería
interesante que se subvencionará a asociaciones que trabajan en
la defensa de la naturaleza.

Por último, también creemos que es importante que se
ayude al desarrollo de proyectos y actuaciones de Menorca,
reserva de la biosfera. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, i abans d'entrar a dir
les esmenes a què votarem en contra, començaré, en aquest cas,
i donat que el temps és molt curt, per les esmenes a què estam
disposats, amb matisacions, a acceptar, a votar a favor.

En primer lloc, seria l'esmena 6377, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Únicament passa que ens
trobam amb el problema que la partida d'alta no està
concretada i la de baixa..., en fi, com que es tracta de fer
moltes esmenes, i com més, millor, la partida de baixa és
una partida que no existeix. En conseqüència, ho dic perquè
pogués anar endavant la votació favorable a aquesta esmena,
haurem d'aclarir la partida d'alta i la partida de baixa. En
aquest cas, la partida d'alta seria a la secció 15, centre de
cost 15301, subprograma 443101, subconcepte 64000, 25
milions de pessetes, i la partida de baixa seria a la secció 15,
centre de cost 15401, subprograma 432101, subconcepte
64000.

Si s'accepta aquesta proposta de transacció, el nostre
grup votaria favorablement aquesta esmena, modificada en
aquests termes.

Llavors també he de manifestar la disponibilitat del
nostre grup parlamentari a acceptar l'esmena 6621, del Grup
Parlamentari Socialista, sempre que en aquest sentit fos
d'afectació dins una partida distinta, que, en aquest cas, des
del nostre punt de vista, seria a la secció 15, centre de cost
15401, subprograma 443501, subconcepte 64049, per un
import de 15 milions de pessetes.

I també hi ha previst acceptar l'afectació que suposa
l'esmena 6842, del Grup Parlamentari Socialista, de 10
milions de pessetes per a gestió de residus sòlids a
Formentera, sempre que,  dins la mateixa secció i  dins el
mateix centre de cost, es canviàs el subprograma 432101,
subconcepte, el mateix, 64000.

Aquestes són les tres esmenes que, en aquest apartat
concret, el nostre grup està disposat a acceptar.

Pel que respecta a altres qüestions, és a dir, a altres
esmenes plantejades, en primer lloc, el Grup Parlamentari
Mixt proposa una esmena, des del nostre punt de vista
inacceptable, de 4.000 milions de pessetes per a la qüestió
de Menorca, reserva de la biosfera. Creim que la quantia és,
des del nostre punt de vista, exagerada, i creim que si alguna
actuació s'ha de fer en aquest sentit, correspon que es
negociï entre el Consell Insular de Menorca i el Govern de
la Comunitat Autònoma.

Pel que respecta a l'escassesa que diu, en relació amb les
despeses de personal de Costes, indubtablement, en fi, hi
podem estar d'acord, que no sempre es tenen els recursos
que hi ha, però, en aquest sentit, hem de dir que aquesta és
una qüestió a compartir, és a dir, l'Administració central té
un àmbit de competència, la Comunitat en té un altre, i en
aquest sentit, el que és la vigilància de la part que correspon
a la Comunitat Autònoma, que correspon al Govern, hi ha
dos zeladors a Mallorca, un a Menorca i un a Eivissa i
Formentera, els quals, a més, fan feina en col•laboració, en
estreta col•laboració, amb els zeladors propis de
l'Administració central, i creim que, en aquest sentit, n'hi ha
una xarxa a bastament.
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Les qüestions dels residus sòlids, en fi, creim que ho hem
debatut, començant per l'esmena de totalitat i a gairebé tots els
debats. A  aquestes esmenes que planteja el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida en aquest sentit votarem en contra.

Com també a l'esmena 6373, d'increment de 50 milions de
pessetes a l'Ibanat per a qüestió de parcs naturals. Hi ha previst
fer actuacions en aquest sentit, i creim que els recursos de què
disposa són suficients.

Pel que respecta al PSM, demanaré al Grup Parlamentari
Nacionalista que retiri aquesta esmena 6986, on es proposen 10
milions de pessetes per a associacions de defensa de la natura,
el Govern n'hi té prevists 9. En conseqüència, creim que amb
aquesta esmena no és tanta la diferència que hi ha, i en aquest
sentit creim que la previsió que té el Govern en aquest aspecte
quedaria complida.

Respecte de la qüestió de residus sòlids, etc., em remet al
que he dit anteriorment.

Pel que respecta a aquesta previsió que ha demanat de 4
milions per a estudis de regeneració de platges, entenem que
això és dins el marc d'un conveni que té la Comunitat
Autònoma amb l'Estat per a col•laboració i promoció, allà on
es discuteixen els estudis a dur a terme i les actuacions a dur a
terme en aquest sentit, creim que això hi encaixa, i que no és
necessari que es destinin recursos directament de la Comunitat
Autònoma per dur endavant aqueixes qüestions.

Llavors, el Grup Parlamentari Socialista té un bloc
d'esmenes on proposa afectar recursos de la Comunitat
Autònoma a qüestions com puguin ser parcs a nivell nacional,
com és en aquest cas el de Cabrera, el tema de ses Salines, etc.
Són qüestions que estan pendents com es resol la cogestió entre
el Govern de la Comunitat i el Govern central. En aquest
moment, qui ha de destinar tots els recursos a aquest aspecte és
el Govern central, i s'han d'establir encara els convenis per dur
endavant aquesta cogestió; s'haurà de veure si aquesta cogestió
suposa implementar recursos per part de l'Administració
autonòmica.

Planteja també el Grup Parlamentari Socialista el mateix
tipus d'esmenes pel que fa a estudis de litoral, etc. Són
qüestions que creim que dins el conveni entre Costes i el
Govern de la Comunitat Autònoma hi ha previstes, i es duen a
terme.

I també n'hi ha una molt concreta pel que respecta a
l'abalisament. En aquest moment, la via que s'està emprant es,
en primer lloc, aquesta és una competència de la Capitania
marítima de Balears, i quan fa la concessió per entregar, via
ajuntaments a tercers, creim que en aquest cas és on s'han
d'incloure, dins els beneficiaris d'aquestes platges, unes
condicions concretes, unes clàusules concretes, pel que respecta
a aquest abalisament.

En definitiva, també planteja el Grup Parlamentari
Socialista increment del suport a les associacions de defensa
de la natura. Nosaltres creim que amb una partida prevista
en aquest sentit de 9 milions n'hi ha prou, i, en
conseqüència, a tot aquest bloc d'esmenes, excepte les que
he esmentat, si s'accepten les transaccions previstes, hi
votaríem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Deman als serveis de la cambra que a partir d'aquest
moment es mantenguin tancades l'entrada i sortida de la
cambra.

Passarem a votar les esmenes corresponents al debat
número vuit, de globalitat; agrupació dels programes 4221,
sistemes i plans educatius; 4222, ensenyament universitari;
4511, direcció i serveis generals de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

Votarem primerament les esmenes 6323 i 6330, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. D'acord?

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes 6323 i 6330, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, les transaccions de les quals han estat acceptades, i
així es reflecteix en el Diari de Sessions, es volen posar drets,
per favor?

Vots en contra?

S'aproven per unanimitat.

Votaríem globalment la resta d'esmenes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i del Grup Parlamentari Socialista. Atès
que ja s'ha fet tota l'enumeració a l'hora de fer-ne el debat,
estalviaré tornar a repetir la mateixa numeració.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de totes les
esmenes que queden vives en el debat número vuit, de
globalitat, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queden rebutjades totes
les esmenes.

Passam a votar les esmenes del debat número nou, de
globalitat; agrupació dels programes 4521, biblioteques i
arxius; 4531, museus i arts plàstiques; 4551, promoció de la
cultura; 4552, normalització lingüística, i 4571, promoció,
foment i ajuts a l'esport.
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Hi ha qualque petició de votació separada?

Votam en bloc totes les esmenes que fan referència al debat
número nou, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, PSM i
Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades totes les esmenes.

Votarem les esmenes referents al debat número 10, de
totalitat i globalitat; secció 14, Conselleria d'Economia i
Hisenda; secció 31, serveis comuns, despeses diverses; secció
32, ens territorials i esmenes de creació de noves seccions,
Síndic de Greuges i Consell Consultiu, el Consell Econòmic i
Social i canvi d'adscripció del Consell d'RTVE, de Ràdio i
Televisió.

Votarem separadament primerament l'esmena 6371, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Votarem ara l'esmena 6978, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Hi ha petició de votació separada? Votarem, idò, la resta
d'esmenes presentades pels grups parlamentaris d'Esquerra
Unida, Nacionalista-PSM i Socialista, referents al debat número
deu, de totalitat i globalitat, de la secció 14, Conselleria
d'Economia i Hisenda.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Votarem les esmenes a la totalitat corresponents al debat
11; secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del
Territori i Litoral. Són les referides al Grup Parlamentari
Mixt. Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i Grup Parlamentari
Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes a la totalitat, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes esmenes a la totalitat.

Votarem les esmenes corresponents al debat número 12,
de globalitat; agrupació dels programes 4321, ordenació del
territori i urbanisme; 4433, dinamització territorial, i 4434,
d'energia.

En volen qualque votació separada?

Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, únicament per separat la 6873.

EL SR. PRESIDENT:

De quin grup?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, a més de la 6873, voldríem votació separada de la
6866 i de la 6870.

EL SR. PRESIDENT:

No em surt, a mi, aquesta.

Estam en el debat número 12.
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Per a mi, ja l'han votada, aquesta, Sr. Quetglas.

No hi és aquesta en aquest debat.

Sr. Quetglas, aquesta esmena no apareix en el debat número
12.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

(...) votar.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, votarem l'esmena del Grup Parlamentari Mixt
separadament, la que ha demanat primer de tot el Grup
Parlamentari Socialista, que és la 6870.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

És la seva, Sr. Quetglas.

La tornarem a repetir. Prestem-hi un poc d'atenció.

El Grup Parlamentari Socialista m'ha demanat que votem
separadament l'esmena 6870.

Passam a votar aquesta esmena, esmena 6870.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 30; abstencions, 16. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 6873, del Grup Parlamentari Mixt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 30;   abstencions, 21. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 6861 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 8; en contra, 30; 17 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I votam ara la resta d'esmenes corresponents al debat
número 12.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30;  cap abstenció. Queda
rebutjada la resta d'esmenes corresponents al debat número
12.

Votació de les esmenes corresponents al debat número
13, de totalitat i globalitat, secció 83, Institut Balear de
l'Aigua; secció 84, Institut Balear de Sanejament; agrupació
dels programes 4412, sanejament d'aigües i 5121,
infraestructura i recursos hidràulics. Volen alguna votació
separada?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, perdoni, separada la del Grup Parlamentari Mixt,
número 6860.

EL SR. PRESIDENT:

No, som al debat 13. Ah, aquesta, sí, sí, perdó. Gràcies,
sí, sí.

Votarem idò l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, la 6860.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 30; 21 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 6860.

Passam a votar en bloc la resta d'esmenes presentades
pels grups parlamentaris d'Esquerra Unida, Nacionalista-
PSM i Socialista.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30;  cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Votarem primer l'esmena, som al debat 14 de globalitat,
secció 85, Institut Balear de la Naturalesa, i agrupació dels
programes 4431, educació i promoció mediambiental; 4435,
qualitat ambiental; 4436, parcs naturals, àrees recreatives i
finques públiques; 5141, ordenació del litoral; 5142, gestió de
les instal•lacions portuàries, i 5331, protecció i defensa del
medi natural. Al Grup Parlamentari d'Esquerra Unida se li ha
presentat una transacció que és la referent a la 6377, d'una
afectació de 25 milions de pessetes. Esquerra Unida, l'han
acceptada?

Votam aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada aquesta esmena, amb la transacció feta per
part del Grup Parlamentari Popular, per unanimitat.

Votarem ara l'esmena del Grup Parlamentari Socialista, la
6621, que ha estat presentada també una transacció per part del
Grup Parlamentari Popular, que ha estat acceptada, i l'esmena
6842 on també s'ha presentat una altra transacció d'afectació,
queden acceptades. Les votarem conjuntament.

Votam conjuntament l'esmena transaccionada 6621 i
l'esmena transacció 6342.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per unanimitat.

Ara passarem a votar la resta d'esmenes, hi ha votació
separada? Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, la 6866, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

6686, sí, aquesta d'aquí.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, a més d'aquesta, la 6629 del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó? 

EL SR. SAMPOL I MAS:

6629.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Les votarem separades aquestes dues, eh?, la del grup
Mixt i la seva.

Passam a votar l'esmena del grup Mixt 6866.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 30; 21 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I ara passam a votar separadament l'esmena del Grup
Parlamentari Socialista, 6629.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 20; en contra, 30; 5 abstencions. Queda
rebutjada també aquesta esmena.

I votarem en bloc la resta d'esmenes corresponents al
debat 14 dels grups parlamentaris Mixt, Esquerra Unida de
les Illes Balears, Nacionalista-PSM i Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 25; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada la resta d'esmenes.

Abans d'aixecar aquesta sessió, aquesta presidència vol
informar que, si duim aquest ritme, ens veurem amb l'obligació
d'avui vespre o bé acabar més tard abans de trobar-nos tots
junts o després de la trobada reiniciar la sessió, ja que demà
matí, com a màxim, poden quedar dos o tres debats, a causa de
problemes de comunicació amb les Illes, que tenen la sortida a
les 13 hores i que no hi ha la possibilitat després, així m'ho han
fet a saber, tant uns grups com altres, que no hi ha possibilitat
després de tenir cap més enllaç, fins i tot suposaria qualcú
haver de quedar aquí. Per tant, avui vespre, en principi ...

(Pausa)

Em suggereixen que avui capvespre, després farem la
planificació, comencem aquesta sessió a les 16 hores, ja que la
votació ha estat ràpida, hem acabat bé, doncs avui capvespre
començarem a les 16 hores. S'aixeca la sessió.
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