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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió
plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 1229/98, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de Decret de turisme rural.

I.6) Pregunta RGE núm. 1230/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hotels de nova planta a
sòl rústic.

El primer punt de l'ordre del dia són preguntes, la
primera de les quals es refereix a modificació de Decret de
turisme rural. Supòs que...
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Sí, Sr. President, demanaria ajornament d'aquesta pregunta,
atès que el conseller de Turisme es troba absent i que volia
contestar-la ell directament, i al mateix temps, de la 1230, també,
de turisme, relativa a hotels de nova planta a sòl rústic, que és
també del conseller de Turisme, i que la volia contestar ell.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1339/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a motius per formar part de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.  

Segona pregunta, que formula el diputat Sr. Francesc Triay,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius per formar
part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Sr.
Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta que va
dirigida al Molt Hble. Sr. President del Govern de la comunitat
Autònoma. Em sap greu que no sigui aquí, perquè ens va
prometre, quan el debat d'investidura, que contestaria preguntes
als diputats en el plenari, però no hi ha manera que coincideixi
mai la pregunta i la seva presència, perquè precisament és el
president de la Comunitat Autònoma que ha subscrit un
document a San Millán de la Cogolla, on s'han reunit presidents
de comunitats autònomes uniprovincials, excepte Navarra; en
aquest document que s'ha signat es demana, entre altres coses, la
inscripció, o formar-ne part, de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies. M'hagués agradat que el president Jaume Matas, que
va anar a San Millán de la Cogolla, també m'hagués pogut
explicar per què té aquesta intenció i aquest interès que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui una entitat local.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No hi ha cap interès que la Comunitat
Autònoma sigui una entitat local, això  no s'ha dit mai,
únicament s'ha sentit en boca del Sr. Triay, i no s'ha dit mai per
part d'aquest Govern. La realitat és una altra molt diferent. El
president de La Rioja, que forma part del Comitè de les Regions,
va decidir emplaçar totes les comunitats uniprovincials a La
Rioja per discutir els distints problemes d'aquestes, i va demanar
al president de les Illes Balears que hi assistís, tot i que les Illes
Balears eren molt diferents en aquesta reunió. Així ho va fer el
Sr. Matas, per cortesia amb les altres comunitats i per una cosa
que no sé si vostè la coneix, Sr. Triay, que vivim, d'alguna
manera, en cooperació amb totes les comunitats, i quan un
president va una sol•licitud, hi ha una cosa que es diu cortesia, i
s'hi assisteix.

A la reunió a La Rioja d'aquestes autonomies, cada una
hi va plantejar les seves reivindicacions. Efectivament,
Balears va plantejar les seves, concretament en relació amb
set serveis que donen les autonomies uniprovincials i que es
troben mal finançats, i comunitats com Múrcia o La Rioja
varen plantejar aquesta petició d'integració dins la Federació
de Municipis; no era el cas de Balears, però el Govern, com
és lògic, va subscriure la petició final per solidaritat amb
aquelles comunitats, sense que fos la seva petició explícita
ni tengués res a veure amb ella. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No comprenc, Sra. Estaràs, com pot ser que el president
de la Comunitat Autònoma, per cortesia, signi un disbarat
tan gros; com pot ser que se signi voler ser una entitat local,
voler ser part de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, la qual, en el seu primer article dels seus
estatuts, és una associació constituïda per municipis, illes i
províncies i altres ens locals que voluntàriament ho
decideixin, que té per únic objectiu la defensa dels
interessos generals de les entitats locals, i les entitats locals
a les Illes Balears són els municipis i les illes, i les illes, els
consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, formen part de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies. Per tant, no puc comprendre quin
sentit té que el president de les Illes Balears demani que les
Illes Balears formin part d'aquesta associació, fora que la
intenció del president sigui que tornem a reconstruir allò
que l'any 1979 vam dissoldre, la Diputació Provincial de
Balears, que és precisament l'equivalent a aquestes
comunitats uniprovincials, amb les quals es va reunir.
Precisament, Navarra no hi va assistir perquè va considerar
que no era una comunitat uniprovincial com les altres; jo
crec que les Illes Balears tampoc no són una comunitat
uniprovincial com les altres, som una comunitat insular,
som una comunitat que, quan és necessari, ha defensat el
seu equivalent pluriprovincial per reclamar finançament
específic a les característiques insulars, i, per tant, per més
voltes que li don i per molt atenció que he posat a la
resposta que ha donat la consellera de Presidència, no
entenc en absolut aquesta signatura en aquest punt concret
de petició d'incorporació de les Illes Balears a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. No he dit en cap moment que
la nostra comunitat autònoma sigui una comunitat com les altres,
no ho he dit, ho ha dit vostè; tampoc no he dit que nosaltres
demanàssim formar part de la Federació de Municipis, no ho he
dit, ho ha dit vostè; he dit simplement que davant una petició
d'un president d'una comunitat en el si del Comitè de les
Regions, que s'acorda crear aquest grup a La Rioja, el president
hi assisteix, per cortesia, amb les altres comunitats, i fa les seves
reivindicacions, i, al davant aquest punt concret, no s'hi oposa,
perquè és una reivindicació respecte de les reivindicacions
d'altres autonomies. En canvi, sí que hi havia punts de què ens
beneficiàvem, com és la correcció del nombre de senadors per a
les autonomies uniprovincials, de forma que s'incrementaria la
nostra presència en el Senat, i aquest sí que era un punt que ens
interessa.

Es tracta per part seva, com veig, de treure punta a un tema
que no en té gens. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1227/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a responsables insulars de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.

 Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Andreu
Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
insulars de la Consellera d'Educació, Cultura i Esports. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Sr. President. Seguint una mica la pregunta que ja fèiem
avui al matí, voldríem saber quines han estat les raons
específiques per assignar el nivell de director general, de director
general territorial, a uns responsables insulars de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Amb la capacitat d'autoorganització
que té el Govern i en congruència amb les funcions que tenim
comanades, hem considerat que el nomenament correcte, adient,
per a aquest càrrec era el de director general.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, vol tornar a fer ús de la paraula?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo no crec que això que acaba de dir el conseller siguin
arguments. El Sr. Conseller ens ha dit que perquè així ho
han volgut, així ho han fet; no són arguments, això, és una
explicació, però no són arguments.

No és més cert, Sr. Conseller, que una vegada s'ha triat
una persona a una determinada illa que no té la condició de
funcionari, triada per raons polítiques, segurament. No va
tenir més remei, perquè no existia cap altra figura que casàs
amb aquell lloc de feina, que fer-los tots directors generals?,
perquè jo no sé com es menjarà això, amb aquesta capacitat
d'autodesorganització que tenen vostès; què haurem de fer
els ciutadans per resoldre els nostres problemes davant la
seva conselleria, si primerament haurem de rompre la
barrera del director territorial abans d'arribar al director
general d'àrea perquè resolgui el problema específic?, hi
podrem accedir ja directament, o crearan una espècie
d'explicació d'això com és, a la Seguretat Social, el metge
de família i després l'especilaista?, tendeixen a un exemple
paregut, a un model paregut, o és una altra cosa diferent?, la
qual jo no puc entendre.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Em diu que si no és cert,
i no és cert. La Conselleria d'Educació i el Govern fan
l'estructura que consideren més adient per donar el millor
servei públic als ciutadans, encapçalats, especialment en el
cas d'Eivissa i Mallorca, per un representant amb rang
polític que doni el servei que necessiten aquestes illes, les
quals ja han estat abandonades i oblidades durant prou anys.

I.4) Pregunta RGE núm. 1041/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a gratuïtat de l'educació infantil a les Illes
Balears.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a gratuïtat de l'educació infantil a les Illes Balears.
Sr. Sampol, té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ja farà un parell de mesos que el Sr.
Ferrer, portaveu del Govern i conseller d'Educació, Cultura i
Esports, va anunciar a bombo i platerets una gran mesura, que
consistia a establir la gratuïtat a l'ensenyament infantil. des
d'aleshores no hem vist promulgada cap disposició en aquest
sentit, com a mínim fins fa uns dies, quan hem rebut els
butlletins oficials, no hem vist la publicació de cap decret o
norma. Voldríem saber quines disposicions ha dictat el Govern
per complir aquesta promesa electoral que va fer fa uns mesos.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Aquesta no és una promesa electoral,
aquesta és una decisió, jo crec que molt encertada, que va
prendre el Consell de Govern, i des de llavors s'ha pres un acord
i s'ha elaborat un decret a aquest respecte. S'ha pres l'acord
d'acceptar totes les peticions de col•legis públics relacionats amb
l'educació infantil perquè s'hi faci enguany mateix, i s'a elaborat
un decret, que en aquest moment està en tràmit d'informe per
part del Consell Consultiu.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. És a dir, que encara no hi ha cap
disposició oficial, és a dir, hi ha una promesa, i no dubtam que
la complirà. Ara, ens crida l'atenció que avui al matí, a preguntes
d'altres diputats, concretament del Sr. Pons, vostè ha invocat la
necessitat de convocar la mesa d'educació, em pareix que s'ha
referit a la implantació d'una rova del coneixement del català per
a l'accés a la funció pública. És clar, per a un tema de tanta
importància, no seria necessari convocar la mesa d'educació,
abans de fer aquestes grans promeses d'acords a l'opinió pública
i abans d'elaborar un decret que encara està en circulació i que ha
de dictaminar el Consell Consultiu?, no era important, per a un
tema d'aquesta envergadura, convocar la mesa d'educació?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula. Bé, en
concret, del que parlàvem avui al matí, vostès no volien que
negociàssim les condicions que ha de tenir la convocatòria
d'oposicions. Nosaltres creim que és necessari que es negociïn
tots els seus punts. En qualsevol cas, no confonguem; en
qualsevol cas, en el tema d'aquest decret, no es preocupi, que s'ha
donat el tràmit d'audiència a totes les parts interessades.

I.5) Pregunta RGE núm. 787/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a Projecte de
llei de parc natural de salines d'Eivissa i Formentera.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes balears, relativa a Projecte de llei de parc natural
de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

Sra. Consellera, segons sembla, el diputat està a l'espera
de rebre notícies.

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

Sí, sí, en demanaré l'ajornament, igual que avui al matí,
perquè la contestarà directament el conseller de Medi
Ambient directament, si m'ho promet, en la propera sessió.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1393/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris amb què s'han assignat els diferents llocs
de feina prevists a l'organigrama de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris amb què s'han assignat els diferents llocs de feina
prevists a l'organigrama de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports. Sr. Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, sr. President. Hem vist, sabem, ens han comentat que
determinats llocs en aquesta nova estructura que s'està
posant en marxa a la Conselleria d'Educació i Cultura han
estat coberts, en qualsevol cas, i jo entenc que possiblement
en fer-ho per primera vegada, supòs que en comissió de
serveis, ho supòs, però això per personal que ni té l'especial
competència per fer-ho, perquè ja que són llocs destinats a
Administració general i no específics per a professors, i a
d'altres, amb la qualificació que té el lloc de feina, s'han
assignat persones que no compleixen els requisits de
titulació exigibles per anar a aquest càrrec. Voldríem saber,
si és possible, segurament ja em contestarà que nosaltres ho
fem així perquè ho podem fer, i si m'ha de dir això, ja retir
la pregunta, m'agradaria alguna explicació un poquet més
satisfactòria, Sr. Conseller. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Naturalment, s'ha fet amb la modalitat
de comissió de serveis. Jo no puc acceptar de cap manera que
vostè digui que el personal que s'ha triat, per la seva experiència,
per la seva eficiència, no té competència, jo crec que és el
personal més competent per complir cada una de les feines que
se li ha comanat, i, en qualsevol cas, sempre el tracte de personal
funcionari que compleix amb els requisits exigibles a les places
per a les quals han estat comissionats.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. Conseller, com pot saber que son els més competents?,
potser si hagués dit competents, no l'hi hauria retret. Com pot ser
que digui més competents si no ha fet una oferta pública de
comissions de serveis? Per què no ha convocat una oferta pública
al conjunt dels 5.000 funcionaris docents que té en aquesta
comunitat per cobrir això? Això és una lliure designació. vostè
hi ha posat aquells que vostè creu que són els més competents,
no aquells que són els més competents.

Dins el col•lectiu docent, hi ha molta gent que podria haver
demostrat si és o no més competent que la que vostè ha nomenat.
Esper que m'expliqui com sap que són els més competents. En
qualsevol cas, li sol•licitarem noms i llinatges i titulacions de tots
els senyors que ha nomenat, i podrà comprovar que n'hi ha que
no tenen els requisits, perquè, a més, vostè no sap qui ha
col•locat en cada lloc, no ho sap.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la paraula? Té vostè la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. No es contradigui, diu que jo hi he
posat la gent i després diu que jo no sé qui he posat. En qualsevol
cas, jo crec, i m'hi puc equivocar, que la competència d'aquest
personal, d'aquests funcionaris, està absolutament contrastada,
vostè ho sap perfectament, confii molt en la tasca que faran, i si
haguéssim tengut temps per proveir les places d'una altra
manera, no ho haguéssim fet mitjançant comissió de serveis.

I.8) Pregunta RGE núm. 1394/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competència i responsabilitats dels responsables
insulars de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Passam a la següent pregunta, també del diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències i responsabilitats dels responsables insulars de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Sr. Crespí, té
vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Crec que la pregunta està redactada correctament, i
deman que així figuri en el Diari de Sessions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per contestar aquesta pregunta, té la
paraula.

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

Gràcies, sr. President. Aquesta pregunta, la vaig
contestar la setmana passada a un altre diputat; no tenc cap
inconvenient a tornar-la a contestar. els directors insulars
són els representants a cada illa de la conselleria, i són els
interlocutors, sempre fent una mica aquesta distinció entre
Mallorca i la resta d'illes, són els interlocutors entre el
personal docent, les associacions de pares, els sindicats, els
interlocutors socials i la conselleria. A més, pel seu tamany,
en el cas de Mallorca, el director té comanades unes
funcions específiques de desenvolupar el Pla balear
d'investigació i recerca i dels estudis d'idiomes i musicals.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Vol dir que el director general de Mallorca, o per a
Mallorca, no sé gaire bé quina és la seva funció,
evidentment, el de Mallorca, ara, no sé si serà per a
Mallorca, té unes funcions específiques d'investigació, pel
que he sentit, i musicals?, i les parts musicals dels
menorquins i dels eivissencs, són competència del director
general de Mallorca?, ho són del director general de
centres?, de quin director general són? Vostè mateix aquí,
a tot aquest nostre col•lectiu, no ens està explicant on hem
d'anar per resoldre el nostre problema, i si el de Mallorca té
això acumulat respecte del d'Eivissa o el de Mallorca no rep
gent, i si el de Mallorca rep tant gent com els d'Eivissa i
Menorca, els altres no reben ningú. Vostè va declarar que
no es reuniria amb ningú un dia al diari. L'ha posat per no
haver-se de reunir?, n'és aquest el motiu? L'altre dia, no ho
vàrem entendre, per això, tornam a fer la pregunta, i la
continuarem fent fins que ho entenguem clarament.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Crec, Sr. Crespí, que jo m'he reunit
sempre, a iniciativa pròpia o a petició dels ciutadans, amb totes
les persones que m'ho han demanat, i moltes vegades, sobretot a
petició dels interessats, aquesta disponibilitat a tractar amb tots
els ciutadans, que crec  que és la meva obligació, m'ha pogut
suposar crítiques. Vostè m'ha de permetre també que amb el
marge de maniobra i de llibertat que he de tenir jo per organitzar
el treball de la conselleria pugui encarregar a un director general
que estudiï i que elevi un pla d'una qüestió concreta, com són els
ensenyaments de règim especial, per això ho hem fet i per això
hem encarregat al director de Mallorca en aquestes matèries que
també faci aquesta anàlisi, aquest estudi, a les altres illes de la
nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1227/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a disposició addicional cinquena de la Llei de
normalització lingüística.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a disposició addicional cinquena de la Llei de
normalització lingüística. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aviat farà dotze anys es va aprovar la
Llei de normalització lingüística, i aquesta llei, a la seva
disposició addicional cinquena, determinada que s'establirien
classe d'acolliment per a aquells alumnes incorporats al sistema
educatiu de les Illes Balears que procedissin de fora de la
comunitat lingüística catalana.

Durant tots els anys que han transcorregut, aquesta disposició
addicional no ha estat aplicada, i la nostra pregunta i el nostre
interès seria saber a veure si ara el Govern balear, que sí que té
ja competències en matèria educativa, està disposat a fer el
desenvolupament que pertoca a aquesta disposició addicional.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller?

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

Gràcies, Sr. President. Naturalment, el Govern balear ha
de complir amb el que estableix la legislació, ho estam
estudiant i planificant perquè es pugui complir aquesta
disposició addicional a partir del curs 98-99.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat?

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El conseller d'Educació ha dit
avui en el Parlament, i per tant, se suposa que aquesta
afirmació el compromet, que a partir del curs 98-99 en els
centres de Balears, sempre que hi faci falta, s'establiran
classes d'acollida per intensificar la formació lingüística
dels nouvinguts de fora de les Illes Balears i de fora de la
comunitat lingüística catalana per tal que s'integrin més
fàcilment dins el tema educatiu, en termes lingüístics. Crec
que és una gran notícia i esper que, efectivament, quan
celebrem l'any tretze de la vigència de la Llei de
normalització lingüística, això que vostè ha afirmat serà
veritat, i si és veritat, el felicitaré.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pons.

I.10) Pregunta RGE núm. 1161/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mediació del sector de la seguretat privada.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a mediació del sector de
la seguretat privada. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. No sé si el Sr. Conseller de Treball sap que durant
una setmana hi va haver dues mobilitzacions al carrer del
sector de la seguretat privada, davant l'Administració
perifèrica de l'Estat i davant la Delegació del Govern, per
demanar tota una sèrie de mesures i, sobretot, per denunciar
les condicions laborals que viuen aquests treballadors, els
quals arriben almanco a 40.000 hores mensuals extres, i, per
tant, demanen la intervenció de la inspecció de Treball i
demanen la intervenció de la delegada del Govern.
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Respecte de la Conselleria de treball i Formació, dia 16 de
gener s'hi va registrar un escrit, amb registre d'entrada, on es
demanava al conseller de Treball i Formació que es mitjançàs
davant la patronal d'aquest sector en la negociació amb els
representants legals dels treballadors. som a dia 10 de març, no
sabem que hi hagi hagut resposta, i, per tant, la pregunta és en
aquests termes: Quan pensa el conseller de Treball respondre a
aquesta petició de mediació?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Treball, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament, hi va
haver un escrit d'una sèrie de treballadors del sector, i nosaltres
hem dit als inspectors que actuïn en conseqüència. He de dir que
hi ha una dificultat, la conselleria sempre està en disposició de
mitjançar, però les empreses aquestes estan domiciliades a
Madrid, tenen un conveni d'àmbit estatal i hi ha una dificultat
d'interlocució, per la patronal. En qualsevol cas, el que sí li he de
dir, com he dit al principi, és que hi ha l'acció inspectora, i
deixem un poc que aquests informes m'arribin, per actuar en
conseqüència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. De tota manera, avui horabaixa s'ha
parlat de cortesia i de bones formes, jo crec que per part del
conseller de Treball no estaria malament que respongués la
petició formulada pels representants dels treballadors, que els
expliqui que els citarà o que hi haurà aquestes dificultats amb la
patronal del sector, però també vull que consti en el Diari de
Sessions que per part d'aquesta diputada igualment s'ha fet una
sol•licitud d'entrevista amb la delegada del Govern per igualment
parlar de la problemàtica, sobre tot d'allò que fa referència a
aspectes estatals, com és el compliment, o no, de la Llei de
seguretat privada, i des de dia 25 de febrer tampoc no tenc
resposta, no sé si és que és un sector amb especial dificultat que
ni la delegada del Govern, per una banda, respon a una petició
d'entrevista ni el conseller de Treball sap fer un escrit per
respondre als representants dels treballadors i dir-los que està
pendent d'informes d'inspecció de treball per convocar-los o per
donar-los resposta a les seves peticions.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo li repetesc que estam oberts, i
el director general ha tingut suficients reunions amb el
sector, amb treballadors, i el que sí demanaria als
treballadors és que col•laboressin més amb la inspecció per
resoldre definitivament el problema. En qualsevol cas,
aquest conseller té les portes obertes i està disposat sempre
a rebre a tothom. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1395/98, de l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures per resoldre les "necessitats
educatives especials" d'Eivissa.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per resoldre les "necessitats educatives especials"
d'Eivissa. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el director general,
el Sr. Bosch, director general de Mallorca, quan va anar a
Eivissa, va visitar una sèrie de centres i, analitzant la
situació de l'ensenyament en català, va reconèixer que era
una illa amb necessitats educatives especials, per allò que fa
referència a català, o a l'ensenyament en català.

Bé, davant la seva sorpresa, jo li pregunt: Quines
mesures té previstes o pensa prendre per al curs actual i per
al curs que començarà el proper setembre en relació amb
aquest tema?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El Sr. Bosch, supòs que és un
lapsus, és director general de totes les Illes Balears, no
director general de Mallorca.
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Aquesta pregunta pràcticament és el mateix que abans ha
demanat el diputat del Grup Nacionalista, el Sr. Pons. Hi ha a
parts del territori, Eivissa n'és un cas especial, unes mancances
molt més grans que a altres parts del territori en l'ensenyament
de la llengua i en l'acollida a la gent que s'hi incorpora al llarg
del curs, a això es referia el Sr. Bosch, i nosaltres continuam fent
la nostra feina per, a partir del proper curs, poder donar solució
a totes aquestes situacions i poder donar resposta al que marca la
llei.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula el Sr. Diputat?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr.  President. Bé, el Sr. Bosch és de Mallorca,
com vostè i com jo, per tant, és un director general de Mallorca,
o no?

Bé, no és a això a què es referia el Sr. Bosch, al Sr. Bosch, els
professors de llengua catalana, caps de departament de llengua
catalana i els instituts li varen plantejar una sèrie de problemes
relacionats amb l'ensenyament en català, no de català, quant a
"de català" hi ha les necessitats cobertes, hi ha aquesta, però
aquesta deficiència, l'acolliment aquest d'aquests alumnes, que
supòs que implicaria automàticament la no exempció en llengua
catalana, naturalment, una vegada que hi hagués aquest recurs;
es referien a les dificultats de l'ensenyament en llengua catalana,
és a dir, unes necessitats específiques, plantejades a un document
que un bon grapat de caps de departament i directors de centre
varen entregar al Sr. Bosch, on sol•licitaven un pla específic per
a l'ensenyament en llengua catalana.

Jo crec que vostè, com a conseller, coneixerà, algú l'hi haurà
comentat, aquest document, i per tant, el que jo li pregunt, des
que aquesta pregunta es va entregar, en fa molt de temps, és
quines són aquestes mesures per resoldre els problemes que en
aquest document sol•licitaven els caps de departament de llengua
catalana i els directors d'institut.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller,
per concloure el tema?

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

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè diu el que li varen entregar
o el que ha dit el Sr. Bosch. Jo he parlat amb el Sr. Bosch i m'ha
dit que es referia en aquesta qüestió a la contesta que jo li he
donat. Per tant, no li puc donar altra resposta que no sigui
aquesta. No es preocupi, en qualsevol cas, la setmana que ve tenc
programat un viatge a Eivissa i aprofundirem en quina és la
qüestió o en quina deixar de ser.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 1396/98, de l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de Can Sales.

I passam a la darrera pregunta, la 1396/98, que formula
l'Hble Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres a Can Sales. Té la
paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Gràcies. Aquesta és la pregunta del milió, del milió
de vegades que la faig. Quan, Sr. Conseller, començaran les
obres de Can Sales? Ja li ha dit el Ministeri d'Educació i
Cultura quan començaran?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el conseller de Cultura
i Educació.

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

Gràcies, Sr. President. No sé, jo crec recordar de
memòria que no me l'ha feta mai. M'ha demanat devers mil
coses del Conservatori; ara que està acordat el Conservatori,
comencem amb Can Sales. Can Sales, com vostè sap,
Patrimoni va acordar la cessió del solar a l'Administració de
l'Estat. A més, com és obligatori, aquesta cessió es va
ratificar per llei d'acompanyament de pressuposts. S'ha de
ratificar per llei, vàrem aprovar l'acompanyament del
pressupost per fer-ho tan aviat com fos possible. L'Estat té
pressupostats enguany 20 milions de pessetes, que en teoria
han de servir per redactar el projecte, i per tant les obres
començarien l'any que ve. La nostra intenció i la nostra
obligació és aconseguir que l'Estat dins enguany mateix hi
destini més crèdit perquè les obres puguin començar
enguany.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, per acabar. Per tant, vostè què em suggereix?,
que no li torni a preguntar fins l'any que ve?, o li pregunt un
poc més envant, per si han aconseguit qualque dobleret per
començar enguany?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sempre és un plaer, Sr. Crespí, debatre
amb vostè. Demani totes les vegades que vulgui. Jo tampoc tenc
inconvenient en anar-li comentant, a part d'aquestes preguntes,
com va la situació, si podem o no aconseguir una modificació de
crèdit de l'Estat perquè aquests 20 milions s'incrementin
substancialment enguany, i a més del projecte també es puguin
començar les obres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Moció RGE núm. 1285/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'ocupació. Derivada
del debat de la Interpel•lació RGE núm. 6268/97.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és mocions, i hi
ha la Moció 1285/98, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política d'ocupació, derivada de la
Interpel•lació 6268/97. Per defensar-la té la paraula la diputada
Sra. Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
intervenció del conseller en aquesta cambra i del portaveu del PP
quan es va produir la interpel•lació, el dia 24 de febrer,
reflecteixen absolutament la política del PP en matèria
d'ocupació, i es resumeix en una sola paraula: inexistent. I la
justificació és que vivim en una comunitat autònoma tan bonica
que no cal. M'agradaria llegir una part de l'última intervenció del
Sr. Conseller en aquesta interpel•lació: "Nosaltres ja hem dit i
diferenciat que nosaltres donem suport a l'economia productiva".
Això resumeix molt bé el dir que no cal fer polítiques d'ocupació,
perquè l'economia productiva tota sola ja ho arranjarà.
"L'administració que crea llocs de feina l'únic que fa augmentar
són els impostos, més prest o més tard". Hi ha una altra part
d'intervenció, que és la que va provocar més titulars de premsa,
Sr. Conseller: "El que no s'ha d'oblidar és que nosaltres no volem
una societat fonamentada en l'estat del benestar, sinó en el treball
i en l'activitat productiva". Aquesta afirmació que no creuen en
l'economia del benestar, jo no sé si compartida o no per la
totalitat del Grup Popular, aquí i a Madrid, va ser matisada amb
un article seu, signat per vostè i amb la seva foto, o sia que
suposo que es pot donar com a vàlid, igual que el Diari de
sessions, que surten de les seves paraules: "no volem una societat
basada en l'estat assistencial, sinó en la feina i en l'activitat".
Això, ens va dir, ho deia Jospin. Efectivament ho va dir Jospin,
matisat, com ho diu a l'article, no com ho va dir el dia que va
intervenir aquí, però ho va dir per defensar un pla públic
d'ocupació a França, sense precedents, on l'Administració hi
posarà molts, molts, molts doblers, per crear feina directament i
per crear feina indirectament, però on l'Administració, el Govern
francès, hi posarà molts, molts, molts, molts doblers.

Per tant, Sr. Conseller, hi ha comparacions, que dir que
vostè pensa el mateix que Jospin, o que nosaltres hauríem
de pensar el mateix que Jospin, són bastant perilloses, més
quan es diuen i s'afirmen dient "nosaltres no hi creiem, en
l'economia del benestar", suposo que traït pel subconscient.
Però acabava dient: "nosaltres hem d'anar per feina".
Aquesta frase, que en Parlament s'en sent parlar tant,
sobretot pel Grup del PP. Nosaltres aquí venim a fer feina,
idò venim a fer feina, i per això es presenten les mocions,
com a conseqüència d'una interpel•lació.

Tenim polítiques diferents, el PP i nosaltres. Només
faltaria!, i estem encantats que deixin ben clar en aquesta
cambra que no tenen cap interès en la política per
l'ocupació. Però en aquest cas no ens diguin mentides,
diguin la veritat, perquè quan es diu una cosa a fora i se'n
diu una altra a dins aquesta cambra, es tenen dues postures
diferents. Tenen ara l'oportunitat de votar algunes propostes
sobre polítiques d'ocupació; i el que diuen a fora, facin-ho
en aquesta cambra, i votin les propostes que nosaltres els
presentem. I si no, no venguin públicament motos, com va
ser el pacte per l'ocupació, que és la primera qüestió que es
planteja en la nostra moció, on diem que el Parlament ha de
rebutjar l'incompliment dels compromisos adquirits pel
Govern en el pacte per l'ocupació. Creiem que si li donem
valor a aquest parlament, i si li donem valor pel que té, que
és el control de la gestió del Govern, quan el Govern firma
pactes i quan el Govern no els compleix tan clarament com
en aquest cas, el Parlament li ha de dir al Govern que no ha
complert els pactes, i per tant recordar-li allò que al carrer
ja se'ls ha recordat: "Matas, els pactes s'han de complir".

El segon punt d'aquesta moció, que és el quid de la
qüestió, que va ser motiu també quasi d'una picabaralla a
Menorca, al Consell Econòmic i Social, quasi dic, perquè
semblava que els esdeveniments no anaven com havien
d'anar. M'explicaré, el segon punt és la creació del Servei
Balear d'Ocupació. El Sr. Conseller ha justificat que no hi
hagi serveis d'intermediació en el mercat de treball per part
del Govern en algunes ocasions per les transferències de
l'Inem, així ho ha dit. Clar que la diferència era qüestió
d'una setmana, una setmana sabia que les transferències de
l'Inem venien, i apostava per una agència d'ocupació, no
pública, però apostava per una agència d'ocupació; la
setmana següent amb la mateixa informació no hi apostava.
Nosaltres pensem que d'una vegada per totes el Govern
també ha de complir els pactes en això, i per tant ha d'instar
aquest parlament al Govern perquè creï en el termini de tres
mesos el Servei Balear d'Ocupació, independentment de les
transferències de l'Inem. No podem esperar més a les
transferències de l'Inem, que no sabem si vindran, si no
vindran, i quan vindran, amb què s'han de posar d'acord
totes les comunitats autònomes. Aquest govern té
responsabilitats ja, i les ha d'aplicar, i ha d'intermediar entre
l'oferta i la demanda, i ha de complir altres parts del Servei
Balear d'Ocupació relatius a la formació o a la sortida
d'aquest mercat de treball.
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El resum de tota l'acció d'una política d'ocupació ha de passar
per un pla d'ocupació, que és el que va aprovar el Sr. Jospin amb
el suport dels altres partits d'esquerra a França, i que va motiu
d'aquesta frase que vostè, Sr. Conseller, recordava. Un pla a la
nostra comunitat, però un pla de veritat, i per tant, si ha de tenir
un pla de veritat ha de tenir primer una diagnosi del mercat de
treball i ha de saber de què parlam. Quan se'ns repeteix tantes
vegades en aquesta cambra com aquest matí se'ns ha tornat a
repetir pel portaveu del PP que en aquesta comunitat no hi ha
motiu perquè ens queixem, això consta al Diari de sessions: en
aquesta comunitat no hi ha motiu perquè ens queixem. Vostè
mateix, Sr. Conseller, va dir que l'oposició practica una protesta
sistemàtica i una oposició frontal a totes les polítiques; a totes les
polítiques no, només a aquelles que són inexistents o aquelles
que no ens semblen correctes o adequades.

Per tant, han de començar per tenir un pla d'ocupació, han de
saber primer a quina població ha d'anar dirigit i quins problemes
tenim amb el mercat de treball. Alguns d'ells els vàrem indicar
a la interpel•lació que vàrem presentar en aquesta cambra,
perquè una cosa són les xifres d'atur i les altres són les realitats
del mercat de treball; algunes d'elles s'han repetit en aquesta
cambra també aquest matí quan parlàvem d'empreses de treball
temporal. Però, tot i així, el primer és saber on hem d'anar i quins
objectius hem d'aconseguir. Els nostres objectius són clars, hem
de tenir més ocupació i hem de tenir millor ocupació, hem de
tenir menys ocupació temporals, hem de tenir més dones
ocupades i hem de tenir més joves ocupats, més temps durant
l'any i cobrant millor, i cobrant igual -pel cas de les dones- per
les mateixes feines que cobren els homes, quin termini
d'execució tindran els objectius que nosaltres volem aconseguir
i els recursos que s'han d'aportar per cadascuna de les polítiques
concretes que s'han de fer. I això és important perquè la totalitat
d'això és el que conforma un pla, i si és d'ocupació, en aquest cas
d'ocupació com a instrument indispensable per a dur a terme
aquestes polítiques.

Diem en el punt 4 que el Govern balear ha d'establir com a
prioritat de totes les subvencions corrents i de capital, totes, i de
totes les seccions del pressupost, és a dir de totes les conselleries,
la creació o millora de l'ocupació. Això que el conseller ens
anuncia en roda de premsa, dient que tot el pressupost de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria va encaminada a
la consolidació del mercat de treball i a la creació de llocs de
feina s'ha de complir de veritat, i per complir-ho de veritat d'han
de modificar els decrets que regulen les subvencions en matèria
de comerç i indústria; s'han de modificar els decrets per establir
que el primer que es tindrà en compte serà la creació de llocs de
feina, la igualtat entre dones i homes a dins de les empreses, la
disminució d'utilitzacions d'empreses de treball temporal, i un
seguit de coses que signifiquen que l'empresa que se subvenciona
té com a principal objectiu la millora de l'ocupació a la nostra
comunitat autònoma, començant per la pròpia empresa.

Al punt 5 establíem que el Govern constituirà una comissió
interdepartamental per l'ocupació, que haurà de coordinar i
impulsar les accions en matèria d'ocupació de totes les
conselleries. I per què ho diem, això? És evident que el
propi conseller de Treball ens diu que la Conselleria de
Comerç i Indústria gasta 12.000 milions de pessetes en
matèria de promoció de l'ocupació. Bé, idò, si és que és una
altra conselleria la que gasta aquests doblers, i és la
Conselleria de Treball la que els ha de planificar cap a on
han d'anar, seria lògic que això estigués coordinat. Però,
igual que parlem de la Conselleria de Comerç i Indústria,
podem parlar de la Presidència, amb el cas del que fa a les
dones i les polítiques que es duen a terme per les dones,
perquè el principal problema per les dones també és accedir
al mercat de treball. Podem parlar de la Conselleria de
Foment, quan s'estan portant en marxa plans públics
d'inversió que tampoc no van lligats en cap cas a l'ocupació;
i per tant, podem repassar totes les conselleries de la
Comunitat Autònoma, i veuríem que en totes elles incideix
el tema de l'ocupació, i a més en algunes d'elles
principalment, també, per cert, per recordar-li que per
accedir a l'Administració és millor fer-ho per oposicions, i
que per tant una oferta pública i una oposició de la pròpia
Comunitat Autònoma no hi serien de més també, per
millorar el mercat de treball.

I per últim, el Govern balear presentarà al Parlament de
les Illes Balears presentarà al Parlament de les Illes Balears
la Llei de creació del consell econòmic i social. És bastant
inútil, perquè formava part d'una moció aquest matí també,
i ja per part del PP se'ns ha dit que no cal, i que no cal ens
ha dit el portaveu del PP, perquè com que el Govern ja ho
té fet, no pot incomplir el pacte per l'ocupació, i per tant no
ho pot aprovar directament. Bé, ni la moció que es
presentava avui matí ni la que portem nosaltres diu que ho
hagi de portar de forma unilateral el Govern, no diu que no
s'hagi pactar amb els agents socials aquesta llei, no diu que
no s'hagi de fer d'acord amb els mecanismes que calguin pel
diàleg social. L'únic que diu és que ja, i sense més retard,
s'ha de portar a aquesta cambra una llei de creació del
consell econòmic i social.

Per últim, deixin que els digui, per si els pica un poquet
als diputats del PP, i ens donen suport qualcun dels punts
que tenim a la moció, que de les mesures presentades, cap
d'elles no perjudica el lliure mercat, no el perjudica, i
tampoc perjudica el mercat de treball. Per tant, ni faran bo
ni faran dolent si vostès pensen que el lliure mercat és el
que ha de funcionar. A alguna d'elles, li podrien donar
suport. Tanmateix, vostès ja intervenen en el mercat de
treball quan donen mils i mils de pessetes de subvencions a
empreses que estan actuant, segons vostès, en el lliure
mercat. Per tant, condicionar aquestes subvencions, com a
mínim aquest punt, al fet que efectivament les empreses
destinin els doblers que paguem tots en crear més ocupació,
no hi seria de més. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garcia. Hi ha presentada una esmena per part
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per
defensar-la té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Tornam a parlar d'ocupació. Entre el darrer debat de 24 de febrer
de la interpel•lació que ha motivat aquesta moció a avui, hi ha
hagut enmig una mobilització important, dia 5 de març varen
sortir treballadors i treballadores al carrer, demanant un pla
d'ocupació, reclamant polítiques actives al Govern balear, i no es
pot menysprear aquesta mobilització per part del portaveu del
Govern balear parlant de les xifres macroeconòmiques, dient que
les Illes van bé, i que senzillament no mereixen més resposta que
aquesta les mobilitzacions al carrer.

Era obligat fer aquesta introducció, perquè si no, no entenem
tot allò que ara discutim, i que una vegada més a través d'una
moció es reclama al Parlament que el Grup Parlamentari Popular
doni suport a aquesta moció per obligar el Govern a restablir el
diàleg i per fer polítiques actives d'ocupació. La nostra esmena
té dos apartats que pensam que són afegitó a tots aquells apartats
que ha presentat el Grup Socialista, que evidentment donam
suport a cadascun d'ells, perquè pensam que recullen les
reivindicacions dels agents socials que han reclamat aquestes
polítiques actives, i per tant li donam el suport; però nosaltres hi
afegim dos apartats: El primer fa referència que el Parlament
insti el Govern de l'Estat a presentar a les Corts Generals un
projecte de llei per la reducció de jornada a 35 hores, en línia
amb el projecte actualment pendent d'aprovació definitiva per
part de l'Assemblea francesa. És cert que és un afegitó a aquesta
moció, que se'ns dirà que ens remetem a un debat general, a un
debat que no correspon a aquest debat en concret; però nosaltres
pensam que no es pot parlar de polítiques d'ocupació, no es pot
parlar de reclamació de polítiques actives si no introduïm
l'element important del repartiment de feina, un repartiment de
feina que si a principis d'aquest segle es reclamaven 8 hores de
treball, 8 de descans, i 8 hores de dormir, per part dels
treballadors, nosaltres reivindicam 7 hores de feina, 9 hores d'oci,
de família, de gaudir de la vida, i 8 hores de son. I ho feim una
vegada més perquè rebutjam que sigui inevitable l'estructura
econòmica d'aquesta societat, sigui inevitable tenir un 21% de la
població aturada, encara que a les Illes es parli de només un 11%
rebutjam que sigui inevitable que aquest atur arribi a un 40%
dels joves i a un 30% de les dones, i perquè pensam que no ha de
ser inevitable que hi hagi increments constants de productivitat
i de beneficis empresarials, i en canvi els salaris i els drets
laborals vagin en detriment i vagin en regressió. Ja només no
hem de citar la mà d'obra balear, un 20% més barata que a la
resta de l'Estat, i tot allò que reiteradament s'ha dit als debat a
aquesta cambra sobre les diferències tant en pensions com en
salaris, com en condicions de feina, i que avui matí també se n'ha
parlat quan parlàvem de les empreses de treball temporal.

La segona part de l'afegitó, de l'esmena, és molt més
concreta, i en aquest sentit suposam que hi haurà més
suport, ja que no és un tema que es pugui dir que no
correspon a les Illes Balears. La segona part de l'esmena diu
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
redactar en el termini de dos mesos un pla d'actuació que
serà consensuat amb els agents socials, a l'objecte de dotar
els treballadors i treballadores fixos discontinus i a temps
parcial de l'adequada protecció social, tant pel que fa a la
cobertura per desocupació com a les pensions, per negociar
amb el Ministeri de Treball i Afers Socials a l'objecte que
s'efectuïn les modificacions pertinents a la norma que
eliminin les discriminacions que aquests treballadors i
treballadores pateixen per l'estacionalitat de la nostra
economia". És un afegitó a la moció del Grup Socialista,
concretíssim, i que coincideix amb la preocupació
manifestada també pel conseller de Treball quan parla
d'aquest tema dels fixos discontinus. El Sr. Ministre Arenas
va venir la setmana passada a Balears i va fer menció que
també li preocupava el tema dels fixos discontinus i que
s'afegiria al debat al Congrés sobre el règim especial per a
les Illes Balears. Idò nosaltres allò que feim és concretar-ho,
senzillament perquè pensam que no és possible que les
actuals normes continuïn discriminant les prestacions per
atur i les pensions dels nostres treballadors i treballadores.
Igualment, els treballadors i treballadores que estan fixos
discontinus o a temps parcial, i que de qualque manera
moltes vegades aquesta discriminació se suma amb les dues
condicions, i que hi ha possibilitats de canvi, amb
modificació en uns casos de la norma, que per tant s'hauria
de consensuar, com plantejam amb aquest pla d'actuació, i
en uns altres casos senzillament amb simples instruccions
als organismes com l'Inem o l'Institut Nacional de Seguretat
Social per resoldre aquesta situació injusta. 

També en aquest sentit pensam que aquest afegitó a la
moció no pot tenir molt de debat, perquè és allò que es
demana tant per part dels agents socials, com hem dit, com
per part de moltes altres instàncies, sobretot quan es parla de
les diferències amb les pensions i amb els salaris de les
Illes, i sobretot perquè coincidim en el mateix diagnòstic: a
les Illes sobretot hi ha estacionalitat, per tant anem a posar
mesures per combatre les conseqüències d'aquesta
estacionalitat, no conseqüències immediates, que també n'hi
ha, quan es parla de la prestació per atur, sinó també
conseqüències a llarg termini, quan parlam de les pensions
i reclamam pensions dignes tant per als nostres majors com
per als futurs majors, que són els futurs treballadors i
treballadores que en aquests moments estan en aquestes
condicions. 
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Evidentment tant una com l'altra pensam que milloren la
moció presentada pel Grup Socialista, i sobretot volem acabar
remarcant allò que dèiem al principi: El tema del repartiment de
la feina, el tema de la reivindicació cap a la jornada laboral de 35
hores, ho ha dit la diputada Sra. Garcia Querol, està dins el debat
al carrer, és un tema que ens serveix recurrentment quan volem
posar com exemples paraules d'altres estadistes, com el Sr.
Conseller de Treball cita el Sr. Jospin en allò que interessa, però
no cita allò que realment ha estat un motiu de debat i de
discussió al carrer i a tots els treballadors i treballadores.
L'exemple francès d'anar a través d'una llei cap a les 35 hores és
un exemple que s'extén a Itàlia, que s'extén cap a altres llocs
d'Europa, i que sobretot demostra que és possible un pla
d'ocupació diferent a aquells que reclama la Unió Europea, però
en canvi no dóna instruments necessaris per fer-lo. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ara tenen la paraula els
diferents grups. Grup Parlamentari Mixt, Sra. Vidal, té vostè la
paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. La sensibilitat dels governs
actuals cap a la política ocupacional queda de manifest amb
mesures que deixen clar que l'objectiu prioritari és la plena
ocupació. Sense anar més lluny, el ministre de Treball i Afers
Socials, Sr. Arenas, va anunciar ahir que el Govern durà
endavant un pla d'ocupació que tendrà com a eix central un atac
directe i frontal a l'atur femení. Pens que això és una bona
notícia, tenint en compte la situació laboral de les dones, i també
aquesta moció que ens presenten avui, en els seus acords
estranyam que no ha fet referència ni ha posat a damunt la taula
perquè es prengués cap acord en aquest sentit. No hem d'oblidar
que a Palma l'atur és molt superior dins la població femenina, i
que segons les dades de l'Inem de desembre del 97 hi havia
19.853 dones que cercaven feina, 9.129 que es trobaven en
situació d'atur i 10.724 que eren demandants no aturades que
cercaven una feina millor, enfront dels 17.069 homes que
estaven aturats o demanaven feina.

Amb mesures com aquestes s'intentarà disminuir la
problemàtica del sector de la dona, ja que on ens hem de
desenganyar, aquest alliberament femení ha de ser subsegüent a
la independència econòmica. Mentre una dona no tengui una
independència econòmica, evidentment no tendrà cap tipus de
llibertat i no podrà prendre les seves pròpies decisions. El Grup
Socialista ens parla d'un rebuig a l'incompliment del Govern dels
compromisos del pacte de l'ocupació. Aquest pacte, com tots
sabem, és per tres anys, i a hores d'ara es fan reunions amb
empresaris i sindicats, com s'ha explicat també en aquest
parlament, que demostren que el pacte és viu, però en una de les
seves fases. Tal vegada no pugui ser la millor fase, però pens que
aquest pacte en aquest moment encara es manté viu.

Sobre la creació del servei balear d'ocupació, crec que no
es pot crear de manera seriosa en un període de tres mesos,
tan poc temps, i que s'ha de tenir present que en un futur
pròxim, tal vegada dins l'any 99, segurament abans del
2000, les transferències de l'Inem es faran a la nostra
comunitat, i tendrem les competències en l'Inem. També
pareix que a altres comunitats autònomes no existeixen
serveis públics d'ocupació, que s'han fet estudis en aquest
sentit, i que no s'han considerat viables, comunitats
autònomes amb alt nivell d'atur, com puguin ser Andalusia
i Extremadura, no han considerat oportú dur a terme aquesta
iniciativa que es proposa a una de les propostes d'aquesta
moció.

I també pens que el Partit Socialista manco que ningú
pot venir a marcar pautes quan no han pogut, no vull dir no
han sabut, crear llocs de feina allà on ells han governat. El
tema de crear un pla de millora i foment de l'ocupació és
interessant, però el termini també crec que és curt, si es vol
fer ben fet; i ja que el Govern l'ha de negociar, segurament
amb sindicats i amb la patronal, per tant el termini és curt.
Per això crec que es podria donar una nova redacció a
aquest punt, que s'ampliï el termini per redactar-lo, i que a
final del 98, si a les dues parts els sembla bé, crec que seria
el més oportú i el més seriós.

També es demana establir com a prioritat del Govern
l'ocupació. Jo vull pensar que no tan sols d'aquest govern,
sinó que jo crec que també és una prioritat de tots els
governs, inclòs del Govern del Partit Socialista quan
governava, prioritzar que tots tenguin un lloc de feina, en
faltaria d'altra, que hi hagués cap govern que no volgués
això; crec que tots els governs estan en aquesta línia, crec
que tots volen prioritzar aquestes actuacions.

També l'altre apartat, que és la constitució d'una
comissió interdepartamental per l'ocupació, jo pens que és
el Govern, el que governa, qui ha de marcar les pautes, quin
ha de ser el marc que ell ha de coordinar totes les seves
actuacions, i pens que en aquest sentit ha de ser ell mateix
qui, tal vegada dins el propi Consell de Govern, o allà on
cregui més oportú, ha de discutir com coordina i com du a
terme aquestes actuacions perquè puguin ser més eficaces.

I també, per acabar, es demana la presentació de la llei
de creació del consell econòmic i social. Crec que també
seria interessant, però també crec que prèviament s'hauria
d'haver presentat als components del pacte de l'ocupació
perquè en tenguessin coneixement, i per tant també s'hauria
de parlar o s'hauria de veure de negociar com es fa. Dins
aquest tema de l'ocupació s'ha d'optar per desenvolupar
polítiques que ataquin l'atur, i que estimulin la inversió; i és
competència del Govern coordinar les accions en matèria
d'ocupació, i nosaltres des del Parlament crec que no li hem
de dir com s'ha d'organitzar, simplement el que li hem
d'exigir són resultats.
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I pel que fa referència a l'esmena presentada per Esquerra
Unida, crec que la seva proposant ja ho ha vist, pel calat d'ella
mateixa crec que no és bo que sigui un punt més a afegir a la
moció d'avui. Crec que pel seu contingut seria bo que hi hagués
un debat en més profunditat en aquest parlament, i que es
presentàs amb més temps, i que poguéssim tenir el debat en més
profunditat, i no ara afegit a una moció. Jo crec que pel contingut
de la proposta així ho requereix. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens
trobam davant un debat important, com així ja va ser el dia de la
interpel•lació. Procurarem no repetir arguments que ja donàrem
el dia de la interpel•lació. Vàrem escoltar també el que deia el
Govern en aquesta interpel•lació, i la veritat és que no vàrem
quedar satisfets des del PSM. Per això també deim avui que
aquesta moció del Grup Socialista tendrà el nostre suport, ja que
des del Grup Nacionalista-PSM creim que necessitam, i ho
necessitam urgentment, un gir social de la política d'ocupació del
Govern. Els treballadors d'aqueste illes estan en aquests moments
en un procés de mobilització contra la política laboral del Govern
o, com han dit alguns sindicats, en contra de la manca d'aquesta
política. Per això es veuen obligats a sortir al carrer i manifestar-
se per presentar propostes com les que avui presenta el Grup
Socialista en aquesta cambra. Quan un 90% de la contractació és
temporal i el 70% d'aquests contractes són de duració inferior a
sis mesos, cap diputat d'aquest parlament pot estar tranquil i pot
estar satisfet. Jo crec que tampoc el Govern no està satisfet o els
diputats del Grup Popular. Per això nosaltres entenem que
aquesta moció pot contribuir a avançar dins aquest esquema
d'ocupació, ja que entenem, també, que el Pacte de l'ocupació fou
enterrat; alguns, i supòs que els del Partit Popular, opinen que és
viu, però nosaltres entenem que pràcticament està enterrat, i així
ho varen demostrar en els pressuposts quan no acceptaren certes
esmenes, però així i tot vull remarcar que el Pacte de l'ocupació
que es va firmar l'octubre del 96, pel Grup Nacionalista-PSM va
ser una esperança del diàleg social, del diàleg amb el Govern,
amb els agents socials, amb els sindicats, amb tota la gent que
s'hi havia d'implicar, i creim molt positiu aquest pacte per
l'ocupació. Ara, el que no trobam tan positiu és que aquest pacte
s'incompleixi i entenem que es va incomplint quan ho diuen
sindicats, quan ho diuen agents que varen firmar aquell mateix
pacte. 

Per tant, aquell pacte, els objectius principals del qual
eren incrementar les possibilitats de creació de llocs de
feina, la millora continuada de les condicions de treball,
establir ajudes tendents a aconseguir l'estabilització de
l'ocupació i tantes altres coses que hi havia en positiu, creim
que avui s'ha de tornar a replantejar i un dels motius és
poder aprovar aquesta moció del Grup Socialista per tornar
reobrir el debat amb aquest pacte d'ocupació.

Referent a les dues esmenes d'Esquerra Unida, nosaltres
veim molt positiu aquest debat de les 35 hores; en aquests
moments hem de dir que des del PSM hem obert també
aquest debat dins el nostre partit, creim que és un debat que
ens pot dur realment a reclamar això si això ha de servir per
a la creació d'ocupació, que crec que és l'objectiu principal;
ara bé, en aquests moments, abans de demanar, com diu la
moció, al Govern de l'Estat espanyol a presentar a les Corts
Generals, jo crec que s'ha obert un debat important i és bo
que Esquerra Unida també el dugui a aquesta cambra;
possiblement serà bo també que el discutim altres vegades
a nivell de partits polítics en aquesta mateixa cambra per
arribar a la conclusió que estam pràcticament preparats per
anar a aquestes 35 hores, que creim que és el que en aquests
moments està damunt la taula. Jo li vull dir que el debat està
obert; sense dir-li que rebutjam això li he de dir que, en
aquests moments, en aquesta esmena concreta ens
abstendrem, ja que -com he dit- el debat està obert. Ens
agradaria més un debat molt més ample, amb molt més
temps del que tenim en aquest moment per defensar una
moció d'un altre grup i, per tant, ja li dic, ens abstendrem,
però no perquè no ho veiem positiu, sinó perquè creim que
és necessari un debat molt més ample.

I quant al segon punt, creim que està molt discutit, ja;
des de sempre el nostre grup ha dit les repercussions que té
damunt les pensions i, de qualque manera, damunt la
desocupació el fet d'aquest mercat de treball que tenim. Per
tant, tendrà el nostre suport, com sempre hem manifestat,
perquè són urgents unes mesures per arreglar aquesta
situació que pateixen els treballadors d'aquestes illes quant
a l'estacionalitat, quant a la falta de feina durant tot l'any. 

Per tant, ja li dic, amb satisfacció veim que s'inicia
aquest debat de les 35 hores però ens abstendrem en aquest
primer punt, i donarem suport al segon punt.

I al Grup Socialista li diré que veim molt positiva
aquesta moció, veim positius, per exemple, alguns punts
importants com és el tema de les subvencions: creim que, de
moment, durant molt d'anys s'han anat donant subvencions
sense tenir en compte que aquesta subvenció anàs
encaminada a la vinculació de creació de llocs de feina,
creim que això es pot modificar i és important que també el
Govern sigui conscient del fet que això és el que demanam
per part dels grups aquí presents i, per tant,
satisfactòriament li deim que la moció és important.
Continuarem parlant dels temes d'ocupació, perquè creim
que són temes importants i tendran el nostre suport.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Flaquer té vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com a
conseqüència de la moció sobre política d'ocupació que va
presentar el Grup Socialista, avui la seva portaveu ens ha
presentat tota una sèrie de punts que ella mateixa qualifica com
a propostes que puguin contribuir a millorar la situació laboral a
la nostra comunitat autònoma, propostes que tractaré de donar la
visió que des del Grup Parlamentari Popular tenim, però ja
avançant que no tot són propostes, ni molt manco propostes
màgiques que permetin solucionar els problemes d'aquesta
comunitat autònoma en matèria laboral. Hi ha punts que no són
vertaderament propostes, com tendrem ocasió de veure; n'hi ha
que, més que propostes, són corroboracions de polítiques que ja
du a terme el Govern i, finalment, hi ha qualque proposta aïllada
que entenem que no és adequat ni oportú, en aquests moments,
dur a terme.

El primer punt supòs que no contribueix en res a millorar la
situació laboral dels nostres treballadors, perquè venir aquí i
denunciar l'incompliment d'un pacte que està a la meitat del seu
exercici no ve a contribuir a millorar en res la situació del nostres
treballadors. Vostè aquí denuncia un pacte que és de l'octubre del
96 i que té vigència fins a l'octubre del 99 i jo fins i tot seria
generós i diria que fins a finals de la legislatura -juny del 99-
podríem anticipar, fins i tot, el final d'aquest pacte, però vostè
està aquí denunciant l'incompliment d'una cosa que s'està en
aquests moment dialogant, que s'està parlant, que els empresaris
hi participen i que els treballadors, fins i tot, amb els
representants sindicals, formen part encara dels distints òrgans
derivats d'aquest pacte. En conseqüència, entenc que en el
primer, al marge que no serveix per a res a l'hora de solucionar
els efectius problemes que pugui tenir aquesta societat, entenem
que és una proposta que no té ni cap ni peus perquè precisament
ve fora de temps.

La segona proposta és una proposta efectivament d'una
mesura, que és la de crear un servei balear d'ocupació, que
entenem que en aquests moments és inadequada i no és oportuna,
i no ho és perquè, efectivament, dia 1 de gener del 99, com vostè
sap, rebrem les competències de la política mitjancera de l'INEM
i, en conseqüència, sembla oportú esperar a aquests moments per
poder dur a terme aquesta política pública d'ocupació. A més,
sabem que les experiències d'altres comunitats autònomes que
han implantat aquest servei, com pugui ser el cas de Catalunya,
de manera coetània al que pugui fer l'INEM, han tengut resultats
que a vegades han estat contradictoris i s'està replantejant en
aquests moments l'operativitat d'aquest sistema, de manera que
el Govern en aquests moments està a punt d'iniciar un estudi que
li permeti afrontar amb la major garantia i amb el major rigor tot
el que serà el desplegament d'aquesta competència tan important
que, a partir de dia 1 de gener, rebrà, i ho vol fer obrint un diàleg
amb els agents socials, amb els ens locals, per poder dur a terme
una figura de l'estil que s'ha duit a terme a Galícia, i com sembla
que s'està duent a terme a València, que pugui ser molt més
satisfactòria que la de la creació d'un servei balear específic
d'ocupació paral•lel i coetani al que en aquests moments està
desenvolupant l'INEM.

La tercera ens proposa redactar, en el termini de tres
mesos, un pla de millora i de creació de l'ocupació. No
entram ja en els terminis, que sempre poden ser
relativament breus, però sí que m'agradaria fer-li una
reflexió: vostè representa un grup polític, concretament al
Partit Socialista; el seu grup polític governa a altres
comunitats autònomes, quin pla de millora i creació
d'ocupació ens suggereix?, el d'Extremadura o el
d'Andalusia?, el del 30% de la taxa d'atur d'Andalusia, o el
del 30 i busques per cent de la taxa d'atur d'Extremadura?,
perquè aquí, amb la política que ha duit a terme durant els
darrers 15 anys, com ho han fet durant els darrers 15 anys
els socialistes a Andalusia i a Extremadura, no hi arribam ni
a prop, al 30%, estam en un 8%, la més baixa d'Espanya,
dins les mitjanes europees, i vostès ens vénen a suggerir la
política que fan els seus companys a altres bandes?, o les
que va fer el Sr. Felipe González durant 12 anys o 14 anys
en aquest país?

Miri, el Govern balear -ho va dir el conseller a la
interpel•lació que vaig tenir l'oportunitat de seguir- està
sensibilitzat amb els problemes laborals d'aquesta
comunitat, ho va dir ben clar: mentre hi hagi una persona
aturada en aquesta comunitat autònoma serà un objectiu
prioritari d'atenció d'aquest govern, i es duen a terme
polítiques actives, preocupades i sensibilitzades de cara als
treballadors, però creim que, en aquests moments, redactar
en el termini de tres mesos, i més quan hi ha d'haver una
cimera a Cardiff, on hi haurà la presentació dels plans
nacionals -l'espanyol, el comunitari, les directrius europees
sobre aquesta matèria- creim que no és convenient ni
oportú, en aquests moments, obrir la redacció d'aquest pla,
quan es fa una ingent feina en matèria formativa: hi ha la
previsió, per part del Govern, de l'elaboració d'un pla
estratègic de formació per a l'ocupació que és un aspecte en
el qual continuam apostant de manera total i absoluta i, a
més, de manera convençuda. De manera que, primer, perquè
dubtam de quina seria, sobretot si haguéssim de seguir les
recomanacions en matèria laboral que puguin venir del
Partit Socialista, dubtam de la seva eficàcia però, sobretot,
perquè creim que estam pendents d'aquests criteris que
puguin venir donats des de les polítiques europees i,
sobretot, perquè en aquests moments no estam orfes en
matèria laboral en aquesta comunitat autònoma.
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Ens demana en un quart punt que prioritzem les subvencions
cap a la creació o millora de l'ocupació. Jo crec que no hi ha cap
altre govern dins cap comunitat autònoma d'aquest país que ho
hagi fet tant com el Govern balears durant aquests darrers anys
i, per cert, ha parlat de decrets de la Conselleria de Comerç i
Indústria que no donen preferència ni prioritat -i Agricultura- a
aquells sectors o a aquelles qüestions que puguin primar la
creació de llocs de feina. Això no és vera; això no és vera, es
documenti un poc més i sabria que amb les ordres que
desenvolupen aquests decretes sempre es dóna preferència i
sempre es dóna prioritat a aquelles actuacions i a aquelles
subvencions que tenen com a objectiu prioritari la creació de
llocs de feina, i vostè ho sap perfectament o, almanco com a
diputada d'aquesta cambra ho hauria de saber. Però és que, a
més, creim en polítiques actives, i no fa falta que ens ho diguin
vostès, que han pregonat les altres: és que les polítiques actives
que estan destinades -quant a subvencions i tot això- a crear llocs
de feina i no a subvencionar l'atur de la gent, en això qui més hi
creu som nosaltres, no vostès, no fa falta que ens ho diguin, hi
creim i, a més, ho practicam.

Ens demana després, en el cinquè punt, que creem una
comissió interdepartamental. No. Per al Govern el tema laboral,
encara que no ho cregui, és suficientment important com per ser
tractat dins el Consell de Govern, no dins una comissió
interdepartamental. Si creàssim una comissió dirien que no
volíem arreglar el problema i, au!, ja hem creat una comissió.
No, no, és en el Consell de Govern que es discuteixen aquests
temes i a on les distintes conselleries presenten i proposen les
mesures adequades per corregir els desequilibris que puguem
tenir en aquesta matèria.

I, finalment, ens demana la creació d'un consell econòmica i
social que està contingut dins el pacte, que és voluntat del
Govern dur-lo a terme i crear-lo i que, naturalment, ho farà en
aquell moment en què arribi a l'acord i en el moment oportú amb
els agents socials i amb les persones que s'integren dins aquest
pacte, no en el moment en què el Partit Socialista ho demani aquí
seguint una política de marcar temes perquè el Govern els faci.
No, és el Govern que marca les seves prioritats; aquesta la té
marcada i no li càpiga cap dubte que la farà.

En relació a les esmenes que presenta el Grup d'Esquerra
Unida a aquesta moció, quant a la primera jo crec que reflecteix
concepcions completament distintes del que han de ser les
polítiques econòmiques en matèria laboral. Nosaltres no creim
que es pugui regular per llei el tema de les hores laborals, jo crec
que això ha de ser fruit d'una negociació entre els empresaris i
els sindicats i, sobretot, tenguin present que a França -ja ho
reconeixen els analistes econòmics- aquesta mesura està
representant o representarà un 10% més de cost laboral, fins i tot
un 7,8% reconegut pel mateix govern, i un 10% -insistesc-
reconegut pels analistes del mercat i que s'ocupen d'aquest tema.
Nosaltres entenem que és la negociació, el diàleg social, que tant
pregonen des de l'esquerra i que nosaltres volem complir, entre
empresaris i sindicats, com s'ha de poder arribar a aquestes
qüestions.

Finalment no podem donar suport, tampoc, a la
necessitat de crear un pla d'actuació que pugui desembocar
en anar a demanar a Madrid que es tengui en compte la
situació dels...; no, miri, nosaltres anam més enllà i ja hi
hem anat; en el Projecte de llei de règim especial per a
aquesta comunitat autònoma hi ha un article, l'article 30,
que parla d'aquest tema i de la necessitat de donar respostes
a aquest tema, de donar respostes a una economia
estacionària com és la nostra, però per llei no fa falta que
ens diguin que hem de fer un pla i que aquest pla ens digui
que això és necessari i que a rel d'aquest pla que ens diu que
és tan necessari hem d'anar a Madrid a parlar amb el
ministre; no, per llei s'ha de reconèixer una situació tan
precària i deficitària com és, efectivament, la del treball
estacional de la nostra principal indústria que és la turística.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la seva portaveu, Sra.
Carme Garcia Querol, per fixar la posició sobre les dues
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el
suport als punts de la nostra moció a tots els grups que ens
han dit que li donarien suport. Diré al Grup d'Esquerra
Unida que nosaltres no acceptarem la introducció d'esmenes
a la nostra moció per una raó molt senzilla: perquè creim
que així es desvirtua el motiu central d'aquesta moció, que
va ser el motiu central d'aquesta interpel•lació, i que va ser
l'incompliment del Pacte per l'ocupació del Govern
d'aquesta comunitat autònoma, per molt que els senyors del
PP es vulguin repetir, pensant que repetim i repetim i
repetim, les coses són veritat, que el Pacte sí s'ha complert.
Jo he dit ja moltes vegades, Sr. Flaquer, que els pactes es
compleixen per dues bandes: un matrimoni s'aguanta per les
dues bandes i els pactes també, i si un diu que el Pacte no
s'ha incomplert, i els sindicats i els agents socials li han dit
per una banda, per l'altra i al carrer, com poden vostès
continuar dient que el Pacte per l'ocupació té tres anys i que
s'ha complert? El primer any no s'ha complert; d'aquí
endavant ja ho veurem, però no continuïn dient que el Pacte
per l'ocupació s'ha complert perquè no és veritat, per molt
que ho repeteixin.
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Per tant nosaltres entenem que no podem desvirtuar, tot i que
nosaltres estam d'acord amb els motius que ha expressat la
portaveu d'Esquerra Unida aquí per introduir-los i, a més,
pensam que tenen suficient entitat com perquè siguin debatuts en
aquesta cambra per si mateixos, cadascun d'ells; per tant, no és
que no hi creguem ni que no hi estiguem d'acord, en el que vostè
ha exposat, però pensàvem que la interpel•lació que presentàvem
i la moció era perquè es complís el Pacte per l'ocupació i
cadascuna de les clàusules que hi havia en el Pacte per
l'ocupació, que va firmar el Govern d'aquesta comunitat
autònoma.

Per cert, Sr. Flaquer i Sra. Joana Aina Vidal -que se n'ha anat,
ja?- per cert, que nosaltres no hem de dir al Govern què ha de
fer? El Govern té 31 vots a aquesta cambra i per això és govern,
però què vol dir que el Parlament no pot dir al Govern el que no
troba bé de la seva política? Home!, senyors del PP, de tan en tan
podrien ressituar-se i ressituar-se en un parlament democràtic, on
l'oposició té el dret i el deure de dir allò que pensa que el Govern
no fa bé. Per tant no ens diguin que no podem dir aquí el que és
la nostra feina, que trobam que el Govern no ha complert; no ho
tornin a dir, perquè demostren molt poca capacitat de conèixer
les institucions on estan i de conèixer per què serveixen aquestes
institucions. Alerta a dir que l'oposició no pot dir.

Pel que fa a la política socialista, que també atacando por dos
frentes, se'ns ha dit, la Sra. Joana Aina Vidal i el Sr. Flaquer: "El
Partit Socialista no està autoritzat per parlar de res". Alerta! Fins
quan poden fer aquest discurs?, fins quan poden fer el discurs
que el Partit Socialista no pot parlar de res? I, per cert, molt poc
elegant per la seva part, Sr. Flaquer, molt poc elegant parlar i fer
referència, des d'aquesta comunitat autònoma, a les taxes d'atur
d'altres comunitats autònomes; molt poc elegant, molt poc
elegant, i els podríem recordar altres comunitats autònomes que
tenen el PP. Aquest parlament és el Parlament de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de les Illes Balears; molt poc
elegant recordar taxes d'atur d'altres comunitats autònomes, i li
vull recordar que cada estiu, a aquesta comunitat autònoma,
vénen molts de treballadors apuntats a aquest 30% d'atur, molts
de treballadors que vénen a treballar aquí, a fer rics els d'aquesta
comunitat. Molts dels que formen aquest 30% a Andalusia i
Extremadura -i vostè ho sap, Sr. Flaquer, perquè ha estat també
conseller de Turisme- vénen a treballar a aquesta comunitat i, per
tant, li he de dir que és molt poc elegant per no dir paraules més
fortes, fer esment als percentatges d'atur d'altres comunitats
autònomes.

Denunciar el pacte no serveix de res. Idò li he de recordar la
missió d'aquesta cambra: la missió d'aquesta cambra és
denunciar allò que no es fa, igual que ho denuncien altres en
altres instàncies i la gent i els ciutadans al carrer. La nostra
missió aquí és denunciar, en primer lloc, que el Govern tenia un
pacte firmat que no ha complert i, per tant, el primer punt ha de
ser, per força, que el Pacte per l'ocupació no s'ha complert.

Pel que fa al Servei Balear d'Ocupació, miri, Sr. Flaquer
-i el Sr. Conseller ho sap perfectament- (...) el conseller va
participar en una reunió a Menorca fa dos anys, sabia que
tenia les competències de l'INEM per transferir
immediatament també llavors, com ara, immediatament, i
ens va dir que faria una agència d'ocupació. És més, ja tenia
el model, tenia l'estudi, sabia que havia de fer una fundació
i tenir fulls escrits, i si dic mentides hi ha gent aquí que ho
pot confirmar, si va passar o no va passar així, així ho va
dir: sabia que havia de ser una fundació, tenia els estudis
fets, havia fet venir gent de València i de Barcelona per
informar-lo... Per favor!, tot ho tenien fet, tot, i ja sabia que
les transferències de l'INEM eren immediates. Per què, idò,
ara continuen dient el mateix? Ha passat un any i mig, han
incomplert, el Partit Popular i el Govern de la Comunitat
Autònoma, cada vegada que han dit que ho farien,
cadascuna de les vegades, cadascuna de les vegades ho ha
incomplert. És més, ara ja saben vostès que han de fer una
contractació: el Govern farà una contractació; sí o no, Sr.
Conseller?, digui'm si dic mentides; el seu director general
ens ho va explicar i ens va dir que han de fer una
contractació privada de no sé quants de milions perquè
venguin a dir-los aquí com s'ha de contractar el Servei
Balear d'Ocupació. No ens digui que no, ens ho va dir el seu
director general de Treball. Hi ha gent aquí que ho pot dir,
com ho va dir; per tant, això ja ho saben i ja ho sabien fa un
any. El que denunciam és que han incomplert tos els pactes,
tots, totes les firmes que vostès han fet.

I, per cert, això de que el Consell de Govern és el motiu
principal... No, deixi'm fer un incís a la Sra. Joana Aina
Vidal; miri, jo vaig fer motiu exprés de la dona en la meva
intervenció; no li accept aquestes coses, les paraules del Sr.
Arenas són paraules, igual que allò del Sr. Matas quan diu
"un sol aturat d'aquesta comunitat autònoma en preocupa";
paraules; aquí el que consta són els fets i les polítiques, i jo
vaig demanar a la Sra. Consellera de Presidència quants de
doblers havien estat, en ocupació de dones, quants?; encara
esper la resposta; quants de doblers?, això és el que compta,
això, els doblers que es gasten, les polítiques que es fan.

I per acabar, quan es diu un sol aturat i quan es diu que
aquesta comunitat no es mereix aquest problema, com va dir
el president Sr. Matas en el debat de la Comunitat, jo els
vull recordar que amagar els problemes sota l'estora no
serveix de res, aquesta comunitat autònoma el que necessita
és espolsar l'estora i fer dissabte, i treure tot el que s'ha de
treure i, per cert, els pactes s'han de complir.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Sra. Vidal, té vostè la paraula.
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LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Sí, molt breument; gràcies, Sr. President. Volia dir a la Sra.
Carme Garcia que estic segura que coincidim en les polítiques
d'ocupació femenina, això sense cap dubte; jo no he dit que no
n'hagués parlat, jo he dit que avui, en aquests acords, no n'hi
havia cap en aquest sentit. L'altre dia que fa fer la interpel•lació
ja sé que ho va fer i així ho vull manifestar, també. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, una cosa,
a força de repetir-la, no es converteix en una veritat, és cert, i per
molt que vostè insisteixi en el fet que està preocupada en aquest
tema, jo no em llev del cap que el seu grup rep instruccions
directes de calle Ferraz, en aquest sentit. Com és que totes les
comunitats autònomes han presentat la mateixa moció?, com és
que totes les comunitats autònomes han presentat la mateixa
moció? No és que estiguin vostès preocupats, és que des de
Madrid els han dit que armin aquí un guirigall, però vostès no
creuen en el que prediquen, no hi creuen.

Miri, si he comparat altres comunitats autònomes no ha estat
per inelegància, ha estat perquè vostès, del tema social i de la
demagògia en les promeses de crear ocupació, en feren una
bandera: 800.000 llocs de feina, varen prometre el 82 i, a on són?
Els únics que crearen varen ser a l'Administració pública i amb
gent que hi entrava amb el carnet a la boca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam... Per favor, per
favor. Acabat el debat passarem a la votació que, a tenor de les
intervencions hagudes, no han estat acceptades les dues esmenes
presentades per Esquerra Unida i, per tant, votarem conjuntament
tots els punts de la moció presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, tret que vulguin que hi hagi alguna votació per
separat.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

III.1) Interpel•lacío RGE núm. 641/98, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris per a
l'aprovació del Pla director sectorial de carreteres i transport de
les Illes Balears.

I passam seguidament a la interpel•lació presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris per
a l'aprovació del Pla director sectorial de carreteres i
transport a les Illes Balears. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

(Remor de veus)

Demanaria a les senyores i als senyors diputats, per
favor, que guardin silenci per començar el debat d'aquesta
interpel•lació.

No, no em pos nerviós, Sr. Riera, però segui...

(Rialles)

...o surti de la Cambra perquè estam en un debat
parlamentari i s'han de guardar les formes.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Doblement gràcies, Sr. President. Aquesta interpel•lació
crec que està bastant d'actualitat perquè les darreres
setmanes diàriament veim en els mitjans de comunicació
distintes polèmiques en torn als projectes en carretes o en
autopistes que té el Govern de les Illes Balears. 

Voldria començar la història amb l'aprovació inicial del
Pla de carreteres, l'any 1993, amb la corresponent exposició
pública que ja generà una certa polèmica, especialment en
algunes zones allà on es preveien nous traçats que podrien
suposar un impacte important. No ens consta que s'hagin
contestat les al•legacions presentades fruit d'aquella primera
exposició pública. 

Des d'aleshores s'han realitzat alguns projectes
importants que han incomplit la Llei de carreteres;
concretament, l'exposició de motius de la Llei de carreteres
de les Illes Balears explicava que la planificació, la
necessitat de planificació, aconsellava que no s'aprovassin
nous traçats mentre no estàs aprovat el Pla de carreteres, i
així, a l'article 19.1, establia taxativament que no
s'aprovarien nous traçats, variants o rondes de
circumvalació, ni tan sols ampliacions substancials de les
carreteres existents, mentre no estàs aprovat el Pla de
carreteres. Naturalment això s'ha anat incomplint; hem vist
néixer vies de circumvalació, hem vist néixer vies de
cintura, projectes de prolongació d'autopistes, sense que
aquest pla de carreteres s'hagi acordat. Fins i tot s'han
establert uns compromisos en matèria econòmica, el famós
conveni de carreteres, sense que hi hagués aquest pla de
carreteres.
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Naturalment aquí se susciten dues qüestions, i una és que
s'està infringint clarament la Llei de carreteres, que aquesta
podria ser una qüestió formal, però hi ha una qüestió política que
per nosaltres encara és més important que l'incompliment d'una
llei, que ja és important i és que s'està actuant amb una
improvisació absoluta: aquella necessitat de planificar que ens
deia l'exposició de motius de la Llei de carreteres ha donat pas
a una improvisació constant, i surten problemes diaris en els
projectes que projecta el Govern, i el darrer podria ser el de la
carretera de Valldemossa, l'ampliació de la carretera fins a la
Universitat, quan es preveu una rodona per accedir al Campus
universitari i, automàticament, surten els batles dels municipis
afectats per aquesta carretera i denuncien que aquesta rodona pot
provocar un col•lapse circulatori en perjudici dels veïnats
d'aquests municipis. És un exemple de com s'actua sense la
planificació adequada, i després surten problemes que hem de
solucionar sobre la marxa. Aquesta és una primera qüestió
formal que volíem plantejar, l'adequació a la legalitat i projectar
les infraestructures en carreteres i en transport, que la
interpel•lació parla de transport, en general.

Hi hauria una segona qüestió, que ja seria sobre la concepció
que hauria de tenir el Pla d'infraestructures en matèria de
carreteres i transport, i és allà on esperam que en la intervenció
el Govern ens expliqui alguna cosa més que allò que ens diuen
els anuncis de diaris.

Bé, aquest Conveni de carreteres, mal anomenat Conveni de
carreteres, perquè s'hauria de dir Conveni d'autopistes, Conveni
d'autopistes perquè la major part d'aquests 57.000 milions de
pessetes convenits amb el Govern de l'Estat es dediquen a nous
traçats d'autopistes. Exactament, quines previsions són, perquè
ni tan sols el Conveni se'ns ha enviat, i no sabem per què, perquè
aquí s'ha presentat la sol•licitud de documentació i al nostre grup
encara no ha arribat.

El que es cert és que hi ha un debat públic, suscitat dins la
nostra societat, amb més o manco intensitat, segons els municipis
afectats, i aquí és quan ja el Govern comença a anunciar altres
tipus de mesures, i per exemple es parla des de fa uns mesos que
el Govern ja és partidari del tren, que està realitzant estudis de
viabilitat, estudis econòmics, que dins aquesta legislatura, que
enguany fins i tot es contractarà el nou traçat Inca-sa Pobla, a
pesar que, en els pressuposts de 1998, record que no hi ha ni una
sola pesseta per a això i que el conseller ha dit que faria via
endeutament de l'empresa pública ferroviària.

En definitiva, no sabem com s'incardinarà aquesta necessitat
de modernitzar la xarxa de carreteres actual amb aquesta nova
voluntat que té el Govern de fomentar el transport ferroviari i la
necessitat de potenciar el transport públic.

És el moment que el conseller fa unes altres
declaracions, sobre les quals ja l'altre dia el meu company,
el Sr. Antoni Alorda, va preguntava al Govern, on
textualment deia, el conseller de Foment, que és necessari
congelar el parc automobilístic de les Illes Balears. No
vàrem aclarir gaire bé què volia dir amb aquest congelar,
congelar significa la necessitat de prendre mesures perquè
no augmenti el nombre de vehicles privats, de cotxes, a les
Illes Balears, aleshores, avui, té l'oportunitat, amb més
temps, d'explicar quines mesures prendrà el Govern per
evitar que creixi el nombre de vehicles per habitant a les
Illes Balears. Naturalment, si només és potenciar les
carreteres, les autopistes, difícilment els particulars podrem
prescindir del vehicle privat; la meva família, que té
necessitat, tres membres de la meva família..., perdonin que
ho personalitzi, però pot ser un cas típic a les Illes Balears,
que tres persones ens hem de desplaçar diàriament al
municipi de Palma, no tenim cap opció de transport públic;
en aquest cas, i perdonin una altra vegada que hagi
personalitzat el cas, hi ha centenars i centenars, milenars, de
famílies a les Illes Balears. Aleshores, quan vostè ens insta
que congelem els nostres vehicles privats, quines opcions
ens donen?, quines opcions donen als ciutadans de la
comarca de Llevant, de Manacor, etc. perquè no utilitzin
més el vehicle privat?

Aleshores, és quan aquí es veu la necessitat: primer,
d'aprovar un pla integral de transport a les Illes Balears, i
segon, per aquest ordre, el Pla de carreteres de les Illes
Balears. Aquesta és la seqüència que hauria de tenir la
planificació, segons el nostre grup, i ens agradaria saber la
seva opinió per contrastar-la.

Per tant, què en pensen realment, d'això?, com pensen
compaginar aquesta gran inversió en carreteres amb una
inversió en matèria ferroviària i amb una inversió en matèria
de transport públic urbà i interurbà, el qual és necessari
potenciar?, perquè aquí crec que hem de plantejar la
pregunta: Què es prioritari a les Illes Balears?, què hi és més
necessari?, què hi és més imprescindible, en aquest
moment? arribar deu minuts o un quart d'hora més aviat, de
Manacor a Palma, per exemple, i, la carretera, la conec
perfectament, per favor, és ben necessari arreglar-la, jo la
patesc cada dia, però, què és més necessari, arribar quinze
minuts més prest de Manacor a Palma i després perdre mitja
hora, o una hora, o haver de pagar tiquets d'ORA a Palma
perquè no sabem on hem de deixar el cotxe, o diversificar
els sistemes de transport i fer possible que una part
important dels ciutadans de Manacor, per exemple, puguin
prescindir del seu vehicle privat i es puguin desplaçar a
Palma en transport públic? Naturalment, el nostre grup
apostaria per la segona opció.

Per a nosaltres en aquest moment el que és prioritari no
és arribar uns minuts més prest d'un nucli de població a un
altre, normalment la capital, sinó tenir sistemes distints de
transport que ens evitin el maldecap que avui suposa el
cotxe dins Palma, perquè Palma comença a estar
col•lapsada, començam a tenir-hi problemes molt greus
d'aparcament, la circulació dins Palma ja comença a ser
angoixant, i no voldria fer referència que som, juntament
amb Canàries, la comunitat amb més infarts de l'Estat
espanyol, no sé si hi té res a veure, amb els cotxes, però
segurament sí que té a veure amb la qualitat de vida, amb la
vida tan accelerada que avui duim.
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Per tant, i ja no he entrat en quina seria la nostra concepció
d'aquest Pla de transport integral, primer, i, segon, d'aquest Pla
de carreteres perquè entrarem en la moció d'aquí a quinze dies,
alà on li farem les propostes constructives, però ja li avanç que
per al nostre grup seria prioritari, primer, diversificar els sistemes
de transport, i això no vol dir que no féssim inversions en
carreteres, sinó que crec que es poden compaginar unes bones
carreteres, ràpides i segures, amb uns bons trens, també ràpids,
i naturalment segurs, i amb un bon transport públic.

Si vostès aconsegueixen, abans de començar les inversions,
dissenyar i aprovar un pla integral de transport d'aquesta
categoria, crec que no només tendran el suport d'aquesta cambra,
sinó que tendran el suport de la societat, i moltes de les protestes
i de les inquietuds que hi ha al carrer s'acallarien.

De totes maneres, també, abans d'acabar, m'agradaria que
contestàs una altra pregunta. Vostè, en alguna ocasió, Sr.
Conseller, ha manifestat que creu que serà necessària una nova
exposició pública del Pla de carreteres perquè, naturalment, els
projectes que hi ha anunciats modifiquen substancialment el
primer Pla de carreteres que va aprovar. Aleshores, la pregunta
és: Si vostès ja han signat un conveni que compromet uns
projectes específics que diàriament veim en els mitjans de
comunicació, de què servirà aquesta segona exposició pública?,
simplement servirà per complir amb un tràmit legal o servirà per
donar tràmit d'audiència a tots els ciutadans perquè mitjançant
les al•legacions puguin influir sobre la decisió que finalment
prengui el Govern?, perquè, sincerament, Sr. Verger, que a vostè
no li preocupin 13.000 signatures d'una comarca és preocupant,
i valgui la redundància. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar a aquesta
interpel•lació, té la paraula el representant del Govern, en aquest
cas el conseller de Foment, el Sr. Joan Verger.

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

Gràcies, Sr. President. He hagut de prendre notes perquè no
sabia per on m'envestiria, Sr. Sampol, perquè aquí deia "Criteris
per a l'aprovació del Pla sectorial de carreteres i transports", hi
ha ficat el transport perquè no sabia com l'hi havia de ficar.

Els Criteris per a l'aprovació del Pla sectorial de carreteres
estan aprovats per aquest parlament des de 14 de juny de 1990,
supòs que se'n va assabentar. Per consegüent, difícilment podem
aprovar uns nous Criteris per al Pla director sectorial de
carreteres i transport, que és una cosa nova que hi ha ficat, però
en allò que és el Pla director sectorial de carreters ja els tenim,
els criteris, els vàrem discutir, els vàrem aprovar i són aquí,
supòs que vostè els té, si no, li'n trametré una còpia.

A posta, li he dit que havia de prendre nota perquè no sabia
per on m'envestiria, maldament m'ho pensàs.

Polèmica, diu, a totes les carreteres, i és clar, l'hi he dit
avui al matí, al Sr. Triay, cada vegada que hi ha una obra
pública nova sempre hi ha una discussió, sempre, i sempre
n'hi haurà, amb el senyor a qui afecta, i a més, l'entenc, amb
el senyor a qui afecta, perquè li passen prop o perquè li
passen pel damunt, lògicament, aquell senyor té tot el dret
del món a protestar i a dir "Quina mala sort, m'ha tocat, a
mi", però a posta es diuen obres públiques, no?

I allò de la rotonda de la Universitat em fa gràcia, a mi,
perquè això sí que és un acudit. La rotonda de la Universitat
es va posar quasi quasi a instàncies de la Universitat, en
cercar el màxim consens amb aquesta institució. Passa que
els afectats, efectivament, dels pobles del darrera, de
Valldemossa, de Puigpunyent, d'Esporles, estan preocupats
perquè diuen "com que m'entraran de Palma, no em
deixaran arribar a Palma, a mi",i efectivament, és clar que
estan preocupats, per què?, perquè els hem dit que el pas
subterrani és molt difícil, que hi ha molts problemes, i que,
el pas elevat, no el volem perquè fa impacte ambiental.
Després ens surten amb trens, i jo he de recordar que el tren,
en aquest cas, tendria tres o quatre passos elevats abans
d'arribar a la Universitat. Es veu que no estan assabentats
d'això, perquè avui en dia un nou traçat de tren no es pot fer
a nivell, supòs que ho sabrà algú que demana trens cada dia
i que es queda tan tranquil quan diu "no vull un pas elevat
però vull un tren", carall!, és que en el tren n'hi entren cinc
o sis, de passos elevats, per anar de Palma a la Universitat,
però ho estudiarem també, no ens negam a res.

Quant al Conveni de carreteres, jo crec que ha estat un
gran èxit d'aquest govern quan ha aconseguit 57.000 milions
de pessetes, els quals tenen la virtut que es poden variar de
la inversió, perquè si vostè no té el Conveni, l'hi trametrem,
no es preocupi, jo em pensava que l'havíem tramès a
tothom, i que, en una primera fase, el que no havíem tramès
era el pla d'execució, però també l'hi trametrem, no tenim
per què amagar res. Ja dic, crec que ha estat un gran encert
d'aquest govern poder disposar de 57.000 milions de la
cooperació amb l'Estat per dur a terme les obres que es
diuen en el Conveni o d'altres, perquè, llegeixi'l, hi veurà
com es poden fer les que hi ha anunciades o d'altres, i, per
consegüent, creim que hem d'estar orgullosos, tots,
d'aquesta possibilitat que l'Estat inverteixi, quan no és la
seva obligació i quan durant molts anys no s'havia
aconseguit una pesseta en aquesta matèria, que avui
disposem d'aquests doblers.

S'infringeix la Llei de carreteres. Infringirem la Llei de
carreteres el dia que contractem una obra i no estigui
aprovat el Pla sectorial, llavors sí que la infringiríem, però
no es preocupi, no ens agrada infringir la llei, nosaltres no
som d'aquest tipus, no ho fem, això, a l'inrevés, ens agrada
complir escrupolosament amb la llei.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 102 / 10 de març del 1998 4429

De vostès sí que ens separa qualque cosa, a nosaltres ens
agrada planificar, però no tant, no tant com a vostès, és que
vostès ho planificarien tot, i sap què passa amb aquestes grans
planificacions normalment?, que no serveixen per a res, perquè
jo record que, em pareix que era el Sr. Antoni Borràs, conseller
de Transports de la preautonomia, que va fer un pla director de
transports, l'he tocat, l'he tengut a les mans, està a una
prestatgeria preciosa, un bon tom, així, ningú l'empra, però és
que a més, com això, com grans planificacions en transport de
moltes comunitats autònomes, passa el mateix, estan quasi totes
a prestatgeries, guardades, per`què són inaplicables.

Per tant, com dic, a nosaltres, que ens agrada fer les coses
planificades, lògicament, a un 30 o un 40% del que planificarien
vostès, perquè planifiquen que dóna gust, i torn a repetir que
aquestes planificacions màximes, normalment i per desgràcia, no
solen ser útils al cent per cent. Després d'aquestes grans
planificacions se n'ha de detreure, i normalment els plans
sectorials de transports o els plans de transports de comunitats
autònomes es comencen fent a trossos, és a dir, per ventura
estudiar el transport per carretera de mercaderies o estudiar el
transport ferroviari o estudiar el transport de persones, és a dir,
un interurbà, com seria lògic que per ventura es fes a Palma,
estudiar tota la zona de Can Pastilla-s'Arenal, Palma-Calvià, això
sí, però encara no conec cap pla de transports de cap comunitat
autònoma que realment tengui una utilitat, i no sé si n'hi ha una
o dues que en tenen, per consegüent, no serà tan necessari i tan
interessant.

Quant al tren, idò sí, hem pres una decidida intervenció en
matèria ferroviària. Es va contractar l'obra de Son Rul•lan per
poder fer el Parc de les Estacions, ara s'ha contractat el
desviament de la línia de tren al Parc de les Estacions, i la
intenció és que el mes de març, abril, maig d'enguany es pugui
contractar l'obra Inca-sa Pobla, i es contractarà Inca-sa Pobla i
segurament l'any que ve, en qüestió de deu o dotze mesos, el tren
arribarà a sa Pobla, que s'ha pogut fer, lògicament, perquè hi
havia una via ferroviària existent, per tant, era fàcil,  no és
impossible i és lògic que així es faci. Cert és que la continuació
de sa Pobla a Alcúdia ja presenta més problemes i els estudis
s'han de fer amb més profunditat, però no ens negam a fer-ho, a
l'inrevés, el president va anunciar que arribaríem a Alcúdia, idò
sí, creim que és bona idea arribar a Alcúdia.

Lògicament, s'han d'estudiar altres línies, n'hi ha que són més
fàcils, com és la línia fins a Manacor, fins Artà n'hi ha, per
consegüent, no és impossible. Ara la que vostè hauria d'emprar
cada dia per venir de Montuïri, aquesta ja és un poc més
complicada perquè ja no existeix, se la varen dur fa estona, s'ha
venut i no sé quantes coses més. Per consegüent, aquesta ja seria
un poc més difícil.

I de congelar, ja ho vaig dir al Sr. Alorda, si estava
congelat, no sé per què estava tan congelat. Què és el que
desitjaríem tots? Desitjaríem que aquests 750, 800 vehicles
per mil habitants no augmentàs, i a posta es fan inversions
en tren, i s'han de fer a mesura de les possibilitats financeres
de l'empresa que hi dóna suport, l'SFM, no podem en un any
invertir-hi 50.000 milions, ls hem de fer una darrera l'altra.
Li torn a repetir que d'aquí a pocs mesos es contractarà la
línia Inca-sa Pobla, perquè creim que pot donar un bon
resultat, a més, sobretot si arriba fins Alcúdia. Per
consegüent, n'hi ha una voluntat. Desitjaríem, ho vaig
explicar a la compareixença, aconseguir que el 5% de la
població vagi en autobús, en viatges regulars, com han
aconseguit a Eivissa, els quals, amb intel•ligència i amb una
política de bones relacions amb les empreses, varen
aconseguir passar d'aquell 2% o 1% i busques al 6% de
població que empra l'autobús a l'illa d'Eivissa. Crec que aquí
és més difícil perquè hi ha més empreses, però també ho
hem d'aconseguir, ho hem de fer.

És necessari fer una bona terminal d'autobusos, cosa que
serà un poc complicada, però bé, ja ho veurem.

Per consegüent, la veritat és que es fa, i estan decidits a
fer una política interessant en matèria de transports públics.

Però, efectivament, aquí veníem a parlar de Criteris per
a l'aprovació d'un Pla director sectorial de carreteres, els
quals estan aprovats, per consegüent, no tenia per què entrar
en una polèmica i en una discussió de tots els temes, que si
invertim en tren o no invertim en tren. Avui, els criteris, l'hi
torn a repetir, estan aprovats des de l'any 90, han servit per
fer el Pla sectorial de carreteres, que va ser aprovat
inicialment, que tornarà a sortir a exposició pública perquè
els ciutadans puguin fer les seves al•legacions, i si part
d'aquestes al•legacions estan justificades, el Pla sectorial de
carreteres es modificarà, i si es modifica el Pla sectorial de
carreteres també haurem de modificar qualque inversió que
hi ha contemplada en el Conveni de carreteres. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició dels
altres grups, Grup Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Per a Els Verds és inconcebible que s'aprovi un
conveni de carreteres i que es redactin projectes concrets,
com ara el desdoblament de la carretera a la Universitat, per
exemple, quan no existeix, no diguem ja un pla integral de
transport terrestre, sinó ni tan sols un pla de carreteres tal
com preveu la llei. L'article 19 de la Llei 5/1990, de
carreteres d'aquesta comunitat, afirma que solament podran
construir-se noves carreteres, les duplicacions de calçada o
variants de travesseres de les xarxes primària o secundària
quan aquestes hagin estat previstes en el Pla director
sectorial de carreteres. Per tant, s'ha de recordar, tal com
s'ha dit, que encara aquest Pla de carreteres no ha entrat en
vigor. Per tant, no en tenim encara, de Pla de carreteres.
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Però és més, per fer front a una situació que es podria
qualificar d'infart circulatori, no necessitam d'n pla de carreteres
basat en la construcció d'infraestructures de gran capacitat, sinó
un pla integral de transport que contempli mesures alternatives.
Així, d'acordmab el programa d'acció comunitària en matèria de
medi ambient i desenvolupament sostenible, el criteri de
reorientació dels processos de creixement constant del nombre
de desplaçaments basats en el vehicle privat ha de ser, en primer
lloc, aconseguir un model territorial més equilibrat que redueixi
les necessitats de desplaçament motoritzat, i a més diu, aquest
programa d'acció comunitària, que s'ha de potenciar, sobretot, el
transport públic; just al contrari d'allò que contempla el Conveni
de carreteres d'aquestes illes, signat recentment amb
l'Administració de l'Estat.

Els Verds consideram, per tant, que no s'haurien de projectar
actuacions a la xarxa viària més enllà d'aquelles destinades al
manteniment d'aquestes xarxes i eliminació de punts negres de
la xarxa actual, fins a l'elaboració d'un pla integral de transport
terrestre. Un pla integral de transport s'ha de basar en mesures
alternatives, com la reducció de la dependència de l'automobil i,
per altre costat, la potenciació del transport públic com a
alternativa.

L'alternativa del tren, per exemple, no s'ha de considerar
exclusivament, com se sol fer, amb criteris monetaris, sinó s'han
de considerar els costos i beneficis socials i ambientals de les
diferents opcions de transport. L'aposta pel cotxe privat implica,
en primer lloc, increment de la despesa d'energia i l'emissió de
substàncies contaminants, la destrucció de centenars d'hectàrees
de sòl rústic i de paisatge, increment de la pressió urbanística,
una disminució de la qualitat de vida a causa de la contaminació
i dels renous, increment de les necessitats de desplaçament amb
perjudici dels sectors socials que no disposen d'automòbil,
l'agreujament de les conseqüències dels accidents de circulació,
fortes inversions, per últim, econòmiques, que impedeixen altres
prioritats.

La millora de la seguretat de circulació no justifica la
construcció de vies de gran capacitat, com l'autopista, encara que
aquestes presentin menys accidents, en termes relatius, la
velocitat incrementa la seva gravetat i, per tant, les morts per
accident.

La vertadera intenció que guia la construcció de vies ràpides
és facilitar l'accés a les zones turístiques i residencials, però no
podem continuar sacrificant més territori i paisatge a un turisme
cada vegada més sensibilitzat, afortunadament, pels nostres
valors naturals.

Per aquests motius, Els Verds demanam que aquest parlament
denunciï el Conveni de carreteres i que s'insti el Govern a
elaborar un pla integral de transport terrestre basat en la
reducció de la dependència de l'automòbil i en la
potenciació, d'una vegada per totes, del transport públic.
Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Si vol, sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, el Sr. President em dóna les fites malament, idò.

Té la paraula el Sr. Grosske, i perdoni.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. No tenc res a perdonar, em
faré la il•lusió que som el conseller, i ja ho tenc arreglat.

La veritat, Sr. Sampol, la interpel•lació que avui es
presenta és una interpel•lació una mica virtual o, si es vol,
és una interpel•lació sobre una realitat virtual, perquè és una
interpel•lació sobre planificació en matèria de carreteres i de
transport i aquí no hi ha planificació en matèria de
carreteres i de transports. Aquesta és la realitat.

Què és el que es pretén, una planificació màxima, una
planificació supòs que mig soviètica, lúgubre, maximalista?
No, que ens semblaria una planificació lògica. Què seria una
planificació lògica en matèria de carreteres i de transports?
Seria que si ara tenim en marxa un debat sobre directrius
d'ordenació territorial que contemplen aquesta qüestió, que
això fos el marc general, les línies generals, del nostre debat
polític i de la nostra presa de decisions en matèria de
transport i carreteres, el que passa és que això ja no és així,
d'entrada, és a dir, les DOT tenen truc, ja tenen una trampa,
i les DOT ja diuen que, després de fer molts mapes,
dibuixos, criteris, índexs de sostenibilitat, anàlisis i
diagnòstics, ja els va bé l'avanç del Pla director de
carreteres, aquell que ara s'ha de tornar a posar a informació
pública, etc., amb la qual cosa ja anam malament.
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Efectivament, el segon escaló seria un pla de carreteres, que
hauria d'anar inevitablement lligat a un pla de transport perquè
el que s'està planificant, el que es decideix políticament, és com
dissenyam el transport terrestre a la nostra comunitat, però no és
així tampoc la cosa, segona incoherència, tenim un pla director
de carreteres que fa voltes per la via administrativa i no hi ha un
pla de transport digne de tal nom. Per tant, no contemplam
l'assumpte amb la seva globalitat ni amb la seva integritat.

Però si faltava un element per acabar de distorsionar la
qüestió i adonar-nos que no és que aquí no hi hagi planificació
maximalista, és que no hi ha cap tipus de planificació, és que
tanmateix, allò que diu el Pla director de carreteres, no serveix
per a res, allò que diuen les DOT no serveix per a res, allò que
diu el Pla director de carreteres, tampoc, perquè el que es fa en
matèria de carreteres és el que es diu a un conveni signat amb
l'Estat que determina les grans inversions en carreteres a curt i a
mig termini, i incorpora, a més, obres d'un enorme impacte que
ocupen més del 75% dels recursos contemplats en el conveni.
Per tant, les grans decisions, les decisions de gran impacte, les
decisions estratègiques, es prenen a un conveni entre el Govern
de la Comunitat Autònoma i l'Estat. Per tant, ni Pla de carreteres,
ni Directrius d'ordenació territorial ni hipotètic pla de transport,
res, el conveni, el conveni, que de 57.000 milions de pessetes
que contempla, 40.000 i busques van a l'autopista de ponent, a
l'autopista de llevant i a l'autopista central de l'illa de Mallorca.
Aquesta és la situació, la situació per la qual aquesta és una
interpel•lació sobre una realitat virtual, inexistent.

Què s'hauria de fer? Bé, invertir pràcticament la situació de
punta a punta. Lògicament, no hem de fer obres de gran impacte,
perquè, les obres de gran impacte, les hem de deixar al fruit de
la decisió planificada sobre aquesta matèria. És clar, les
decisions que consumeixen enorme territori, que divideixen el
territori, que articulen o desarticulen el territori i els circuits de
circulació de les mercaderies i de les persones, les hem de deixar
com a grans conclusions del debat de la planificació en matèria
de carreteres i de transport. Segona, hem de fer aquelles obres
més naturalment consensuades dins l'àmbit polític, dins l'àmbit
social, que són obres de millora de la xarxa viària, que són obres
de variants, de treure de les poblacions vies de circulació intensa.
Hem de potenciar el transport públic, perquè hi ha un dèficit
enorme en aquesta matèria i hi ha un enorme consens polític i
social en aquesta matèria. Per tant, si en qualque cosa hem
d'improvisar, en qualque cosa ens podem permetre el luxe
d'avançar decisions és precisament en matèria de transport
públic, perquè aquí no se sent mai una sola veu en contra
d'aquesta qüestió, ni dins la cambra ni dins la societat, i com que
objectivament hi ha un dèficit tan gran sobre aquesta qüestió,
tenim un bon camí a recórrer en ocupació de recursos públics en
aquesta matèria.

Mentre feim això, lògicament s'ha de fer le que abans havia
explicat; directrius d'ordenació territorial, i de les directrius
d'ordenació territorial que surtin dos grans eixos, que serien, en
paral•lel, un pla de carreteres i un pla de transport públic, així és
com es planifica, així és com es decideix i així és com un dia
podríem presentar, efectivament, una interpel•lació sobre això
que hagués fet el Govern en aquestes matèries i que tengués
contingut perquè, efectivament, aquí hi hagués una posició, una
política planificada en matèria de carreteres i en matèria de
transports. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
aquesta qüestió sobre transport i carreteres, la realitat és que
han passat prop d'onze anys des que es va aprovar la Llei
d'ordenació del territori i continuam sense tenir cap tipus de
planificació tant en carreteres com en transport. Actualment,
amb deu anys de retard, es tramita l'avanç de directrius
d'ordenació territorial. El Pla de carreteres es va aprovar
inicialment ara fa més o manco quatre anys i des que va
acabar el termini d'exposició pública, no hem tornat a saber-
ne res, i sobre transports, el novembre de l'any passat, el
conseller va presentar a la premsa un document o un pla, no
sabem el que era realment, del qual, aquest parlament no en
té cap notícia, això després que al setembre de l'any passat,
el president Matas digués que amb poques setmanes
tendríem una planificació sobre transports, a pesar que ara
sembla que els plans no són importants, el setembre de l'any
passat sí que ho eren.

Per tant, tota la planificació que afecta carreteres i
transports o bé està a l'aire o en tràmit o ha desaparegut, i
això, com no pot ser d'altra manera, al nostre grup ens
preocupa, ens preocupa perquè si continuam així, el Pla de
carreteres, si és que s'arriba a fer, l'únic que farà serà donar
fe de les carreteres que ja estaran fetes o programades, serà
un acte notarial en lloc de ser una justificació i una
programació de les actuacions que s'haurien de fer. Ens
preocupen sobretot les actuacions de gran envergadura i de
nou traçat que es promouen, com l'autopista de Llevant,
l'autopista de Calvià o de Ponent, la de la Universitat, que
responen  a un model d'infraestructures que beneficia
clarament el transport privat i perjudica la viabilitat d'altres
transports col•lectius, a més de suposar unes actuacions amb
gran consum que provoquen gran consum de territori i una
gran destrucció del paisatge.

Ens preocupa, endemés, el menyspreu per les lleis que
ha aprovat aquest parlament i, per tant, la vulneració de les
garanties de tot tipus que estableixen les lleis. La manca de
planificació va en contra de la Llei d'ordenació del territori,
per tant, això és totalment independent que els plans al
Govern li agradin més o li agradin manco, es tracta
purament i simplement de complir les lleis que ha aprovat
aquest parlament.
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Nosaltres creim que amb aquesta qüestió, amb aquesta
matèria, és necessària una actuació integral, una actuació integral
que combini dins el territori actuacions diverses i que respongui
a un model que no cridi el creixement urbanístic, que sigui
respectuós mediambientalment, que sigui capaç i segur i que
doni respostes a la total població. Per tant, també als que no
manegen cotxe privat.

I això no és possible si no es té una visió global i integral de
la problemàtica, i a aquesta visió la donen els plans, no les
actuacions aïllades i improvisades. Plans que, a més, han de
comptar amb els estudis d'avaluació d'impacte ambiental i amb
una determinació clara de les prioritats, prioritats que s'han de
fixar una vegada s'hagi analitzat el conjunt de les necessitats,
conjunt de necessitats, o sigui, el Pla, que és el que s'ha de treure
a exposició pública, perquè els ciutadans hi diguin la seva. Si no
és així, si feim grans carreteres, autopistes, sense que es derivin
d'un pla, establim un model determinat sense deixar participar la
gent, a pesar que aquesta ja s'organitza a la brava i, si no, basta
veure les 13.000 firmes que s'han recollit pel tema de l'autopista
de Llevant.

Per tant, des del nostre grup parlamentari és urgent reconduir
aquesta situació i tramitar i aprovar les planificacions adients
sobre transports i carreteres que contemplin tota aquesta
problemàtica d'una forma integral. Per a nosaltres, una solució
integral passa, en primer lloc, per dedicar una major atenció al
manteniment de la xarxa de carreteres existent, per cert, de totes
les carreteres, les del Govern i les altres, nosaltres creim que una
part d'aquest conveni que s'ha signat recentment hauria d'haver
tengut en compte les carreteres del consell insular que, per cert,
també n'hi ha de molt importants.

Creim que també hi ha d'haver una major atenció
pressupostària a la millora de paviments, senyalitzacions, etc.,
una major atenció a la millora de la xarxa viària actual quant a
eliminació de punts negres, salvant el pas per a les poblacions,
creant vials de servei, vies lentes i desdoblament, allà on
realment facin falta, una major atenció per donar més seguretat,
comoditat i capacitat a la xarxa existent, la qual cosa ha d'anar
estretament combinada amb una potenciació del transport públic,
potenciar línies de bus que compleixin condicions adients quant
a freqüències i confort i potenciant el ferrocarril.

Des del nostre grup estam convençuts que si es combinen tots
aquests elements es pot dissenyar un model que aporti solucions
respectuoses mediambientalment, correctes des del punt de vista
econòmic, eficaces des del punt de vista de seguretat i molt
beneficioses des del punt de vista social. Moltes de gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. I ara té la paraula el representant
portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Al nostre grup no li ve gens de
nou el fet que s'hagi presentat una interpel•lació en aquesta
qüestió, si ens remuntam una mica en el passat podem veure
com al seu moment, quan es varen aprovar els criteris pel
que fa al Pla de carreteres, ja no hi a haver consens en
aquesta cambra a l'hora d'aprovar els criteris, des d'aquest
moment queda obert permanentment un debat no tancat
sobre aquesta qüestió, una qüestió que prové entre altres
coses d'aquesta falta de consens que hi va haver en el seu
moment, l'any 90; hi ha hagut, al llarg d'aquestes
legislatures passades, continus debats sobre el Pla de
carreteres, tant pel que fa al moment en què es trobava, la
seva aprovació, la seva exposició inicial, i clar, com més
ens acostam que sigui una realitat perquè s'ha solucionat la
qüestió econòmica, que sigui una realitat el tema de la
inversió en matèria de carreteres, és lògic, creim que és
lògic que s'intensifiquin els debats sobre aquesta qüestió,
creim que aquesta interpel•lació que avui hem començat a
debatre és una passa en aquest sentit i que pròximament
vendran altres iniciatives a més de la moció subsegüent a la
interpel.lació.

Nosaltres avui ens limitarem a fixar posició en relació a
les qüestions que l'interpel.lant, perquè som a un torn de
fixació de posicions, que l'interpel•lant ha plantejat en
aquesta primera intervenció, com és lògic, les altres les
deixarem per al moment en què hi hagi el debat de la moció
subsegüent a aquesta interpel•lació.

Creim que el Pla sectorial de carreteres ha de tenir una
aprovació definitiva, si hi ha algun canvi important és
necessari que aquesta aprovació vagi precedida d'una nova
exposició pública, és una qüestió que tenim clara, entenem
que no hi ha hagut infracció de la Llei de carreteres, és a dir
hem de recordar que en aquest sentit es refereix o es referia
clarament a la necessitat que per fer nous traçats hi hagi el
Pla director sectorial o al seu lloc hi hagi una aprovació del
Parlament en aquest sentit, en aquest aspecte nosaltres
creim que s'hauria infringit la llei si s'hagués dut a licitació
pública alguna obra de nou traçat, com que no ha estat
aquest el cas, en conseqüència entenem que no hi ha hagut
infracció, si hi hagués hagut infracció ja prou bé ho
haguessin plantejat els distints grups parlamentaris en
aquesta cambra. És una qüestió que es treu en aquests
moments, és clar que no hi ha hagut cap infracció perquè no
s'han fet noves licitacions de nous traçats durant aquest
temps o, si s'han fet, comptaven amb l'aprovació d'aquesta
cambra, que és el que preveu la Llei de carreteres.
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Pel que fa als grans eixos, i dins el nostre grup estam d'acord,
són necessaris aquests grans eixos viaris que es contemplen al
conveni de carreteres, parlam de l'autovia de Llevant, parlam
també de la via ràpida cap a la zona de Ponent i també de la
continuació de l'autovia central. és a dir, són qüestions sobre les
quals tenim un ample consens en aquest sentit, i creim que és
necessari que es duguin a terme aquestes actuacions. A més,
creim que és bo que quan vengui la moció subsegüent, cada grup
pugui manifestar la seva postura sobre aquest tema, ens recordam
perfectament fa bastant d'anys, l'ampli debat que hi va haver
sobre la qüestió de l'autovia de Palma-Inca, la gran polèmica que
hi va haver sobre aquesta qüestió, i sabem amb quina mesura el
temps dóna la raó a uns o la lleva als altres sobre aquestes
qüestions.

Per altra part, i així ho ha manifestat el conseller, creim que
s'ha d'impulsar el tema del tren, jo altres vegades he dit en
aquesta tribuna que el tren tothom l'ha descobert quan es va fer
efectiva la transferència de FEVE a la Comunitat Autònoma, a
partir d'aquí ve el descobriment del tren i tothom comença a
parlar del tren, de vegades no es té en compte amb quines
condicions, tal volta el seu grup sigui l'únic que abans de la
transferència hagués plantejat qualque qüestió, tal volta vostès
únicament, el que és cert és que es va anunciar i així s'ha estat
fent durant aquests anys que es farien, en primer lloc, tota una
sèrie de millores pel que respecte al traçat actual, en marxa, en
funcionament, creim que aquestes millores s'han dut a terme
durant aquests anys, són efectives, és a dir, per una part s'ha anat
consolidant el que és la xarxa existent en aquest moment, i ara es
parla, com ja s'havien fet anuncies en aquest sentit, es parla de
nous traçats, de fer els estudis necessaris, de començar ja
implementant nous traçats, i hi ha pràcticament decidit i definit
el nou traçat des d'Inca fins a sa Pobla, amb l'aspiració que arribi
a Alcúdia. Nosaltres creim que aquest és el camí que s'ha de
seguir, no s'ha de deixar de banda en absolut les inversions en
matèria ferroviària, creim que és necessària, no només aquesta
primera fase de millora que s'ha estat fent durant aquests anys
passats, sinó també ja programar el que són els nous traçats, ara,
també hem de tenir en compte que això no solucionarà, no
solucionarà almanco per aquests grans eixos que poden ser
Palma-Manacor, Palma-Alcúdia o Palma-Ponent, no
solucionaran la solució viària en aquest sentit, creim que
aquestes tres grans vies són importants per tenir-les en compte i,
a la vegada, continuar amb aquest impuls al tren. Creim que
d'aquesta manera pot ser una solució bastant bona a les
situacions que tenim.

I per què mantenim aquesta postura sobre aquestes vies?,
perquè extracció feta del parc de vehicles, és a dir, no tenint en
compte el parc de vehicles que hi ha a Balears, bastaria mirar la
xarxa viària que també nosaltres, en comparació a la de la resta
de l'Estat o d'altres comunitats autònomes per veure com en
aquest moment anam mancats en aquest sentit, no estam a un
moment de saturació de la xarxa viària, creim, en aquest sentit,
que el que contempla el pla, les inversions que estan previstes
damunt el conveni són necessàries i fonamentals per a la nostra
comunitat, per a la nostra xarxa viària. 

En definitiva, sense que deixem altra qüestió, és a dir creim
que hi haurà en el seu moment el debat a la moció subsegüent,
però en certa manera crec que ja hem anunciat una mica per on
aniran els tirs o per on anirà la nostra votació en el moment de la
moció que es presentarà pròximament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. I ara sí, té la paraula l'autor de la
interpel•lació en torn de rèplica.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Verger, la rotonda de la
Universitat ja és un acudit però que no fa cap gràcia als
batles d'Esporles, d'Estellencs ni de Valldemossa, que són
del seu partit, no he sentit que riguessin gens, més aviat el
contrari.

I són vostès que hi han descartat el tren davant
moltíssimes de veus, veus que fins i tot ja comencen a sonar
dins el seu partit a la Universitat. Bé, ens diu que un tren
també necessitarà passos elevats. No és el mateix, Sr.
Verger, un pas elevat per a un tren, que deu necessitar uns
metres, no sé exactament quants, que per a una autopista
com la que vostès tenen dissenyada per accedir a la
Universitat. Però, vostès sempre havien dit que hi havia
estudis allà on els estudiants manifestaven, en general, en un
gran percentatge, que no eren partidaris del tren, en na
ocasió jo ja li vaig dir que naturalment, segurament al 99%
dels joves els demanàs si s'estima més anar en cotxe o en
tren a la Universitat, i et diran que en un "turbo", això és
ben humà, el que passa és que es tracta de donar-los, de
facilitar les condicions perquè els sigui més fàcil i econòmic
anar-hi en transport públic. De totes maneres, recentment
hem conegut un altre estudi que ens diu que un 37% dels
estudiants estarien disposats a anar en tren a la Universitat,
parlam de 4.500 persones, amb el nombre d'estudiants d'ara,
de 4.500 usuaris diaris del tren. El tren d'Inca, que és una de
les línies de més ús de tot l'Estat, en aquest moment té
3.500, 4.000 usuaris diaris, és a dir que vostès han descartat
el tren perquè no tendria acceptació i segurament, d'entrada,
ja tendria més usuaris que el tren d'Inca, que és una línia de
molt d'ús.

I llevar 4.000 o 4.500 usuaris diaris que naturalment si
el tren tengués freqüències i fos un transport còmode i ràpid,
al final se n'hi apuntarien molts més, vol dir que no faria
innecessària aquesta gran autopista, per molt que li diguin
autovia o no sé què, que vostès han projectat fins a la
Universitat, i vol dir que això no faria inviables totes
aquestes infraestructures que tant han preocupat als
ciutadans d'Esporles, Banyalbufar, Estellencs, Valldemossa,
etc.? Clar, això és planificar, i vostè la planificació l'han de
deixar al mercat, o no, perquè qualque vegada fan decrets
que congelen places turístiques, aleshores, què passa aquí?,
que planificam un dia sí i l'altre no. En tot cas, qui els obliga
a planificar és aquest llibre que no l'he dut per tirar-lo al cap
a ningú, l'he dut per recordar que la Llei de carreteres, a
l'article 19, estableix que s'hauran de planificar les
infraestructures en carreteres abans d'acometre nous traçats
i nous projectes.
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Clar, és que vostès només corren pel que els encalcen, vostès
només corren pel que els encalcen, perquè només fa un any i
quatre mesos que des d'aquí, el meu company Sr. Alorda,
defensava una esmena als pressuposts de la Comunitat
Autònoma, una esmena que defensava el tren, i li va contestar el
Sr. Rami i li va dir, "i per què no en globus?". Bé, un any més
tard, què ha passat?, que s'han convertit al tren, per què?, bé,
perquè les enquestes que maneja el Govern diuen que la gent és
partidària del tren en un gran percentatge i que la gent està
preocupada per les grans obres d'infraestructures que planegen
vostès, que les autopistes, avui, ja comencen a tenir una
contestació més important que la que tenien fa uns anys. I, per
cert, Sr. Soler, que no era vostè que deia que no era necessària
l'autopista d'Inca a Alcúdia, que bastava un desdoblament?,
aquest és el consens al qual han arribat dins el seu partit? El que
no ens val és dir que el temps ens ha donat la raó, perquè clar,
autopista o el caos que hi havia aquell temps, en la carretera que
travessava Consell i Santa Maria. És a dir, o 57.000 pessetes ara,
en autopistes, o el caos que tenim a determinades carreteres, no
senyor, gastem els 57.000 milions de pessetes en diversificació
dels sistemes de transport. Un referèndum a Inca segurament ara
guanyarien els partidaris de l'autopista, però si a Inca diuen,
"escoltin, 30.000 milions en autopista o una bona inversió en una
carretera desdoblada, més un hospital a Inca, més tren cada vint
minuts", què dirien els inquers?, si els donaven l'oportunitat, què
dirien? Aquesta és la planificació. Si gastam 30.000 milions en
una autopista o gastam aquests 30.000 milions en una bona
carretera, ràpida i segura, sense que consumeixi tant de territori,
i un bon tren, i si és necessari, un bon sistema de transport urbà,
que Palma és la ciutat que té el transport urbà més car de tot
l'Estat, són alternatives que crec que hem de tenir en compte, i el
que no podem admetre, Sr. Verger, és que ara vostès diguin que
a Madrid ens han pràcticament regalat aquests 57.000 milions de
pessetes del conveni, que l'Estat no estava obligat i que no se'n
recorda de l'estudi sobre la balança fiscal que ens va presentar el
Sr. Forcades fa uns anys, que deia, que aquí contribuïm amb
200.000 milions de pessetes cada any a les arques de l'Estat, i
que no era al discurs del president l'altre dia, a Sa Llonja, on va
tirà pestes del centralisme?, què és que ens ho regalen tot o que
aquí pagam molt més imposts dels que es reinverteixen, si encara
resultarà que no és dolen el centralisme, sinó que hem d'agrair al
Govern de l'Estat que graciosament ens faci unes inversions en
carreteres, i el dèficit que tenim en carreteres a les Illes Balears
respecte de qualsevol altra comunitat autònoma?

Mirin, senyors del Govern, tendran una alternativa en la
moció que els plantejarem, una alternativa que no serà tan
anacrònica com els tres eixos que vostès defensen en aquest
moment, serà una alternativa de modernitat, serà l'alternativa que
avui defensa Europa, basada en bones carreteres, ràpides i
segures, en bons trens, ràpids, segurs i més econòmics, amb un
potenciament del sistema de transport públic, urbà i interurbà,
això ho tendran, i afortunadament, afortunadament, vostès ja no
tendran temps de gastar aquests 57.000 milions de pessetes.

Moltes de gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

S'han deixat un paper per aquí, Sr. President, perden els
papers.

Bé, veig que el Sr. Balanzat ha desaparegut del mapa,
però li volia dir que no es poden construir nous traçats si no
hi ha Pla sectorial de carreteres, però sí que es poden fer
projectes i els poden aprovar, faltaria més, per consegüent,
que no es preocupi; que apliquem criteris monetaristes al
tren, i què es pensa que feim, amb el tren d'Inca?, què es
pensa que feim, més que baixar el tren perquè sigui més
barat que l'autobús? Home, comparin, comparin a veure què
costa un bitllet d'autobús públic amb un de tren, i sabran
quin criteri aplicam, si anam a cercar una rendibilitat o si
volem que emprin el tren.

M'ha cridat molt l'atenció, perquè aquesta espècie de
diable que és el cotxe, que ens ha pintat, és preocupant,
perquè quasi quasi 500 o 600.000 ciutadans d'aquesta terra
estam tan enganats, vol dir que necessitam una bona
educació, però jo no crec que sigui així, jo crec que qui més
qui manco vol un cotxe, ens agradi o no ens agradi, i a posta
el tenim, a posta el compram i a posta el pagam.

Del conseller de paraula que veig que també ha emigrat,
el Sr. Grosske, miri, no em desagradaria, el que m'ha
sorprès és que m'hagi anunciat que la nostra planificació és
soviètica, em semblava que ho fèiem d'una altra manera,
però bé, si ell ho diu, qualque cosa sabrà d'aquests llocs que
jo no sé, i el (...) es compleix de vegades, el que és cert que
no m'agrada en absolut la seva planificació, la planificació
que s'havia fet per allà.

I entram en tot el gruix d'aquesta interpel•lació, que no
eren els criteris, perquè dic que els criteris ja estaven
aprovats, del Pla sectorial de carreteres, si autopista sí o
autopista no, ja veurem com acaba, perquè torn a repetir que
el Pla sectorial de carreteres s'aprovarà un dia d'aquest, es
tornarà a treure a exposició pública, i es definiran d'una
vegada per totes aquestes actuacions. Les autopistes són
justificades perquè per aquest trànsit que hi ha en aquests
eixos, Palma-Manacor, Palma-Alcúdia, i la prolongació de
Ponent, 40.000 o 30.000 vehicles, amb garanties de
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seguretat, amb tota la quantitat d'accessos que tenen aquestes
carreteres que són un perill, lògicament es justifiquen més que
sobradament aquests tipus d'inversions. No es justifiquen perquè
arribem quinze minuts abans o quinze minuts després, Sr.
Sampol, es justifiquen perquè hi ha un tema de seguretat que és
imprescindible tenir-lo en compte, i la seguretat no s'aconsegueix
més que així. I els desdoblaments, els desdoblaments de
carreteres, que a qualque lloc per ventura farem un
desdoblament, a aquestes autopistes que anuncien, no tenen la
garantia ni la seguretat que té una autopista, perquè hi ha molts
de punts on els accessos són més difícils, vostè comprova,
precisament, perquè diu que utilitza molt la carretera Palma-
Manacor, aquestes vies lentes que hem fet, quina és la
problemàtica que tenim, o quina és la problemàtica que hi ha
entre Eivissa i sant Antoni, els accessos a les finques, els
accessos a les construccions, els accessos a les explotacions
agràries. Per consegüent, creguin-me si quan deim això o volem
fer això és perquè, maldament tenguem un cost polític, que
sabem que el tendrem, sabem que és necessari fer aquestes obres.
Pensam que és necessari que Balears necessita aquestes
inversions.

El Sr. Antich ens ha contat temes amb els quals hi estic
completament d'acord, si millorar els punts negres, si vies lentes,
si millorar els ràdios de girs, si circumval•lacions, si això és el
que feim cada dia, i això és el que farà el Pla sectorial de
carreteres. I li dic que tornarà a tenir una nova exposició pública
i que no es farà cap obra nova de nou traçat fins que aquest pla
sectorial de carreteres no estigui aprovat, que no està
definitivament aprovat, ara es tornarà a treure a exposició pública
i pens que en dos o tres mesos ja estarà definitivament aprovat i
donarà suport després a les inversions que feim.

El Sr. Sampol és molt viu i s'oblida sempre quan assenyala
ajuntaments del PP d'Esporles, i el de Banyalbufar, de qui és?, no
és nostre, eh?, és més pròxim a vosaltres que no a nosaltres, la
qual cosa em sembla molt bé, no passa res, i clar, l'enquesta
aquesta del tren a la Universitat del 37%, clar, si el tren li passa
per davant ca seva i ve pel Born i després puja pel carrer de Sant
Miquel i no sé per on va, sí que l'agafarà el 37%, però aquesta
enquesta mateixa, analitzada i escrutada a fons, si el tren surt de
la Plaça d'Espanya, l'estudiant que és al Born, aquest no l'agafarà
al tren, aquest no l'agafarà, si ha d'anar del Born a la Plaça
d'Espanya, ja hi anirà en cotxe. Convé que la mirem a fons a
aquesta enquesta, perquè no serà el 37% de la gent que anirà en
tren a la Universitat, no ho serà, tant de bo ho fos, i ens plantegen
transport públic, autobusos, (...), escolti, el cas d'Inca és un cas
que ens permet comparar, a Inca tenim tren amb un bon servei
que s'ha millorat substancialment, hi ha vint trajectes d'anada i
vint de tornada, que hi ha una carretera vella per a accessos a les
finques, que hi ha una autopista, i, què ha passat, ha passat
primer, una opinió personal meva, que a Inca, com a capital
d'una comarca, s'està consolidant com a tal, i en part és gràcies
a l'autopista, diguin el que diguin, en part la gent usa el tren, però
això fa que la quantitat de gent que usa l'autopista és la que és,
amb un bon transport, que a més del tren també hi ha autobús.
Per consegüent jo crec que Inca és un cas a analitzar, a estudiar
i a contemplar com a necessitat i com a exemple del que tenim
a la nostra terra.

I si demanam als inquers si volen autopista, hospital o ...,
sap què diran els inquers?, que volen autopista, l'hospital i
el tren, això és el que volen els inquers, això és el que volen,
i no li canvio a vostè cromos. Per tenir una societat moderna
el que necessitam és tenir allò que fa falta i allò que fa falta
és l'hospital de Manacor, l'hospital d'Inca que nosaltres
també li donam suport, tant com vostès, i també unes bones
infraestructures en transport, ja sigui en tren ja sigui en
autopista.

A Europa, hi havia un alemany l'altre dia que ho escolta
i llegia no sé què, que deia que no n'hem de fer més
d'autopistes, el que passava és que aquest alemany vivia a
un lander alemany que estava ple d'autopistes, i clar, ells ja
les tenen fetes, i com que les tenen fetes, els europeus no
n'hem de fer. 

Jo crec que el tema és bastant senzill, crec que avui en
dia el que tenim damunt les nostres carreteres, i ho he dit
mil vegades, que no volem que augmenti el nombre de
cotxes que hi ha, justifiquen aquestes infraestructures que
estaran contemplades al Pla sectorial de carreteres, que
aquests 57.000 milions que no es poden usar més que en
carreteres, eh?, perquè hi ha qualque persona que el conveni
ens permet gastar-los en altres coses, no, això surt de la
Direcció de Carreteres del Ministeri de Foment,
Administració de l'Estat, i per consegüent s'han de gastar en
això, i per tant creim que seran ben gastats i en el fons, en
el fons, tots els ciutadans hi sortiran guanyant. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 234/98,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
de compensació per al trànsit aeri i marítim a les Illes
Balears.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a mesures de compensació per
al trànsit aeri i marítim de les Illes Balears. Sra. Munar, té
vostè la paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Unió
Mallorquina va presentar, dia 24 de gener del 1997, una
proposició no de llei, es tractava de les mesures compensatòries
per al trànsit aeri i marítim a les Illes Balears, era aquell moment
del boom, era aquell moment en què es parlava de coses
importants com eren les taxes aeroportuàries, taxes
aeroportuàries que, cal recordar, es varen aprovar als pressuposts
de l'Estat l'any 1997, taxes aeroportuàries que significaven que
els ciutadans de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera
haguessin de pagar més per traslladar-se des d'aquestes illes a la
península o per traslladar-se d'una illa a l'altra.

De qualque manera, significava que uns ciutadans, els de les
nostres illes, que no tenen uns transports alternatius, havien de
pagar més que el que havien pagat fins aquell moment. Es
tractava de defensar temes tan importants com el reconeixement
de la Constitució, que ja en el seu article 138, en fa vint anys,
reconeixia el fet de la insularitat. Es tractava també de defensar
els descomptes aeris, que era una de les poques coses que
s'havien aconseguit en aquests vint anys, jo diria que l'única, era
aquell fam'ps descompte dels residents que s'havia aconseguit en
l'època de la preautonomia Jeroni Albertí. Es tractava de no
deixar-nos sotmetre i es tractava que no es convertís, aquest
descompte, en el que va proposar el Govern del Partit Popular,
que era tan sols substituir-lo per una quota fixa, una quota fixa
que era molt inferior al percentatge anterior. Les protestes
generalitzades, el descontent, varen fer que en el darrer moment,
a causa de la pressió política i social, aquesta mesura que era tan
impopular i tan contrària als nostres interessos no tingués efecte.

Però no basta amb això, la veritat és que les mesures per
compensació insular no han tengut mai el reconeixement
necessari i imprescindible. La veritat és que aquest propi
Parlament ho ha intentat defensar en diferents ocasions, en
alguna de les quals fins i tot amb majories absolutes i també
quasi per unanimitat, però el que és cert és que al final no han
tengut mai el suport necessari.

D'alguna manera, podem dir que en el 97 es feia aquest
plantejament però que en el 98, lluny el Govern  central
d'allunyar-se del que era una postura totalment contrària a les
Illes Balears, va continuar amb la mateixa tàctica, va continuar
fent la massa i el cullerot a les Illes Balears, va parlar de
l'aprovació d'una taxa d'aproximació d'aeronaus que repercutia
indiscutiblement sobre les Illes Balears, som la comunitat que
més aeronaus rebem.

També hi havia una mesura importantíssima que havia estat
aprovada per aquest Parlament, era el règim econòmic i fiscal per
a les Illes Balears, que claríssimament quedava en res, en aquell
famós règim d'emmagiment. Per tant, també els nostres
interessos es veien perjudicats, i això que en aquest propi
Parlament s'havia dit pel PP de les Illes Balears que aprovar el
règim econòmic i fiscal especial per a les Illes Balears era l'única
manera de compensar el dèficit històric que tenien les nostres
illes; es veu que ara han renunciat que això mateix es compensi.
La veritat és que també els ciutadans d'aquestes illes es trobaven
en la situació en què encara estam, que en lloc de volar en
reactors, com venia sent normal i habitual darrerament, ara,
encara avui, ho hem de fer en turbohèlices, això sí, el president
del Govern d'aquesta Comunitat ha anat a Madrid a veure el

seu..., perdó, a València, a veure el seu homònim, a qui ha
demanat que l'ajudi que una empresa privada de València
deixi de guanyar doblers i que en lloc de tenir reactors,
tengui turbohèlices, que ja estan obsolets, devien estar per
retirar, que de qualque manera l'hi ajudi; segurament tendrà
molt d'èxit en la seva intervenció, quasi segurament serà el
mateix èxit que obté habitualment quan va a Madrid a
demanar avantatges per a la nostra comunitat, és a dir,
continuarem volant en turbohèlices, si Déu no ho remeia,
perquè, realment, no crec que sigui el Partit Popular qui ens
doni la solució.

Com que tots aquests fets ens conduïen que realment
s'`hi havia de fer qualque cosa i s'havia de prendre qualque
mesura, vàrem presentar aquesta proposició no de llei.

S'ha de reconèixer que el Partit Popular ha fet un gran
esforç, ens ha presentat una esmena i ens demana que la
nostra proposició no de llei sigui substituïda per una esmena
de deu punts amb subpunts, jo diria que gairebé per una
proposició de llei. Jo crec que, de qualque manera, és això.
Crec que han entrat en l'esquizofrènia de voler realment
modificar una proposició no de llei amb una proposició de
llei aprovada per una àmplia majoria d'aquest Parlament, pel
PP, per Unió Mallorquina, pel PSM, de règim econòmic i
fiscal diferenciat, però amb les necessitats actuals, és a dir,
amb allò que els han dit des de Madrid, és a dir, una
imposició del seu Govern, qui els ha dit que el règim
econòmic i fiscal especial de les Illes Balears no sigui ni
econòmic, ni fiscal, ni especial, és a dir, que no sigui res, i
vostès ens han presentat una esmena a la nostra proposició
no de llei on ens demanen que d'allò que va dir aquest
Parlament a una proposició de llei, que deia que nosaltres
tenim uns fets diferencials que se'ns havien de compensar,
ara, a través d'una proposició no de llei, ens desdiem, d'allò
que llavors vàrem dir, i que ens conformam amb res. Doncs,
dispensi'ns, senyors del Partit Popular, però no podem
acceptar aquesta esmena i sí podrem acceptar l'esmena del
Partit Socialista, on se'ns demana que, en el apartat segon,
en lloc de la proposta que hi hagi un descompte del 33% en
general, hi hagi un descomptes específic, que era el mateix
que es reconeixia a la primera Llei de règim econòmic i
fiscal especial diferenciat, que es tractava d'un 20% de
descomptes en els trajectes per a qualsevol port de  l'illa de
Mallorca, el 25% en els trajectes entre illes, el 35% pel que
feia al transport i el 35% pel que feia a residus.

Per tant, no donarem suport..., no acceptam, millor dit,
l'esmena del Partit Popular, acceptam la del Partit
Socialista, i esperam tenir el suport de la majoria de grups
d'aquesta cambra, encara que no prosperi la nostra
proposició no de llei, desgraciadament per als interessos, no
de cap partit polític en general, sinó de tots els ciutadans
d'aquestes illes. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, hi ha l'esmena presentada 1561, que ja ha estat
relatada per la diputada Sra. Maria Antònia Munar, però té vostè
el torn d'intervenció per presentar aquesta esmena i també
posicionar-se sobre la proposició no de llei.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És molt còmode sortir aquí a defensar
una esmena quan el grup proposant ja l'acceptada d'antuvi, per
tant, un té la satisfacció de saber que hi serà incorporada.

En el torn de fixació de posicions que esmentava abans el
president, nosaltres volem anunciar que el Grup Parlamentari
Socialista donarà suport a totes i cada una de les propostes del
Grup Parlamentari Mixt.

En el punt primer, que és un rebuig genèric a la política del
Govern, en particular en relació amb l'establiment de taxes
aeroportuàries i reducció del percentatge de subvenció per la
residència a bitllets d'avió, nosaltres pensam que mai, mai com
fins ara, i ho podem dir amb dades perfectament contrastable, no
havíem sofert, les illes, i en concret les Illes Balears, els residents
de les Illes Balears, en matèria de transport, tantes agressions
com en els dos darrers anys, des que existeix aquesta tan alabada
sintonia entre el Govern de la Comunitat Autònoma i el Govern
de Madrid. Basta recordar quatre coses que signifiquen fites
clares del que és una política agressiva en contra dels residents
de les Illes: primer, la taxa aeroportuària; segon, la taxa
d'aproximació; tercer,  deteriorament de la qualitat dels vols
interinsulars i de determinats vols a la península; quart,
deteriorament de les freqüències dels vols interinsulars, fa molts
pocs dies, el ministre d'aquesta branca, el Sr. Àrias Salgado,
manifestava en el Senat la seva satisfacció pel fet que entre l'any
1993 i el 1997 l'increment de les freqüències aèries interinsulars
havia pujat el 12%, la qual cosa és una taxa baixíssima
d'increment en un quadrienni, on l'evolució de les freqüències
d'ús de l'avió ha estat realment espectacular, és una taxa molt
baixa, però jo estic convençut que des d'aquestes dades de l'any
97 fins ara, amb la retirada de l'oferta d'Air Europa en les línies
interinsulars, aquest magre increment que hi va haver durant
aquest quadrienni ja ha davallat, no hi ha dades estadístiques,
lamentablement, però basta amb prendre el pols de la percepció
dels diputats d'aquest Parlament que han de dependre de les
línies interinsulars amb Menorca i Eivissa, o de les persones que,
per raons professionals o de qualsevol altre tipus, necessiten
d'una relació estable amb les Illes, per saber que la baixada de
freqüències ha estat realment radical; i una cinquena agressió ha
estat, sens dubte, el fet que el transport aeri interinsular no s'ha
vist beneficiat de la reducció generalitzada de tarifes que han
conegut els vols aeris arran del món.

Per tant, crec que és perfectament lícit denunciar des d'aquest
Parlament que mai no s'havien produït tantes agressions en
matèria de transport aeri i, en concret, de transport aeri
interinsular, des que existeix aquesta magnífica sintonia
entre el Govern de la Comunitat Autònoma i el Govern de
Madrid.

En el punt número dos, nosaltres hi hem proposat una
esmena, la qual ja ha estat acceptada, però que voldria
simplement resumir en una reflexió: aquesta esmena nostra
n'és exactament el mínim, però realment s'ha de dir així,
amb què el nostre grup, de l'antic projecte de la Llei de
règim econòmic i fiscal, estava d'acord, cosa que el Grup
Parlamentari del PP a Madrid s'ha carregat, que és
l'estructura dels descomptes de tarifes en relació amb
transport de persones i de mercaderies, 33% per a les tarifes
de vols entre les Illes i la península, un 50% a les
interinsulars, un 20% en el transport de mercaderies entre
Mallorca i la península, un 25% quan aquest transport afecta
les illes menors, i un 35% en el transport de residus
utilitzables.

Això és el que hi ha escrit a la proposta de Llei de règim
econòmic i fiscal, que, a més, va tenir el consens no ja dels
grups que varen donar suport..., no només dels grups que
varen donar suport a aquell projecte, sinó de tota la cambra,
perquè el Grup Parlamentari Socialista també hi va donar
suport.

I què ha passat amb aquest projecte?, que el Grup
Parlamentari Popular a Madrid se l'ha carregat, literalment,
se l'ha carregat, l'ha fet desaparèixer, ha dit que ja vendrà un
reglament que farà el Govern de l'Estat i que ja aprovarà
allò que trobi oportú per a tots els arxipèlags, en això s'ha
convertit la nostra posició comuna.

Per últim, lògicament, s'ha de manifestar el nostre acord
amb la proposta d'anul•lació de la taxa aeroportuària als
residents de la Comunitat Autònoma, cosa que també ens
pareix correcte, atès que també és una manera de compensar
la discontinuïtat territorial i la manca de relació, en termes
de continuïtat, i, per tant, la possibilitat d'efectuar transport
en superfície, el fet que els residents de les Illes Balears es
puguin veure afavorits per una disminució en les tarifes de
l'aparcament de l'aeroport, que, d'alguna manera, venguin a
compensar aquestes mancances i que, efectivament, això no
estava en el Projecte de llei de règim econòmic i fiscal, però
que resultaria una mesura adequada i compensatòria a la
situació de ruptura territorial de què gaudim a les Illes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat l'esmena 1586. Per defensar-la té la paraula la Sra.
Maria Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Han estat curioses les dues darreres intervencions, tant la del
portaveu socialista com la de la d'Unió Mallorquina, perquè
resulta que la Sra. Munar, que és qui ha presentat aquesta
iniciativa, s'ha dedicat més a criticar el Partit Popular i a parlar
de l'esquizofrència que a defensar el seu text, el qual jo crec que
ja està un poquet passat, i en canvi, el representant del PSOE sí
que s'ha dedicat a defensar tots i cada un dels punts que hi ha en
aquesta proposició no de llei.

Ha resultat al Partit Popular un poc curiós aquest canvi de
papers que s'ha fet entre els distints grups parlamentaris.

La Sra. Munar ens ha parlat des d'aquesta tribuna més d'altres
qüestions que estan més d'actualitat que no sobre tots i cada un
dels punts que contempla aquesta proposició no de llei. Ens ha
parlat dels turbohèlices,  cosa que enlloc surt en aquesta
iniciativa que vàrem presentar fa un any, i es veu que d'aquest
tema avui ens parla aquí, l'altre dia va aprofitar un altre tema que
hi havia al Consell Insular sobre la reforma de l'Estatut, jo
intentaré centrar-me en tots i cada un dels punts de la seva
proposta, de la seva iniciativa, li explicaré per què no hi donarem
suport i li donaré les raons per les quals el Grup Popular
presentam una esmena alternativa a tots i cada un dels punts dels
punts que vostè ha presentat a la proposició no de llei.

Esquizofrènia, en certa manera, pel fet que l'únic grup
d'aquesta cambra que no va donar suport aquí, en aquest
Parlament, a l'aprovació del règim econòmic especial per a les
nostres illes, d'un text que anàs a Madrid, on es pogués prendre
en consideració a Ls Corts, va ser el Grup Socialista, i ara pareix
que ens vol aixecar la bandera que n'és defensor. Jo crec que ha
de quedar ben clar que l'únic grup d'aquest Parlament, del
Parlament de les Illes Balears, que no va donar suport a aqueixa
iniciativa va ser el Grup Socialista i que si aquesta llei, aquesta
iniciativa, s'aprova en el Congrés de Diputats, no serà per vostès,
sinó que serà perquè des del Partit Popular fa molta estona, en fa
una sèrie d'anys, que  fem feina en un sentit positiu i constructiu
perquè en el Congrés es pugui aprovar una llei que redundi en
benefici dels ciutadans d'aquesta comunitat.

El primer punt de la proposta de la Sra. Munar ens parla que
hem de fer un rebuig envers la política fiscal del Govern de
l'Estat. Això és el que diu el primer punt. Nosaltres hem de dir
que no estam d'acord amb aquest tema.

El Grup Popular creu, n'està convençut, que des de fa molts
anys, a Madrid, no hi ha hagut una política fiscal més bona que
la que hi ha ara, crec que en aquests dos darrers anys s'han fet
esforços per millorar tota una sèrie de qüestions que durant tretze
o dotze anys havien estat aparcades, per la qual cosa, el Grup
Popular creim que no és encertada la proposta que ens fan des
d'Unió Mallorquina de rebutjar la política fiscal del Govern de
l'Estat.

Nosaltres creim que és bo el fet que s'hagi reduït la tarifa
de la llum, que és bo que, en temes de les tarifes
telefòniques, s'hi hagin reconvertit les tarifes. Creim que és
bo i positiu el fet que el Govern de Madrid hagi contribuït
amb la seva política econòmica que disminueixin els tipus
d'interès que fan els bancs, això fa que l'economia es
reactivi molt més. Creim que és bona i és positiva per als
ciutadans de les Illes Balears la política fiscal que hi ha
sobre les petites i mitjanes empreses, la qual redunda en la
majoria dels ciutadans d'aquesta comunitat i de la resta de
l'Estat espanyol. Que és bona la reforma que es pren en
aquest moment sobre l'Impost de la renda de les persones
físiques i tota una sèrie de canvis que s'han fet en l'Impost
de societats. Tot això redunda en benefici de la col•lectivitat
de tots els espanyols i dels ciutadans i de les ciutadanes de
la nostra comunitat.

Per tant, amb això que vostès ens diuen, que rebutgen la
política fiscal del Govern de l'Estat, no podem estar en
absolut d'acord, en aquest punt. També ens diuen en aquest
mateix apartat que s'ha produït una reducció en el
percentatge de subvenció per a residents en el bitllet d'avió,
i, per a mi, és una novetat, a nosaltres no ens consta que
s'hagi reduït el percentatge de subvenció de descompte que
es produeix en el bitllet d'avió, criem que això és una
mentida, el descompte és del 25%, no s'ha canviat, fa un
munt d'anys que és així, no s'ha reduït, això no és cert, per
tant, el nostre grup no donarà suport a aquest primer apartat.

Al segon punt, se'ns hi diu...

(Remor de veus)

Al segon punt d'aquesta proposició no de llei, se'ns hi
demana un descompte del 33% per als ciutadans de la nostra
comunitat i per a les nostres mercaderies. En aquest sentit,
hem de dir que ja s'ha instat el Govern balear sobre aquesta
qüestió, al Govern de Madrid sobre aquesta qüestió, que ja
hi ha un principi d'acord entre el PP de Madrid,
Convergència i Unió i Coalició Canària perquè això sigui
així, i des del Grup Popular esperam i desitjam, si és
possible, que abans de l'estiu aquests descomptes puguin ser
ja efectius.

Quant al tercer apartat, se'ns hi demana que se'anul•li
l'aplicació de la taxa aeroportuària. Ens agradaria molt que
això fos així, però és que vivim a una comunitat, a l'Estat
espanyol, a la Unió Europea, i resulta que a tots els
aeroports d'Europa s'hi apliquen unes taxes. Nosaltres no
podem demanar aquí que se'ns anul•lin. Resulta que a l'Estat
espanyol s'intenta que hi hagi un sistema d'unitat fiscal, a
Europa, la política que s'hi segueix no ens permet que es
facin segons quines excepcions en política fiscal, a la
millor, també a nosaltres ens agradaria, des de Balears, que
es reduís l'IVA, però no és possible, estam a Europa i hi ha
coses que són possibles i coses que no són possibles.
Nosaltres podem demanar, a la millor, que les taxes que
s'apliquin a Canàries i les taxes que s'apliquin a la nostra
comunitat, pel que fa als vols insulars, hi puguem tenir uns
descomptes, i sí que podem aspirar, en aquest cas, al que hi
ha a Canàries, i en aquest sentit, des del Partit Popular, hem
aconseguit reduccions en les taxes dels vols interinsulars,
però no podem anar més enllà del que fan a Canàries ni més
enllà del que ens marca, en aquest cas, la política europea.
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Quant al darrer punt de la seva iniciativa, que es produeixi un
descompte d'un 25% en els aparcaments de l'aeroport,
evidentment, crec que ens agradaria que fos gratis; al Grup
Popular, ens agradaria que fos gratis, que no haguéssim de pagar
cap aparcament, però hem de ser realistes, i hi ha coses que són
possibles i hi ha coses que no són possibles, perquè s'han de fer
polítiques per intentar millorar les mesures a favor del transport
públic, hi hem de fer coses, però podríem dur aquí una iniciativa
on demanàssim que, a tots els senyors que cullen un taxi per anar
a l'aeroport, el taxista els faci un descompte del 25%, o que en
bitllet del bus per anar a l'aeroport ens facin... Hem de demanar
coses que puguin ser reals, que es puguin dur a la pràctica. Creim
que, de moltes de les propostes que fa vostè a la seva iniciativa,
unes no es poden dur endavant perquè no és possible, no és real,
i, segons quines, creim que no són veritat, com és allò de a
política fiscal, i creim que està ja un poc desfasada aquesta
iniciativa.

Des del Grup Popular, hem presentat una alternativa que
creim que és molt més adequada a les possibilitats que tenim
avui per avui. Des del Grup Popular, estam fent feina perquè
s'aprovi com més aviat millor el Projecte de règim especial de les
Illes Balears en el Congrés de Diputats, i en aquest sentit,
nosaltres hem presentat sis punts, que crec que són bastant
concrets: El primer fa referència que els residents a les Illes
Balears tenguin una reducció en les tarifes dels serveis de
transport marítim i aeri d'un 33%, entre els vols de les Illes
Balears i la   cap a la resta del territori nacional. En el segon
punt, hi demanam que els residents a les Illes Balears tenguin
una reducció de les tarifes dels serveis de transport marítim i aeri
en els trajectes interinsulars del nostre arxipèlag,  un descompte
ben igual que els que es produeixen a la resta dels arxipèlags de
l'Estat espanyol, és a dir, que demanam els mateixos descomptes
que es produeixen, en aquest cas, a Canàries. S'hi demana també
instar el Govern de l'Estat que les tarifes d'utilització per part
dels vaixells de les obres i instal•lacions portuàries de les Illes
Balears tengui una reducció d'un 35%; també demanam que es
produeixi en el trànsit interinsular dels vehicles un descompte
d'un 50% de la tarifa general. I també un punt molt important, el
punt cinquè d'aquesta iniciativa del Grup Popular, demanam
mesures correctores dels efectes de la insularitat, i en aquest
sentit que anualment s'estableixi any a any una consignació
pressupostària en els pressuposts generals de l'Estat per establir
i per finançar tot un sistema de compensacions que permetin
abaratir el cost efectiu del transport marítim o aeri de les
mercaderies...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí.

...i amb l'objectiu clar i concís d'intentar que les
empreses de la nostra comunitat, les empreses de les nostres
illes, puguin ser competitives amb les empreses de la resta
de l'Estat espanyol, i intentar superar aquest sobrecost que
suposa el fet insular.

Creim que la proposta del Grup Popular es una proposta
constructiva i que, si s'aprovàs, seria molt bo que el
Parlament de les Illes Balears, per unanimitat, pogués
trametre aquesta proposta a Madrid, al Congrés de Diputats,
perquè sàpiguen quin és l'interès dels distints grups
parlamentaris, i que tots fem pinya per defensar davant
Madrid allò que consideram just per a la nostra comunitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Primerament, he de dir que el nostre grup donarà
suport a aquesta proposició no de llei, amb les
incorporacions fetes, i preciosament en part perquè s'hi han
fet aquestes incorporacions. He de distingir que dins la sèrie
de mesures o de propostes que es fan en aquesta proposició
no de llei, n'hi ha de dues castes: les referides al tema de les
taxes aeroportuàries, fins i tot el tema dels aparcaments,
etc., que jo crec que són d'un ordre clarament menor
respecte de propostes que entronquen molt directament amb
el REFE i que afecten enormement la competitivitat de la
nostra economia, com és el tema dels descomptes en el
transport de mercaderies i els descomptes en el transport de
viatgers, aeri, marítim, entre illes i amb la península. Això
sí que són propostes extraordinàriament substantives.

El debat aquest, al marge del resultat final de la votació,
té una primera virtut, que és conèixer a hores d'ara quina és
la posició dels diferents grups sobre aquest tema, i ens
trobam que hi ha una coincidència en aquests moments
entre diferents grups, el Partit Socialista, Esquerra Unida,
Unió Mallorquina, en la mesura que ha assumit les
propostes del Partit Socialista, he de dir que el que es manté
aquí per part del PSOE i d'Esquerra Unida és allò que també
mantenim al Congrés de Diputats, i veim també quines són
les propostes actualment sostingudes pel Partit Popular.
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Veim que per a un passatger que viatja entre les illes, se li
demanen descomptes del 50%. Nosaltres demanam al Congrés
de Diputats un plus d'un 10% per als passatgers de Formentera,
i el Partit Popular, amb una redacció una mica enrevessada, el
que ve a demanar n'és un 10%.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per aclarir un poc els termes d'aquest debat, hi ha
hagut la presentació de la proposició no de llei per part d'Unió
Mallorquina, qui, a més a més de presentar la proposició no de
llei, ja s'ha avançat i s'ha posicionat sobre dues esmenes, una de
les quals ha estat acceptada, que és l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, a la qual vostè fa referència, i tots els
altres grups, però que n'hi ha hagut una altra que no ha estat
acceptada, i com que qui la pot acceptar o no és el grup que
presenta la proposició no de llei, la que no ha estat acceptada ja
ni tan sols és motiu de debat. Per tant, jo li deman que fixi la
seva posició sobre la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Mixt i sobre la incorporació que hi ha fet el Grup
Parlamentari Socialista, la qual ha estat acceptada pel Grup
Parlamentari Mixt, perquè tot allò altre no és motiu de debat, ni
tan sols de torn d'intervenció per part del grup que ha proposat
una nova esmena, perquè ja li han dit que no la hi acceptaven.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President.

Bé, el nostre grup es posicionarà en favor dels descomptes
que es demanen del 50% perquè ens agraden més que els
descomptes que ja no són objecte de debat, que es queden en un
10%.

El nostre grup es posicionarà en favor de descomptes que
afecten el transport de mercaderies, cosa que és
extraordinàriament important, del 25% interilles; del 20% amb
la península, i és extraordinàriament important perquè és
infinitament més substantiu que propostes que no proposen res
i que ja no són objecte de debat.

En definitiva, tot aquest debat i les parts fins i tot que no són
ja objecte de debat serveixen per comprendre el desengany amb
què ha acabat el règim econòmic i fiscal especial, es a dir, els
canvis de posició que hi ha hagut, tremends, per part de
determinats grups polítics, canvis de posició terribles per part de
determinats grups polítics que en aquest moment tant a Madrid
com aquí, a les Illes Balears, defensen propostes radicalment
distintes de les que varen ser aprovades l'any 1995 per aquest
Parlament, dins una mecànica de subordinació, una vegada més,
a interessos de caràcter centralista, sense cap tipus de fissura.

Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposició no de
llei però, efectivament, hem de fer la reflexió que fa uns dies, a
la Comissió d'Economia, el nostre grup n'hi va presentar una
altra, on s'instava aquest Parlament, o es proposava a aquest
Parlament, a la constitució d'una ponència que permetés
reprendre des de les Illes Balears aquesta qüestió, incidir dins el
debat que té lloc a nivell estatal sobre el nostre règim econòmic
i fiscal especial, que, per cert, ja no és fiscal, no més és
econòmic, i aquesta proposta també va ser rebutjada perquè
precisament aquesta destrossa que s'ha fet de la proposta del 95
es pugui fer sense cap tipus d'entrebanc. Aquesta és bàsicament
la situació.

Aquesta proposició no de llei que vostè presenta, la qual
nosaltres votarem gustosos, representa el millor i el més
raonable, no exclusivament l'únic salvable ni l'únic que es
pot dir sobre aquesta matèria, però sí una de les coses més
substantives d'allò que podia ser una proposta de règim
econòmic i fiscal especial per a les Illes Balears, de
compensació dels costos d'insularitat, i quan tots votem
aquesta proposta avui al capvespres, quedarà perfectament
retractat davant la història com després del debat, després de
les preses de posició, després de les utilitzacions
electoralistes de les coses, al final, el temps, la història, el
calendari, col•loca cadascú en el seu lloc, i cadascú,
després, haurà de retre comptes davant els ciutadans.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El nostre grup també donarà suport a la proposta i
a l'esmena acceptada per la ponent, com no podia ser d'altra
manera, i confiàvem, d'entrada, que seria aprovada per
unanimitat de la Cambra, ja que, de fet, d'alguna manera,
tots els pronunciaments que es proposen ja havien estat
objecte de debat en aquesta cambra, i havien estat aprovats,
per tant confiàvem que hi podria haver de nou aquest bloc
de reivindicació davant Madrid que ens demanaven per
d'una part de la Cambra, creim que el millor hagués estat
una aprovació per unanimitat, però sembla que anam de
rebaixes, i són unes rebaixes que es van continuant d'ençà
que el Sr. Aznar ha arribat al Govern de Madrid, i les hem
vist a l'Estatut i ara les veim al règim especial, amb dues
estrelles electorals del Partit Popular.

Li deien a la Sra. Munar que realment aquesta proposta
està passada, i hi està, perquè l'any 95 això era absolutament
insuficient, s'hagués esmenat a l'alça perquè era insuficient,
però en aquest moment és excessiu ja, ja és excessiu venir
amb aquesta proposta al Partit Popular. Per tant, no és que
estigui passat perquè s'hagi superat per la història i l'hagués
ja deixat endarrera, sinó perquè resulta que això d'ara és
inassolible. Com bé s'ha recordat, mentre discutíem el règim
econòmic i el nostre grup donava suport a les tesis, en part,
com a mínim, però del tema substancial amb el PP, ja el PP
ens va mostrar la seva aportació a la comprensió del fet
insular, aportant les taxes aeroportuàries, era una manera
d'intentar demostrar la llei de Murphy, segons la qual res no
va tan malament que no pugui empitjorar, estàvem al debat
intentant que Madrid reconegués els costos de la insularitat,
i si no volien tassa, tassa i mitja. Però, com a mínim, en
aquell moment, encara, devia ser l'any passat o al 96, hi va
haver un pronunciament d'aquesta cambra contrari a les
taxes. És cert que hi havia hagut declaracions públiques
dient que no tenien molta importància, ho deia el Sr. Matas,
ho deia el Sr. Rami, tampoc no ho havien de dramatitzar,
però hi va haver un pronunciament contrari. Ara se'ns diu
"unitat fiscal no permet parlar de taxes ...", hi ha més de vuit
mil ordenaments de taxes a Espanya, cada municipi pot
aprovar les seves, taxes, taxes, no parl d'imposts ni de
tributs, jo parl de taxes, de taxes, cada municipi aprova
taxes, i crec que no es pot establir, proposar fins i tot
disminucions de tarifes i dir que les taxes no hi poden entrar
per una homologació europea. Per cert, per un concepte com
la seguretat, que d'entrada es presumeix gratuïta.
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En qualsevol cas, també aquest parlament va aprovar i creim
que té més empenta política el tema de les subvencions al
transport marítim i aeri, i va ser aprovat per aquest parlament
amb un acord vigent a aquesta cambra, com s'ha recordat, el 33%
per a illes i península, com es recorda, el 50% entre illes, que ara
el PP, pensàvem, estatal rebaixava al 10%, però no, el PP balear,
amb un document que efectivament, i jo coincidesc amb el
president, no val la pena discutir, rebaixen el 10%, és el PP
balear que ens ho demana ja, creim que passar del 50 al 10, de
motu proprio no sembla gaire adequat, per no recordar el 10%
d'increment de Formentera, força raonable, perquè és difícil
contrargumentar contra els costos de la insularitat, és difícil
parlar que la solidaritat entre todos los españoles, no se'ns aplica
a nosaltres?, se'ns aplica a l'hora de la quota cap allà, però no a
l'hora de la solidaritat amb un problema com la pluriinsularitat,
com el caràcter arxipelàgic del nostre territori. Creim que són
passes enrera.

La importància al transport de mercaderies que s'ha comentat,
fonamental, i que el PP balear rebaixa, el PP balear. Ja trobàvem
prou greu que no hi hagués pes, capacitat d'influència, pes
específic, com per fer-ho a Madrid, però és que ja ens ho duen a
aquesta cambra. Crec que és trist, com a mínim, o ens dol com
a partit nacionalista. Farà molt mal explicar que el centralisme és
el mal de tots els nostres pecats o no sé què, amb uns termes més
apocalíptics dels que jo som capaç, com el dibuixava el president
del Govern, i, en qualsevol cas, després el PP balear sembla que
ja ho dóna per bo. Confiem, com deia la Sra. Cava de Llano, que
els canaris tenguin una capacitat d'influència suficient com per
augmentar el 10% entre illes, perquè clar, hem quedat
homologats amb ells, si ells són capaços de pujar el tant per cent,
nosaltres pujarem. I efectivament, ens convé encomanar-nos als
canaris, com amb l'Estatut d'Autonomia ens convé encomanar-
nos als canaris, als aragonesos i a Castella-La Manxa que es
varen posar al davant (...) el 143, perquè, si no, no avançaríem,
si fos pel PP balear, no avançaríem una passa, ni per pes
específic ni per la capacitat d'influència que fins ara s'ha
demostrat. Voldríem que els canaris fossin capaços de millorar
aquest estatuts i, aleshores, ens hi podríem apuntar.

Ens dol, com dic, aquest autonomisme, aquesta manca
d'influència dins Madrid, en qualsevol cas, jo recordaria,
supòs que els que tenen dret a rèplica en faran més ús, de
paraules com "traïdoria", traïdors, s'ha dit en aquesta
cambra, amb dièresi, crec que són acusacions dures per no
donar suport a algunes parts del règim econòmic, no sé ara
com anirà el rifi-rafe, perquè no havent presentat esmenes,
no tendrem tantes possibilitats de participar en aquest debat,
però serà molt interessant de veure com es produeix. En
qualsevol cas, nosaltres no utilitzam aquest llenguatge, en
democràcia cadascú utilitza els postulats que considera
adequats, nosaltres no creim que el PP en aquest sentit sigui
traïdor, senzillament és el PP, com a mínim sabem què és.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ha dit
la diputada Maria Salom, del Partit Popular, que no havia
defensat el suficient la meva proposició no de llei. Jo, la
veritat, atès que es va presentar i per escrit, i fa catorze
mesos, per tant han tengut més que temps per estudiar-la,
atès que no se'm pot acusar, precisament, de no ser clara i
contundent, quan vaig una proposta, i atès també que tots
els temes que aquí s'han tractat havien estat ja en aquest
parlament debatuts, estudiats i aprovats pel mateix Partit
Popular, creia que no era necessari incidir molt en totes i
cadascuna d'aquestes propostes. Però no es preocupi, que la
hi explicaré més pausadament i més concretament.

La nostra proposta diu, punt primer: "Manifestar el
rebuig d'aquest parlament enfront d'una taxa aeroportuària",
per què?, doncs perquè des d'Unió Mallorquina estam en
contra d'aquesta taxa. Quina és la raó i quin és el motiu?,
doncs que vostès varen dir que no augmentarien els imposts
i que de qualque manera es rebaixarien, i això suposa només
1.000 pessetes per a cadascun dels habitants d'aquestes illes
cada any, per aquesta taxa. És a dir, el 30% del que recapta
l'Estat en taxes aeroportuàries resulta que les pagam els
ciutadans d'aquestes illes, per tant no ens agrada i no hi
estam a favor, sinó ben en contra. I vostès, en teories, també
hi haurien d'estar, perquè així ho varen manifestar al seu
moment.
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Estam a favor de reduir el percentatge de subvenció, per què
ho dèiem en aquell moment i ho dèiem així?, no perquè
mentíssim, jo no he dit avui que s'hagués reduït el percentatge,
he dit que afortunadament, i si no, llegeixi el llibre de sessions,
es va evitar que es davallàs aquell percentatge gràcies a la
pressió social i política d'aquell moment, però la intenció hi era,
i vostè sap perfectament que era així. Hi havia intenció de
rebaixar aquest percentatge. 

A l'apartat segon demanam que el Parlament es manifesti per
tal que hi hagi més subvenció per als residents, nosaltres
presentàvem, diguem, un compendi, i dèiem tot, passatgers,
mercaderies, un 33%, hi ha hagut una esmena, una esmena a la
qual no hem pogut dir que no, entre d'altres raons perquè ens
sembla positiva i perquè la vàrem votar a favor, la mateixa Unió
Mallorquina, amb aquella proposta que va presentar el Partit
Popular i que vostès també van votar. Per tant, com puc dir que
no a una proposta que jo ja he votat i ja he votat que sí, i que
vostès també ja han votat i han votat que sí. és una incoherència
no votar-ho.

Després també deim que s'anul•li l'aqplicació de la taxa
aeroportuària a tots els residents de la Comunitat a qualsevol
aeroport. I vostès ens diuen, "miri, és que les taxes, no és una
cosa que siguem nosaltres que vulguem o que no vulguem, és
que això ho diu Europa". Escolti, de tots els mals d'aquesta
comunitat, de totes les incoherències del Partit Popular tant
d'aquí com de Madrid, no podem donar la culpa a Europa, què és
que Europa no existia el 95?, què és que Europa només existeix
d'ençà que el Sr. Aznar és president?, vostès, en aquest parlament
varen defensar tot el que jo els dic, ho varen votar a favor, i ara
donde dije digo, digo diego. Entonin un mea culpa i no donin ni
passin les pilotes al Partit Socialista. Perquè vostès, avui matí, és
cert que ells no ho votàrem, però no és manco cert que vostès,
avui matí, deien que rectificar es de sabios, idò han rectificat, i
ara ens han presentat una proposta que vostès havien votat i que
no els queda més remei que dir que sí o entrar en una claríssima
contradicció.

Després hem demanat que als aparcaments de l'areoport hi
hagi un descompte per a residents. I vostè em posa un exemple,
que jo no sé si és que se'n riu dels parlamentaris o que pensa
realment que no pensam, perquè l'exemple és bastant dolent, els
taxis, que té a veure un aparcament públic que depèn d'una
empresa pública, que a la vegada la mantenim tots els espanyol,
amb un taxi que és privat?, no té res a veure una cosa amb l'altra.
Aena, els aeroports depenen de qualque manera de la contribució
de tots i cadascun dels ciutadans d'Espanya, i també d'aquestes
illes, cada mes són els que mes contribuïm, pagam molt més que
no paguen la resta d'espanyols. Per tant, és lògic, és normal, que
tenint els inconvenients que tenim, que ens n'hem d'anar només
en vaixell o en avió, que no podem anar en tren, ni en cotxe ni en
autobús, qualque avantatge hem de tenir, per tant, és ben normal,
i posi les excuses que vostè cregui convenients, però argumenti
amb coses manco, jo diria, ridícules, que dir ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

... de qualque manera que hauríem de demanar
descompte als taxis que, com vostès saben, no tenen res a
veure amb una empresa pública que pagam entre tots. 

Podríem dir, perquè vostès han dit moltíssimes de coses,
però el temps se'ns acaba. Vostè ha dit claríssimament que
creia que la política fiscal que es duia des de Madrid era
positiva i, per tant, no creia que s'hagués de rebutjar, i també
m'ha posat uns exemples que jo no crec que sigui lògic
posar-los aquí, del llum i les tarifes telefòniques, que han
baixat, què és que només les han rebaixades als
mallorquins? Vull dir, si han rebaixat les tarifes telefòniques
les deuen haver rebaixades a tots els ciutadans de tota
Espanya, per tant, se'ns continua discriminant en altres
temes, que és el que avui debatem aquí, que és el tema del
transport tant aeri com marítim. Que han intentat rebaixar
en imposts de societats, miri, el PSOE va rebaixar l'impost
de societats en el seu moment i va fer una cosa molt bona,
que era que el 33%, una vegada s'havia pagat per la societat,
llavors no l'havia de tornar a pagar la persona física, i va ser
Convergència i Unió qui li va orientar la jugada, el mateix
que en aquests moments, Convergència i Unió els orienta
les jugades en política econòmica, i per això anam bastant
bé, i la veritat és que no em sap greu, a allò que fan bé
reconèixer que anam bé.

Que volen rebaixar l'IRPF? Bé, em sembla molt bé ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, jo lament molt, però ens estam excedint
molt en el temps.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, acab tot d'una. No em sap gens de greu que
el rebaixin, em sembla positiu, però també serà una mesura
que no afectarà només els ciutadans d'aquestes illes,
afectarà tots els ciutadans d'Espanya, per tant, no em serveix
com a compensació el que vostè em planteja avui aquí en
aquest tema. I em diu que facem tots una pinya, podem fer
pinya per a moltes coses, sempre que sigui per defensar els
interessos d'aquestes illes, ens trobarà a Unió Mallorquina
per defensar i per fer una pinya, però no ens pot trobar per,
de qualque manera, reconèixer que el Parlament de les Illes
Balears que representa els ciutadans de les Illes Balears,
està en contra d'una proposta que ja, el Parlament de les
Illes Balears havia provat en defensa dels nostres interessos,
i que ara ens desdiem d'allò que vàrem dir per reconèixer
que no volem tenir aquesta igualtat i que volem, realment,
continuar essent una comunitat de tercera. No ens pot
demanar això, ni a nosaltres ni a cap dels altres grups.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Avui, Sra. Munar, la proposta que vostè ens fa amb aquesta
proposició no de llei no es pot aprovar en els termes estrictes en
què està, perquè no és real. I a més es diuen una sèrie
d'inexactituds i mentides que crec que farem un flac favor
aprovar que es digui, per exemple, aquí, que l'estat espanyol ha
fet una reducció al percentatge de subvenció de residents en els
bitllets d'avió, perquè això no és ver. Hi ha hagut ara, i fa un
munt d'anys, un descompte d'un 25% en els bitllets d'avió, ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor. Continuï, continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. SALOM I COLL:

I vostès, senyores i senyors diputats, no poden aprovar aquí,
en aquest parlament, coses que són inexactes i que no són certes.

De la mateixa manera que ja li he dit que nosaltres no crèiem
que aquest parlament pugui aprovar que manifestam el rebuig a
la política fiscal que està fent en aquest moment el Govern
central, perquè jo crec i el Grup Popular està convinçut que des
que ha entrat al Govern de Madrid el Sr. Aznar, l'Estat espanyol
i, en definitiva també Balears, han millorat moltíssim la política
econòmica i la política fiscal que se segueix. I li he posat una
sèrie d'exemples, i sembla que els ha sabut greu, sembla que els
sap greu, i jo crec que encara que estiguin a l'oposició han de
reconèixer les coses que es fan ben fetes, i que hagin baixat els
tipus d'interès beneficia els ciutadans d'aquí i beneficia els
ciutadans de la resta de l'Estat espanyol, en això hi estam
d'acord, però sembla que els sap greu, no ens volen donar la raó
al Partit Popular en cap cosa, encara que siguin evidències.

I crec que aquí, aprovar, que es rebutja aquesta política fiscal,
no és de rebut. I fins i tot vostè ha entrat en contradiccions quan,
de la seva intervenció, diu que si el Sr. Aznar o el PP de Madrid
segueix un poc la política de Convergència i Unió, i diu, i a posta
va bé, com quedam?, va bé o va malament? Si va bé no l'ha de
rebutjar amb aquesta iniciativa.

Crec que des del Grup Popular hem intentat presentar una
esmena a la totalitat, una esmena alternativa a aquesta
proposta que varen presentar vostès dia 24 de gener de l'any
97, que segons quines coses no es poden dur a la pràctica,
li he dit a vostè que en els temes de les tarifes aèries, per
exemple, no es poden suprimir de cop, que hi ha una
política a nivell europeu, que a tots els estats europeus, a
tots els països europeus hi ha taxes aeroportuàries, que hem
d'intentar a les Illes Balears aconseguir uns descomptes
interinsulars iguals que tenen als altres arxipèlags?, ja hi
estam fent feina, i crec que des del Partit Popular hem
avançat molt en aquest sentit. I nosaltres, Sra. Munar,
havíem presentat una proposta constructiva, una proposta
que ens hagués agradat, al Partit Popular, al Grup Popular,
que els distints grups de l'oposició, començant per vostè,
l'acceptàssim, i que això s'hagués pogut aprovar per
unanimitat en aquesta cambra, que des de les Illes Balears,
des d'aquest parlament hagués pogut arribar el nostre text a
Madrid, fent tots pinya, reclamant al Congrés de Diputats
que s'incorporin tots aquells punts que el Grup Popular ha
proposat, perquè creim que van en benefici i redundaran en
benefici de la col•lectivitat de tots els ciutadans de les Illes
Balears. Veim que això no ha estat possible, que tots els
grups de l'oposició s'estimen més fer demagògia amb altres
alternatives que saben que no poden anar a bon port.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, passam a la votació de
la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, amb la incorporació de la totalitat de l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista al punt 2.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

V.- Liquidació del pressupost del Parlament del 1997.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és la
liquidació dels pressuposts del Parlament de les Illes
Balears. Tots els portaveus n'han tingut coneixement, en
temps i forma, i, per tant, deman a aquesta cambra, si volen
que procedim a la votació o si es dóna aprovat per
assentiment. Votació?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Per part del nostre grup es pot posar a votació, però
demanaria un torn d'explicació de vot.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam directament a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la liquidació
dels pressuposts del Parlament de les Illes Balears, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat, idò, per unanimitat. Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. M'ha semblat important
demanar aquest torn d'explicació de vot perquè aquest grup
parlamentari, juntament amb un altre, a la liquidació de
pressuposts del 1996 no va votar favorablement. I, en canvi, hem
votat favorablement a aquesta liquidació de pressuposts. Hi ha
hagut un canvi en la situació que precisament provoca i explica
aquest canvi també en el vot. Si recordam, quan es va plantejar
la liquidació dels pressuposts del 96, hi havia dos temes que eren
objecte de debat polític i parlamentari, un relatiu a les
percepcions que havia rebut el president del Parlament de les
Illes Balears i que Esquerra Unida qüestionava; és un tema que
en aquest moment és al Tribunal Superior de Justícia de les
Balears, però, en qualsevol cas, és un tema que la Mesa del
Parlament rectificà i establí un mecanisme retributiu distint per
al president del Parlament en la seva condició de diputat per
Menorca, i que, per tant, a partir del 1997 funciona d'una altra
manera en aquesta cambra.

També era el moment en què havia esclatat una polèmica en
funció d'uns viatges oficials efectuats des de la Presidència del
Parlament ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Açò no és objecte ni d'explicació
de vot ni d'aquesta liquidació de pressuposts, açò ho ha pogut fer
mitjançant presentació en el seu moment si hi havia qualque
tema en el qual no està d'acord.

Sense haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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