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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, senyors membres del Govern,
començarem aquesta sessió plenària. El primer punt de l'ordre
del dia fa referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1596/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Mesquida i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a denúncia a l'empresa Moda y Diseño, S.A.

La primera, la formula el diputat Sr. Joan Mesquida, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a denúncia de l'empresa Moda
y Diseño, SA. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. A principis d'abril de l'any 97, ara
fa més o manco un any, el conseller d'Indústria va presentar
una denúncia davant la brigada de delinqüència econòmica
de la policia, per investigar les presumptes, o més que
presumptes, irregularitats que s'havien produït a l'empresa
Moda y Diseño que feien perillar un bon grapat de doblers
públics. Volíem conèixer si el conseller disposa
d'informació de l'evolució d'aquesta denúncia.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d'Agricultura i Indústria, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, encara s'està tramitant al Jutjat
d'Instrucció, aquesta denúncia es va presentar davant, com diu el
Sr. Diputat, davant la brigada de delinqüència econòmica de la
Policia Nacional, i d'allí es va dur o es va presentar al jutjat
d'instrucció corresponent. S'ha pres declaració a una sèrie de
persones afectades, s'ha demanat documentació, però encara no
hi ha cap resolució envers si segueix l'expedient judicial des del
punt de vista penal o si s'arxiva. Encara no tenim cap notícia al
respecte.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, bé jo no sé si d'aquesta informació extreure la conclusió
que no hi ha molta preocupació per aquest tema, perquè els
senyors diputats ho recordin, l'empresa pública Foment Industrial
avançava doblers a Moda y Diseño per tal d'exportar, i aquesta li
donava uns pagarés que es feien efectius quan es materialitzaven
les operacions, sembla ser que hi va haver moltes d'aquestes
operacions que no es varen materialitzar, però els doblers varen
desaparèixer. Aquestes operacions de bestretes, perquè es facin
uns idea les senyores i els senyors diputats, l'auditoria de l'any
96, la darrera, de Foment Industrial ha reconegut que les pèrdues
extraordinàries derivades de les participacions mantingudes amb
societats participades i aquestes bestretes, en conjunt, han
reportat, com dic, unes pèrdues de 1.826 milions de pessetes. Jo
crec que 1.826 milions de pessetes és una quantitat suficientment
important com per actuar, si veim que la denúncia via penal no
avança, per actuar per altres vies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Una puntualització, els 1.800 milions de
pessetes són de Foment Industrial, no són de Moda y Diseño, no
hem de confondre les coses ni mesclar-les, i jo això ho entenc
com un error i no com una mala voluntat de voler crear ..., els
deutes de Moda y Diseño o els sous que no es pagaren són 200
milions de pessetes, la diferència és abismal. Tot i que no és que
faltin 200 milions de pessetes, quan falti una pesseta jo entenc
que l'Administració ha de fer el que pugui  i ha d'utilitzar tots els
mitjans al seu abast per defensar la postura dels sous o els
interessos dels ciutadans.

Dit això, vostè sap que mentre es tramita un expedient
judicial, els civils esperen i estan paralitzats, això, vostè, per
la seva professió, ho sap. Bé, idò fins que no tenguem
resolució judicial, des del punt de vista penal, sigui perquè
s'obri la via penal definitiva, sigui perquè s'arxivi, en
qualsevol dels casos, estarà aturada qualsevol reclamació
civil, si després, si s'arriba a la conclusió que hi ha
responsabilitats penals, evidentment i en això el Govern té
designat un lletrat que el representa i el defensa, se seguirà
per aquest camí, si es diu que no hi ha responsabilitats
penals, seguirem, perquè entenc que si falten sous s'han de
pagar i s'han de tornar, seguirem la via civil i defensarem
fins a la darrera pesseta els interessos de la nostra
comunitat. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1601/98, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni de carreteres.

Respecte de la segona pregunta, que és la 1601, el
Govern m'ha fet arribar la sol•licitud d'ajornar-la, a causa de
l'absència del conseller de Foment.

I.3) Pregunta RGE núm. 1597/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a àrea de protecció
territorial en el litoral.

De la pregunta 1597, també n'han sol•licitat l'ajornament
a causa de l'absència del conseller de Medi Ambient.

I.4) Pregunta RGE núm. 1362/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a exempció de l'aprenentatge de la llengua
catalana als alumnes d'ensenyament no universitari.

Passam a la pregunta següent, del diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
l'exempció de l'aprenentatge de la llengua catalana als
alumnes d'ensenyament no universitari. 

Decau, perquè no hi és a la Cambra el diputat que ha
formulat aquesta pregunta.

I.5) Pregunta RGE núm. 1602/98, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a opcions per millorar l'accessibilitat
entre Palma i la UIB.
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Respecte de la pregunta 1602, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, també s'ha sol•licitat per part del Govern el seu
ajornament, a causa de l'absència del conseller de Foment.

I.6) Pregunta RGE núm. 1603/98, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció de la conducció de sa Costera entre el
túnel de peatge i la vila de Sóller.

De la 1603, també. S'ha demanat l'ajornament a causa de
l'absència del conseller de Foment.

I.7) Pregunta RGE núm. 1604/98, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de la conducció de sa Costera entre el
túnel de peatge i la vila de Sóller.

Respecte de la 1604, corre la mateixa sort, queda ajornada per
absència del conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 1440/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a urbanització de Tolleric i de Cala
Brafi.

Respecte de la 1440 també s'ha demanat l'ajornament a causa
de l'absència del conseller, del diputat Sr. Alorda.

I.9) Pregunta RGE núm. 1398/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a 1.500 milions en concepte de normalització lingüística.

Passam a la pregunta número 9, que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
que no és a la Cambra. Per tant, decau en la seva formulació.

I.10) Pregunta RGE núm. 1436/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a nova programació que s'inclou dins el conveni signat
entre el Govern balear i TVE.

I respecte de la pregunta 1436, ha estat sol•licitada la retirada
per part del diputat Sr. Pere Sampol.

I.11) Pregunta RGE núm. 1517/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a desviament del torrent de
Manacor.

La pregunta 1617, del Sr. Antoni Alorda, també queda
ajornada per l'absència del conseller de Medi Ambient.

I.12) Pregunta RGE núm. 1405/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a nòmina del professorat escrita en llengua castellana.

Passam a la pregunta 12, que formula el diputat Sr. Damià
Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; que
decau a causa de la seva absència.

II.I) Interpel•lació RGE núm. 778/98, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
del Govern per prevenir i sancionar el frau en la venda al
públic de carburants a les benzineres de les Illes Balears.

I passam seguidament al punt segon de l'ordre del dia,
interpel•lació que formula el Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures del Govern per prevenir i sancionar el
frau de la venda al públic de carburants a les benzineres a
les Illes Balears. Si hi ha el diputat a la Cambra, Sr.
Francesc Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Un té la temptació de convertir
aquesta interpel•lació en una interpel•lació al Govern per
què els consellers no vénen al torn de preguntes del
Parlament, com és la seva obligació, però en fi ...

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

No passarà res, Sr. President ... És que estic aplicant el
Reglament, quan deman ajornaments, simplement recordar-
ho.

EL SR. PRESIDENT:

No. Continuï, Sr. Quetglas. Demanaria ...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Em cenyiré al tema a partir
d'aquesta paraula.

El passat dia 14 es va celebrar el dia mundial del
consumidor, es va celebrar és un eufemisme, es va celebrar
dins un anonimat absolut, el Govern es va limitar a fer una
roda de premsa i això va ser tota la celebració que va tenir
aquest dia tan important per als ciutadans des de la
Comunitat Autònoma. Nosaltres volem celebrar millor el
dia del consumidor, volem aprofitar l'avinentesa del dia del
consumidor per plantejar des d'aquesta tribuna una qüestió
que realment pertoca, toca de prop als ciutadans,
consumidors d'aquesta comunitat autònoma. I per celebrar
el dia del consumidor, durem aquí la pregunta de si els
ciutadans podem sentir-nos tranquils en relació a si quan
anam amb el nostre vehicle a posar benzina a un assortidor
ens donen la benzina que pagam. La pregunta és senzilla,
elemental, que fa referència a la vida de cada dia de tots els
ciutadans.
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I per centrar la qüestió, em permetrà fer un breu passeig pels
titulars de premsa sobre aquesta qüestió, perquè amb això ja el
tema quedarà perfectament il•lustrat. Comencem per un que diu
"Dels 1.079 assortidors de Mallorca, 832 cisen, pispen benzina",
insistesc, el 80% dels assortidors de Balears cisen benzina; i el
mateix dia, declaracions del conseller Sr. Ferrer, "Ferrer afirma
que las inspecciones no detectaron ningún fraude de gasolineras".
Començam bé, començam amb una adequada contradicció entre
el que diuen unes informacions i el que diu el portaveu del
Govern.

Continuam, "L'OCU titlla d'escandalós que no se sancionin
els assortidors il•legals", és escandalós, efectivament, i el Govern
reconeix -ho veurem més endavant- que no els sanciona. I aquí
hi ha un titular realment interessant, diu: "Les (...) electròniques
a les benzineres s'haurien d'haver iniciat fa ja sis anys", de qui és
aquesta declaració, d'un diputat de l'opisició?, no, senyors, del
president de la patronal de gasolineres que titlla, en aquesta i en
unes altres declaracions, de passivitat, de manca de reacció al
Govern de la Comunitat Autònoma. Però sembla que el Govern
ho ha de tenir clar, doncs no, mirin, "Sanitat i Consum demana
que s'aclareixi qui ha de controlar les benzineres", no ho demana
un ciutadà, no ho demana l'OCU, no ho demana un contribuent
o un consumidor, ho demana Sanitat i Consum; el Govern no sap
qui ha de controlar les gasolineres.

Però continuam, continuam en aquest passeig pels titulars, i
per arreglar aquesta qüestió en ve un altre, diu: "El director de
Consum va ser destituït pel cas dels fraus de la benzina", titular
realment important que s'aclareix en declaracions del director
general destituït, que diu: "Dimití harto de recibir presiones", de
qui? -lletra petita-, "d'alguns membres del Govern", per què?,
perquè ells volia posar en marxa unes inspeccions de gasolineres
que des del Govern se li varen impedir. Això ja és molt greu,
però aquí és.

Més aclariments. "Si un gasolinero le da dinero al PP se lo da
al Partido, pero no a mí". Uep!, tranquils, tranquils, si un benziner
ha donat doblers no han quedat a la butxaca de ningú, són al PP,
per tant, amb aquesta moral podem estar els consumidors
tranquils que no passem pena, que no hi ha hagut doblers espuris
ni desviacions espúries. Una altra joia: "Fiol anuncia una
campaña de inspecciones por sorpresa". Està bé això, està bé,
anunciar una campanya d'inspeccions per sorpresa sembla una
estratègia tant informació com d'inspecció molt adequada.

I després d'això, després d'aquest seguit de despropòsits, jo
crec que el titular que se'n du la palma de la coherència, és
aquest que diu el Sr. Fiol: "Los ciudadanos deben acercarse a
poner gasolina con toda tranquilidad", això per acabar-ho
d'arreglar. O sigui, després de tot això, podem estar tranquils que,
segons el Sr. Fiol, no hi ha frau a les benzineres.

Jo crec que aquest repàs superficial del que ha estat aquest
trull, posa de manifest una situació d'absoluta passivitat,
ineficàcia del Govern que des d'aquí volem denunciar, que des
d'aquí volem reprovar i que des d'aquí volem que se'ns contesti.
Des que el passat mes de gener (...) l'escàndol del frau en la
disposició de benzina per manipulació de comptadors als
assortidors, que va denunciar l'organització de consumidors i
usuaris de la Comunitat de Madrid, es va semblar un estat
d'inquietud, lògic, entre els consumidors. La primera reacció de
la Comunitat Autònoma de Madrid i de Televisió Espanyola va
ser preocupant, per part de la Comunitat Autònoma de Madrid,
negar, per part de Televisió Espanyola, manipular. La primera
informació que va sortir a Televisió Espanyola va ser negar que
existís cap tipus de frau. Però, immediatament després de la
primera negativa es varen haver de reconsiderar aquestes
primeres posicions. 

La preocupació s'estengué a totes les comunitats autònomes
perquè les informacions que anaven sortint, no solament
confirmaven la denúncia de l'organització de consumidors
i usuaris, sinó que confirmar la veracitat de les acusacions,
almanco amb un grup, un grup important, el grup
Villanueva, el centre espanyol de metrologia informava que
dues de les cinc fases de què consta el sistema de control de
l'assortidor no tenen regulació, això ho deia el centre
espanyol de metrologia. Més informacions, informes
oficials certifiquen que els assortidors poden ser manipulats
amb un petit comandament a distància. Més informacions,
es coneixen dades preocupants i sospitoses de la
connivència entre el grup de defraudadors i algun inspector
de consum de la Comunitat Autònoma de Madrid, es coneix
també que les sancions imposades, de l'ordre de 2.500.000
pessetes i els beneficis estimats de la manipulació, uns 80,
100 milions de pessetes anuals, existeix una clara
desproporció que estimula el frau. I, per últim, una
informació que obre un altre front, que és el tema de la
qualitat, Repsol i Cepsa denuncien 176 estacions per frau en
la qualitat, no ja en la quantitat que dispensen els
assortidors, sinó en la qualitat.

Tot aquest estat d'opinió evidentment es contagia
inevitablement i molt ràpidament a les Illes Balears, és
normal i què passa aquí?, aquí, pel que hem vist en aquest
titular de premsa, aquí el que ha passat és que s'han detectat
casos de frau que han quedat inexplicablement sense
sancionar, dels inspeccionats s'ha vist que el 80% dels
assortidors donaven benzina per davall del que deien, encara
que, xifra que jo no sé exactament quin és, entre 16 i 19,
segons les distintes informacions de premsa, estan per
davall els límits tolerables, a mi em sembla, però en
qualsevol cas, que el fet que el 80% estiguin per davall
significa que la capacitat d'afinar dels instruments
electrònics està molt per damunt, és molt més precisa que la
tolerància que contempla la llei, amb la qual cosa s'hauria
de revisar aquesta tolerància, que només n'han multat dos,
perquè s'han violat precintes, els altres, els que dispensaven
benzina per davall del tolerat no han estat sancionats ni
castigats, simplement per una estranya interpretació de la
conselleria de dir, "no hi ha mala fe", no hi ha mala fe però
hi ha manco benzina, no hi ha mala fe, però hi ha un
enriquiment indegut, i les sancions administratives no són
sancions penals, no han d'interpretar la bona o mala fe, s'han
d'aplicar pel simple fet que existeix un frau en la
dispensació de benzina, i aquí el Govern de la Comunitat
Autònoma no ha actuat com en llei li pertoca.
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Els mateixos empresaris, Sr. Conseller, es demanen per què
la Comunitat Autònoma no ha actuat, els empresaris del sector,
els empresaris demanen que es facin públics els llistats de les
benzineres defraudadores. L'Organització de Consumidors i
Usuaris considera tot això escandalós.

I, per què no s'han sancionat?, i aquí les explicacions
comencen a tenir el to absolutament pintoresc. El conseller Fiol
diu, "no s'han sancionat -hi ha unes declaracions que així ho
diuen- perquè no se sap quina legislació aplicar". Fantàstic,
acabam d'aprovar una llei de consumidors i usuaris i aquí no sap
el Govern quina legislació s'ha d'aplicar. L'altra explicació és que
sí, que hi ha hagut frau, però no s'ha sancionat perquè no hi ha
hagut mala fe, i a tot això es produeix la dimissió del director
general de Consum, dimissió del director general de Consum, i
aquí ja entram en un terreny molt més escabrós, un terreny on el
Govern ha de donar explicacions molt més convincents del que
ha fet fins ara, que no n'ha donat cap. 

El Sr. Seguí diu que dimiteix -literal, cometes- "fart de les
pressions 'd'un o d'alguns membres del Govern per tal que no
investigàs el cas del frau de les benzines", són paraules majors,
eh?, són paraules majors. Perquè aquí hi ha un delicte, si és
veritat que algun membre del Govern ha influït al director
general de Consum perquè no investigàs les benzines, aquest
membre del Govern ha delinquit, i si el Sr. seguí està imputant
un delicte a un membre del Govern falsament, és el Sr. Seguí qui
delinqueix, però aquí hi ha un delicte. I a mi em sembla
inconcebible la passivitat del Govern davant aquesta gravíssima
acusació. El Govern no ha dit res, simplement s'ha limitat a fer
un desmentit, i amb la boca ben petita, per cert, amb la boca ben
petita.

Segona afirmació del Sr. Seguí, podem estar tranquils, "si
s'han desviat doblers del sector de les gasolineres, no són a la
meva butxaca, són al PP", la qual cosa no ens tranquil•litza el
més mínim. Hi ha un membre del Govern, és reconegut,
lamentablement absent, però reconegut, hi ha un membre del
Govern que està implicat dins el fet que ell és empresari del
sector, la qual cosa fa que aquell refrany que la dona del cèsar no
solament ha de ser honesta, sinó que ho ha de semblar, és
d'aplicació en aquest cas, però no ja a la dona del cèsar, sinó al
cèsar en persona, a la conselleria que atorga les autoritzacions i
les concessions administratives en matèria de gasolineres, alerta!

Per tant, aquí l'esforç del Govern, l'esforç de la Conselleria de
Foment per deixar aquest tema clar, no hauria de limitar-se a ser
la típica i burocràtica resposta administrativa a un problema,
hauria d'haver sortit amb un especial zel, amb una especial
diligència a aclarir i a deixar pública aquesta qüestió.

L'anunci de les inspeccions per sorpresa ja simplement
cau dins el ridícul. Com es poden anunciar inspeccions per
sorpresa?

La situació, en definitiva i en resum, és que aquí ens
trobam, aquí, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en una situació a la qual hi ha frau de benzineres, reconegut
pel mateix Govern i per les inspeccions, hi ha hagut
il•legalitats que no s'han sancionat, per ignorància, per
desídia, per passivitat o simplement perquè no sabem quina
llei aplicar, però això ha passat. Aquí hi ha un director
general que diu que dimiteix perquè ha rebut pressions d'un
membre del Govern per no investigar, per no inspeccionar
les gasolineres, aquí hi ha un membre del Govern que té
interessos en el sector, aquí hi ha un director general que ha
dit que si qualcú ha rebut doblers ha estat el Partit Popular
i no ell, aquí hi ha inspeccions per sorpresa que s'anuncien,
aquí hi ha un govern que no multa perquè no sap quina
legislació aplicar, i aquí hi ha un conseller que l'únic que fa
és dir: "tranquils, que aquí no passa res".

Miri, els ciutadans esperen del Govern que davant una
situació com aquesta defensi el consumidor i no encobreixi
el defraudador. Esperam la seva resposta. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la
paraula el conseller de Sanitat i Consum, Sr. Fiol.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
intentarem aportar un poc de llum a aquesta qüestió que
planteja el Sr. Quetglas, que es fonamenta en una intensa i
detallada lectura dels mitjans de comunicació als quals fia
el crèdit de tot el seu discurs, i arriba aquí a contar-nos
d'una manera incendiària, com ja ha fet als mitjans de
comunicacions, i parlant de benzina no ve gens malament,
quines són les culpes d'aquest govern per activa i per
passiva en el tema de les benzineres, d'un tema que ja
n'estam ben servits, perquè hem vist coses, home, una cosa
és el que diuen aquí i l'altra el que diuen els mitjans de
comunicació, que també llegim i que també escoltam amb
interès.

"En el Govern hay alguien con intereses en el sector que
protege al lobby de gasolineros que pueden estar implicados
en actuaciones ilegales", Sr. Triay. Sr. Grosske, que no hi és,
per desgràcia, "Ha habido una actuación negligente y turbia
por parte del Govern, y hay indicios de que podemos estar ante
un grave caso de corrupción", a la nostra manera de veure-
ho, el que ha passat aquí ha estat que s'ha trasplantat una
situació produïda a Madrid, amb el grup Villanueva, on
certament s'ha demostrat una manipulació del servei dels
assortidors de benzinera de la seva propietat, de cap altra
propietat, només d'aquest grup, que ha generat un conflicte
important, que ha obert una reflexió interessant dins la
societat espanyola, però que en cap cas no pot servir per
justificar els plantejaments que es fan en aquesta cambra.
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Jo venc aquí a contestar, perquè és la meva obligació, la
pregunta que fa el Sr. Quetglas, estam tranquils amb la benzina
que ens posen?, jo em fonament, no amb els remors, no amb el
que passi a Madrid, ni amb el que passi a un grup determinat,
que està sub iudice a més aquesta qüestió, on sembla ser, amb
certes evidències, que s'han produït unes situacions d'abús i de
frau. Jo em trob en una situació on estic amb disposició de
demostrar, amb tota claredat, que dins el marge de la legalitat no
es produeix una situació de frau a les benzineres de les Illes
Balears. I li puc explicar amb tot luxe de detalls, però me'ls
estalviaré avui, perquè demà tenc una compareixença on faig
compte retre comptes -valgui la redundància- de les dades
detallades de cada inspecció que s'hagi produït durant els darrers
anys i molt especialment durant l'any 97, que era l'objecte del
litigi i l'objecte de la qüestió. 

Però em permetran que els mostri un gràfic. Gràfic de resultat
de medicions de les benzineres de l'any 97, manco de 0'5 seria
aquesta porció petita que veuen en vermell, de més, aquest
marge, amb tolerància, el que ve en blau. És a dir, totes aquestes
inspeccions que tenim dins el símbol blau estan amb tolerància,
estan dins el límit del 0'5 permès, aquestes, i aquestes serien les
que donen manco. Evidentment, com vostès saben es produeixen
tres medicions a cada benzinera, perdó, a cada assortidor, que
són les que ens permeten dir si s'ha produït un excés o no en el
que es dóna realment. Independentment de dir que sempre que hi
ha una torre de benzina que dóna manco del que és permès, es
precinta automàticament, sempre, a tots els casos, a totes les
actes que existeixen dins la conselleria, a totes se precinta
automàticament quan la conselleria descobreix que s'està donant
fora dels límits, sempre, he d'afegir, i això és el que em fa a mi
pensar que no hi ha una situació de frau, que no hi ha cap
benzinera a la qual es detecti que qualque assortidor dóna manco,
no es detecti qualque assortidor que dóna més. No hi ha cap cas,
no en treuran ni un. Jo pos a disposició de tots vostès totes les
actes que hi ha a la conselleria, totes i no n'hi trobaran ni un on
hi hagi una estació de servei que al mateix temps que un
assortidors dóna manco, no doni de més als altres, la qual cosa
fa pensar, fa pensar que almanco no es pot produir una voluntat
fraudulenta, perquè vaja, seria un defraudador un poc beneit qui
defraudàs a un assortidor sí i a un altre no, seria una situació,
reconeguin-ho, un poquet absurda.

Però, vostè reclama que s'ha de modificar el marge de
tolerància, perquè li sembla, a mi per ventura també m'ho pot
semblar, que hem d'obrir una reflexió respecte que els de la
franja de color blau, és molt alta, què significa, això?, és obvi,
que ajusten al màxim autoritzat, és evident. Els benziners,
lògicament, defensen el seu negoci i ajusten, ajusten al màxim,
el que passa és que, perdoni, que estafen ...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï ...

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

És que m'ha semblat escoltar que deien que estafen... 

EL SR. PRESIDENT:

No, però és que els diputats fan comentaris en off, però
vostè no ha d'interrompre la seva intervenció.

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

No sé, és que m'ha semblat escoltar que estafaven ...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè continuï ...

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

Però és que si estafen, si estafen ho faran en virtut de
l'Ordre de 26 de desembre del 88, BOE 24 de gener del 89,
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, Sr. Sáez de
Cosculluela, conegut per tothom com a ministre en els
millors temps del felipisme. Per tant, qui va autoritzar
aquest marge de tolerància?, qui ha permès, amb una norma,
a més amb una ordre, no amb un reglament ni amb una llei,
aquest marge del 0'5, és un comilitant seu que va ser
ministre d'Obres Públiques.

Per tant, no es pot dir, com diu vostè, que el 80%
defrauden, no senyor. El 80% estan dins el marge de
tolerància, i a més, dins un marge de tolerància que sembla,
segons diuen els experts, que té un cert fonament racional
perquè en determinats casos l'expulsió de la benzina pot
estar sotmesa a diverses modalitats i a diversos problemes,
a posta es fan tres proves per saber quina és amb exactitud,
és a dir, si hi ha una situació irregular.

Jo li vull dir que amb les dades de què dispòs, en
concret, de l'any 97, molt detalladament, no és aquest el
moment, crec, d'explicar-les, són mínims els casos de
benzineres, d'assortidors on una de les tres medicions ens
donin manco de la quantitat permesa, si al conjunt de les
tres medicions no ens donen manco de la quantitat permesa,
realment no hi hauria una situació irregular, perquè estan
dins les tres medicions, per tant a una medició ens pot donar
manco, però a les altres ens dóna més, assumpte sembla que
resolt.
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Llavors aquí es planteja una qüestió, que són aquells casos en
què donant manco del que hauria de donar, i amb la
circumstància que vull recalcar, que cap estació de benzinera
hem trobat que doni manco, sempre quan dóna maco hi ha algun
assortidor que dóna de més, s'hauria de posar en marxa un
procediment sancionador. Nosaltres hem partit d'una teoria, que
per ventura hem de revisar, jo estic disposat a replantejar-me les
coses i per ventura hem de replantejar si aquesta no serà una
situació de cert frau i podem seguir un expedient sancionador des
de la perspectiva de consum. Evidentment hi ha hagut un
dictamen jurídic, per part de l'Assessoria Jurídica del Govern
balear, li faré arribar una còpia, on es determina en quins casos
ha de ser una qüestió d'Indústria, perquè hi ha alguna confusió
respecte d'aquesta qüestió. La confusió no la planteja el conseller
de Sanitat i Consum del Govern balear, la OCU reclama al
Gobierno una norma urgente sobre inspección de gasolineras", El
País, en ple debat sobre aquesta qüestió. No hi ha una normativa
clarament definida que separi la llei de (...) i la llei de
consumidors en aquests casos, nosaltres estaríem, per ventura,
per reclamar aquesta normativa, però aquest no és un problema
que es plantegi només a Balears, és un problema que s'ha
plantejat a diverses comunitats.

Jo li he de dir que vostès, des del nostre modest punt de vista,
han orquestrat una campanya injustificada, absolutament
injustificada, sense cap base, sense cap argument cert i de rebut,
sense cap criteri creïble, i ha vengut aquí a llegir-nos uns sèrie de
titulars entremesclant, duent a escena el director general de
Consum, que va ser fins al gener, del qual aprofit per dir, perquè
m'agradaria aclarir aquesta qüestió a un fòrum com aquest, que
és una persona que està fora de tot dubte respecte de la seva
seriositat professional, amb independència que hagi escampat
diverses versions, les quals no tenc per què compartir; ja li vaig
contestar una pregunta en aquest sentit l'altre dia. Si l'exdirector
general de Consum ha donat quatre versions distintes sobre per
què es va produir la dimissió, no em correspon a mi aclarir-ho,
em pareix una qüestió que es pot demanar a ell, però en
qualsevol cas vull deixar clar que és una persona respecte de la
qual no tenc cap dubte quant a la seva honradesa en el temps que
ha estat en el càrrec.

Li vull dir que, el fet que hi hagi qualque persona del Govern
que tengui vinculacions amb una empresa d'explotació
d'estacions de benzina, no crec que pugui implicar una situació
de prejudici respecte d'aquesta persona, i que un comentari fet,
jo crec que un comentari desafortunat, per una persona a un
moment determinat tengui prou fonament com perquè pugui ser
dut a aquesta cambra amb tota tranquil•litat. Jo no tenc
compromisos, i li puc dir una cosa, a la primera prova que
tenguin vostès que hi ha hagut actuacions fraudulentes, pressions
evidents i òbvies, perquè si no, val més que no en parlem, jo els
acompany, a vostès, on faci falta, al jutjat de guàrdia, no tenim
res a amagar, no tenim res a ocultar, en absolut, i parl en nom de
tot el Govern, el  que passa és que és necessari fer d'aquest tema
un element de crispació, un element de debat polític; és clar, s'ha
de treure aquí. Per tant, el que importa menys és dir que hi ha un
80% de benzineres que defrauden, quan es demostra amb tota
claredat que estan dins els límits de legalitat establerts per
vostès, establerts per vostès, o per gent del seu partit, ves a saber
per què, que aquesta n'és una altra.

Per tant, no poden venir aquí a contar-nos aquesta cançó
perquè aquest Govern, d'aquesta qüestió, n'ha estat fora
absolutament de tota sospita. M'he estalviat explicar-los més
dades perquè crec que demà hi ha una compareixença, i
seria massa llarg i massa embolicat, per ventura, ara
explicar totes les actes que s'han fet, com s'han tramitat,
com han acabat, però jo els emplaç que en treguin només
una, d'acta, me'n basta amb una, que pugui demostrar que
aquest Govern ha tengut una actuació de complicitat en una
situació fraudulenta, de connivència, me'n basta amb una,
però l'han de treure, perquè, és clar, venir aquí a dir el que
ja sabem és el més fàcil. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Vidal, té vostè la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
Conselleria de Sanitat i Consum, mitjançant la direcció
General de Consum, vetlla per la seguretat i la defensa dels
drets dels consumidors, i la seva tasca s'orienta,
principalment, a prevenció i mediació en els conflictes.

El consumidor ha de conèixer els seus drets i ha de
vigilar i actuar de manera prudent a l'hora de comprar. Al
llarg de 1997, segons hem tengut informació, jo crec que
directa, bona, vull dir, la Direcció General de Consum ha
iniciat 360 expedients, el 12% més que l'any passat, i ha
rebut 1.200 denúncies i reclamacions, el 16% més que l'any
1996.

Si les inspeccions de l'Administració, l'anàlisi de
productes i els correctius i sancions són importants dins
l'àmbit de la prevenció, encara hi són més necessaris quan
afecten esferes que el ciutadà normal no pot controlar per ell
mateix.

Quan el monopoli de Campsa va desaparèixer, es va
tornar obligatori realitzar inspeccions a les benzineres, i així
ho regula la Llei 34/92, que va ser desenvolupada pel Decret
1905/95. Segons aquesta normativa, la Direcció General
d'Indústria controla i regula els aparells i l'activitat. Segons
la Llei nacional del consumidor, la Direcció General de
Consum té, subsidiàriament, competències inspectores. De
1991 a l'època actual, la Direcció General de Consum ha dut
a terme 850 inspeccions de benzineres. A l'etapa anterior al
moment actual, es duien a terme controls de la quantitat i
qualitat i es donava informació al consumidor; el factor que
més es controlava a les benzineres era el preu, i es
comprovava si era o no d'acord amb l'establert, i si hi havia
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qualque alteració, s'interposava la corresponent denúncia, però,
a nivell nacional, es va descobrir que una empresa utilitzava un
dispositiu que defraudava de manera manifesta; aquest tema
nacional ha creat una alarma dins els usuaris, i a una comunitat
autònoma com la nostra, amb una taxa tan elevada de cotxes, el
factor combustible afecta un col•lectiu molt nombrós. Les
actuacions de l'Administració eren d'inspecció i de sanció, amb
expedient, si hi havia frau manifest; en aquest cas, es precintaven
els aparells, es deixaven fora de servei i, una vegada ajustats, es
tornaven a posar en funcionament. Segons la normativa estatal,
els comptadors podien tenir una variant del 0'5 en més o en
menys, i, a les estacions que vèiem precintades, el desajustament
dels aparells estava prop del 0'7% de mitjana.

Ara es realitzen reunions de coordinació, com també han
informat, per a la nostra tranquil•litat, de les dues direccions
generals, i es donen actuacions conjuntes en matèria d'inspecció.
Es mira la correcció dels precintes més importants (el volumètric
i el d'impulsos) i es comprova que estiguin degudament
precintats i sense manipulació.

Davant una hipotètica alteració electrònica, jo demanaria al
conseller, si és possible, que em contestàs quants aparells han
tengut aquesta alteració,  i si n'hi haguda alguna, quines mesures
s'han pres.

També, segons dades facilitades, d'unes 1.500  mànegues,
com també sortia avui a un mitjà de comunicació, se n'han
precintades 12. També m'agradaria saber, si és possible, a quins
tipus d'assortidor corresponen, si a mescla, super, gasoil o
normal, ja que, si no ho he entès malament, un alt percentatge
correspon a mescla amb oli, per a mobylettes, cosa que també
seria distinta.

També m'agradaria saber, si és possible que m'ho contestin,
com es fa la comprovació, perquè he tengut notícies que s'ha
tramès una carta per part d'un sector de benziners al conseller
d'Indústria on demanen quin és el sistema de medició, ja que
pareix que hi ha una certa contradicció entre la medició que
s'empra aquí i la que es va trametre per la Comunitat Autònoma
de Madrid.

Per altra part, he de dir que mai no són suficients les mesures
per protegir els consumidors. Els poders públics han de garantir
la seguretat dels usuaris i han de posar tots els mitjans al seu
abast a l'hora de lluitar contra el frau.

En el moment actual, els ciutadans estan molt sensibilitzats
amb el tema del  frau a les benzineres. El Govern ha de vigilar i
ha d'estar molt atent que el funcionament sigui correcte. No tan
sols hem de conèixer les mesures que ha pres el Govern en
aquest tema, sinó que li hem de demanar que continuï duent a
terme aquesta tasca, fins i tot, si és possible, que la incrementi,
malgrat a Mallorca no s'hi han detectat fraus semblants als que
s'han viscut a nivell nacional.

I també, com molt bé ha explicat el Sr. Conseller, cosa que
ens ha tranquil•litzat, no hi té compromisos; i jo crec que
d'aquestes paraules de la seva boca tots i cada un de nosaltres ens
hem de tranquil•litzar. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Jo crec que és una interpel•lació molt oportuna
perquè, ho ha dit el Sr. Quetglas, s'ha celebrat el Dia del
Consumidor, no hem vist grans celebracions per part de la
direcció general.

Crec que el frau de les benzineres ha estat un tema que
ha esclatat entre l'opinió pública i que és lògic i normalíssim
que al Parlament balear s'interpel•li per part dels grups de
l'oposició al Govern sobre què fa i què pensa fer, sobretot
perquè, ja ho ha dit el diputat interpel•lant, l'11 de gener
l'OCU estatal, a través de la Comunitat de Madrid, denuncia
un frau, hi ha tota una sèrie de reaccions a nivell estatal que
creen un estat d'opinió determinat, i és lògic que, aquest
estat d'opinió, també el visquem a les Illes Balears.

El 14 de gener, el director general de Consum d'aquell
moment, el Sr. Seguí, anuncia, supòs que per allò que
estàvem dins la notícia estatal, que s'està fent un decret que
regularà les benzineres, el qual, abans, vol consensuar amb
els afectats. Assegurava que hi havia hagut 153 actes
d'inspecció l'any 97, que aquestes s'havien detectat amb
absència de full de reclamació, amb absència d'informació
sobre preus, amb serveis defectuosos o publicitat falsa, i
sobre la presència de denúncies fetes per consumidors a
presència d'aigua a la benzina, no ha estat possible
comprovar-les, ja que les anàlisis posteriors han estat
correctes, això dia 14 de gener, quan a El país i a tot l'Estat
dia 11 de gener surt l'escàndol de Madrid.

És clar, el Sr. Conseller ens diu: No venguin aquí amb
retalls de premsa. Ja ens agradaria, no venir aquí amb retalls
de premsa, el problema és que no en tenim d'altres.

Dia 20 de gener la premsa, davant l'opinió pública, va a
certes benzineres, demana la prova de la proveta i no li'n
donen la possibilitat, li diuen que no es facilita aquesta
proveta homologada, això dia 20 de gener.
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Dia 28 de gener, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
precisament perquè el Sr. Conseller no ens pugui dir que no fem
les coses correctament, demanam documentació escrita, actes
d'inspecció realitzades l'octubre, el novembre, el desembre i el
gener tant per Consum com per Indústria, les demanam dia 28 de
gener; em pareix que avui és dia 27 de març, i no n'he rebuda
cap, i vostè em diu "mostri'm una acta", ho diu al Sr. Quetglas,
"mostri'm una acta", i m'hi he indignat des de la meva cadira,
perquè he pensat que potser jo en tengués, d'actes, si me les
haguessin donades, però, és clar, des de dia 28 de gener, quan les
demanam, a dia 17 de març, quan se celebra el debat, no hi ha
cap resposta per part del Govern.

Dia 29 de gener hi ha una reunió dels consellers de Consum,
o de Sanitat i Consum, de totes les comunitats autònomes per
parlar de benzineres, i sembla que és la reunió a què el Sr. Seguí,
com a director general, no va. Després d'aquella reunió, a què no
va, és quan es comença a moure el tema i quan després hi ha
rumors que la dimissió es produeix perquè no hi va anar, o
perquè hi va anar i va dir..., jo no me'n record, però no sé..., no
li vull treure tots els retalls de premsa perquè després em digui
"vostè només es basa en retalls de premsa", això tant em fa.

Com que no tenim resposta dia 4 de febrer, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida pensa: El tema va en augment, no
tenim actes, demanem una compareixença. Dia 7 de febrer, el
Govern demana al Parlament que hi vendrà el conseller de
Sanitat i el conseller d'Indústria a informar d'aquest tema, i
justament serà demà quan s'ha programat, per problemes de
calendari parlamentari.

Però en tots aquests mesos de gener i febrer, el director
general de Consum cessat, o dimitit, dóna també una altra
notícia, la qual ens dóna una mostra del tarannà del Govern, que
el director general de Consum diu, per una banda, que no tenen
mitjans humans per fer inspeccions suficients, i, per una altra,
demana als consumidors que no facin d'inspectors, que és lògic
que demanin un control estricte dels seus drets, però que, per
favor, no es creï una alarma social perquè els consumidors facin
d'inspectors, cosa que ens pareix preocupant, perquè si el director
general de Consum diu, per una banda, que no té mitjans humans
per fer les inspeccions necessàries, allò que nosaltres haguéssim
dit, evidentment, des del nostre punt de vista, seria que els
consumidors reclamin els seus drets, que demanin aquestes
proves a les benzineres, i davant tanta gent que demana els seus
drets i es comprova que és correcte, la inspecció només
certificarà això.

Després ve la dimissió d'aquest senyor, del Sr. Seguí, on no
entraré perquè ja hi ha hagut respostes parlamentàries del Sr.
Conseller de Sanitat on diu que hi ha tres o quatre motius però
sembla, al final, que l'oficial és el cansament, no sabem ben bé
quin, però no hi entrarem, però sí que centraré la meva
intervenció en dos temes, el Sr. Quetglas ho ha dit, es pot
tranquil en aquesta comunitat autònoma respecte dels
consumidors de benzineres que realment es dóna la qualitat, la
benzina, no hi ha frau, etc.? El Sr. Conseller ha contestat
mostrant un gràfic, jo supòs que demà, com que hi ha una
compareixença, ens passarà prèviament aquest gràfic, el tendrem
i el podrem analitzar correctament.

Jo no puc fer com la Sra. Vidal, que té el privilegi de ser
una diputada que té informació prèvia i que diu que ja sap
tota una situació, jo he d'escoltar el Sr. Conseller, i el Sr.
Conseller ens contesta dient "No ens treguin la premsa;
mostri'm una sola acta on hi ha hagut frau; per què es crea
una crispació?". Miri, Sr. Conseller, jo reconec que en
temes de sanitat i consum no coincidim gairebé en res, sobre
els temes que tractam conjuntament, ara, que per què s'ha
creat aquest estat d'opinió?, perquè hi ha declaracions a la
premsa dels distints grups parlamentaris, alertats sobre
aquest tema, i la manca de resposta del Govern en aquest
tema; la veritat, no ens demani, a nosaltres, més
responsabilitats que les que vostès no estan disposats a
donar, és evident que ens hem d'alertat davant aquest tema,
vostès ens tenen acostumats a temes així. Per tant, és lògic
que davant la realitat de manca d'informació, quan se'n
demana pels canals parlamentaris correctes, i no en donen,
i que l'única informació que podem tenir és a través de les
seves declaracions contradictòries, no s'estranyi que aquí li
demanem que, almanco a una interpel•lació, ens hi doni
respostes concretes i que doni tranquil•litat als consumidors
d'aquestes illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el seu portaveu, el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que al principi
havíem acollit la resposta del conseller amb una mica
d'il•lusió, quan ha sortit i ha anunciat que hi aportaria llum.
Jo crec que és la resposta més fosca que he sentit d'ençà
som diputat, i aviat en farà set anys, perquè realment no ha
aportat la més mínima dada. Una diputada del Grup Mixt ha
paregut més la consellera -enhorabona, Sra. Vidal, no sabia
que fos tan experta en temes de benzineres, la felicit- que el
propi conseller, que ha sortit aquí i ha divagat, i ha acusat
l'oposició d'orquestrar una gran campanya. Escoltin, aquí,
qui ha embullat la troca, han estat vostès; aquí, l'oposició
podríem estar ben assegudets, mans plegades i boca closa,
i vostès mateixos s'ho han muntat, perquè entre el que ha dit
el director general, entre el que ha dit el conseller, entre el
que ha dit l'altre conseller benziner, ja els ha bastat prou, no
necessitaven que cap membre de l'oposició els embullàs la
troca, com l'han embullada vostès.

Miri, i jo som un lector de diaris, i som un usuari de
benzina, com la immersa majoria de mallorquins i de
mallorquines, i en llegir el diari i en posar benzina, estic
preocupat, no jo, per les converses de cafè durant tres
setmanes, i és molt curiós, és molt curiós que la gent, jo ja
no sé si és pel subconscient col•lectiu o que de veritat hi
havia cosa, però el comentari "ara em ret més la benzina" ha
estat freqüentíssim, segurament l'hi han dit, a vostè. A
vostès, no els han fet, a tots, algú el comentari "ara em ret
més la benzina"?
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La qüestió és què hi ha en aquesta qüestió, i el que se li
demana avui en el Parlament, no en els diaris, no en aquestes
campanyes orquestrades, és què fan. Primer de tot, qui ho fa, què
fa Indústria, què fa Consum, quina coordinació tenen, o si un per
l'altre, no fan res; qui ho fa. Segon, què fa?, quants expedients?,
quantes sancions?, i no em tregui una gràfica amb blau, vermell
i groc..., escolti, i si la meva benzinera és del vermell?, és que jo
ho he de saber, si allà on m'atur cada dia, que no ho crec perquè
me'n refii, però si allà on s'atura algú cada dia és de les
vermelles, és d'aquelles que habitualment està en vermell, i el
fot?, no ha de saber, la gent?, i el dret del consumidor, on és?, i
aquí hi ha un augment molt important. Què és més important la
privacitat d'un estafador, a qui han trobat, o el dret del
consumidor, qui té dret a saber que allà on s'aturava habitualment
hi ha un estafador que li roba mitjançant la gasolina?

I és aquí allà on vostès sempre es posen de part de qui està al
marge de la llei, no es posen de part de la gran majoria, del
consumidor, que és qui ha de ser defensat per l'Administració,
perquè per això els pagam, a vostès, per això pagam
l'Administració, per a això els contribuents paguen una
administració, perquè els defensi quan és necessari. Quina
defensa han fet del consumidor en aquests casos?

Bé, un conseller, el portaveu, diu que no n'hi ha res, jo no sé
si és Indústria o Consum, jo no ho sé, ja m'hi he perdut, diu que
han trobat 18 assortidors il•legals, que només s'han fet dues
sancions. El conseller de Sanitat i Consum diu que n'han trobat
uns altres, i avui surt aquí i ha paregut que representava una
comedieta regional, vostè ha de sortir aquí documentat: nombre
d'inspeccions l'any 97, perquè el que és clar és que amb les
inspeccions que fan ara no n'hi trobaran cap, perquè la gent està
ben informada i espera l'inspector; dins el 97, quina metodologia
utilitzaven, Indústria, Consum o qui sigui?; quantes inspeccions
cada mes?, amb quins sistemes?, amb un sistema rutinari o
aleatori, per sorprendre el possible infractor?

En definitiva, jo crec, Sr. Fiol, i no era normal en vostè, que
ha estat una de les respostes més fosques que hem sentit en
aquest Parlament, i en línia amb el que ja han denunciat els altres
portaveus, i jo m'hi vull sumar, pareix que cap grup hem rebut la
documentació sol•licitada, això ja vol dir qualque cosa. Moltes
de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Jo crec que ha quedat bastant clar en la intervenció
del Sr. Conseller que aquí, a la nostra comunitat,
afortunadament, no hi existeix el caso Villanueva; aquest
senyor és a Madrid, n'hi ha d'altres que es diuen Villanueva
de segon llinatge, però el cas Villanueva, de benzineres, que
ens afecta, no existeix aquí, a la nostra comunitat.

En les distintes indagacions, investigacions i inspeccions
fetes pel Govern balear no s'ha trobat cap empresa, cap
empresari de benzines, que manipuli els assortidors d'una
manera fraudulenta, amb intenció i amb ànim d'estafar els
consumidors de la nostra comunitat autònoma. Jo crec que
això ha quedat bastant clar en les explicacions que ha donat
el Sr. Conseller.

Però, a més també s'ha dit aquí que resulta que durant
tretze anys, durant dotze anys, mai no havíem tengut en
aquest Parlament una intervenció, una interpel•lació, mai no
s'hi havia suscitat aquest debat, sobre aquesta polèmica,
sobre si a les nostres benzineres de la nostra comunitat
s'enganava, o no, els consumidors. Cap grup parlamentari
havia plantejat aquesta qüestió. Resulta que quan a Madrid
surt un tema tan recurrent i que, evidentment, tot usuari tot
d'una se sensibilitza en aquest tema, perquè qui més qui
manco va cada setmana a posar mil pessetetes de benzina al
cotxe, és aquí quan vostès, els de l'oposició, plantegen
aquesta qüestió al Govern balear. Si hagués hagut per part
de la societat o per part de determinats benziners intenció o
el rumor que s'estava defraudant a les benzineres de la
nostra comunitat, és evident que aqueixa qüestió l'haurien
plantejada abans en aquest Parlament, però com que és
recurrent i és a Madrid on s'ha produït un cas de frau, és
molt fàcil venir aquí i des de l'oposició tirar aqueixa pedra
o interpel•lar el Govern per veure què pot passar aquí, a la
nostra comunitat.

Crec que el Sr. fil, conseller d'aquest Govern, ha deixat
molt clar que no hi ha alarma social a la nostra comunitat i
que aquí, a Balears, el Govern balear actua, vigila i controla
que no es produeixi frau a les benzineres de la nostra
comunitat. Crec que s'hi està actuant d'una manera molt
seriosa, que s'està intentant protegir els consumidors i
usuaris de les benzineres de la nostra comunitat. No ha
trobat cap cas on hi hagi una manipulació fraudulenta dels
assortidors de benzina.
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S'estan produint, com s'ha dit aquí, tres mesuraments a tots i
cada un dels assortidors de les estacions de servei. Què passa?,
quina és l'anàlisi que es fa d'aquestes mesuraments? Ens podem
trobar en un determinat moment que un determinat assortidor
doni una mica menys benzina dels marges que marca la llei, ho
podem trobar a un assortidor d'una estació de servei, quan a
aquesta mateixa estació podem trobar dos assortidors de benzina,
dos assortidors, que donen més benzina de la que toca. Si això és
així, i és el que s'està comprovant a les inspeccions, vol dir que
en el global de l'estació de servei no hi ha l'ànim, d'aquest senyor
empresari, de defraudar els consumidors, no hi ha l'ànim d'estafar
el senyor que hi va a omplir el dipòsit de benzina del seu cotxe,
i a més, aquest assortidor on se serveix menys benzina del marge
de tolerància marcat, com ha dit molt bé el conseller, per Madrid,
per un conseller o per un ministre del PSOE, allà on se serveix
menys benzina, deixa d'estar en servei i s'ha de posar a una
revisió i s'ha d'arreglar perquè doni la benzina amb els marges
que toca. Això vol dir que no hi ha a les estacions de les Illes
Balears, a les estacions de benzina, ànim d'estafar els usuaris i
consumidors de benzina de la nostra comunitat. En qualsevol
cas, quan es troba un determinat assortidor que en dóna per
davall dels marges, el Govern balear actua i el Govern balear
impedeix en aquell moment que d'aquell assortidor es pugui
assortir benzina als distints usuaris.

Tenim entès que al llarg d'aquests darrers anys s'han fet
moltíssimes inspeccions, que la majoria de les quals dóna que la
gran majoria d'empresaris de benzina de les Illes Balears estan
dins els marges de tolerància que marquen les normes i les lleis
i els decrets que hi ha avui per avui en vigor, que no s'hi ha
detectat cap empresari que defraudi els ciutadans i que el Govern
balear té la consciència molt tranquil•la, el Grup Popular té la
consciència molt tranquil•la en aquest sentit, no hi ha
absolutament res a ocultar ni res a amagar, i si es treuen proves
contundents que això no és així, s'actuarà, com no podia ser
d'altra manera, amb contundència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula, en torn de rèplica, el Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Un és a punt de reconèixer que la
culpa és del consumidor, que no sap anar a l'assortidor que en
dóna més, en lloc d'anar al que en dóna menys, és que som
beneits, la gent que posam benzina, l'únic que s'ha de fer és, en
comptes de posar-ne en l'assortidor que dóna menys, posar-ne en
el que dóna més, i ja ho té arreglat.

Ens recrimina, Sr. Conseller, que nosaltres basem la nostra
interpel•lació en retalls de premsa,  idò miri, Sr. Conseller, jo
estic absolutament orgullós de basar la meva interpel•lació en
retalls de premsa, perquè, en una societat democràtica, de la
premsa que informa és d'on ens nodrim els diputats de l'oposició,
que tenim l'obligació de traslladar a aquesta cambra l'estat de
l'opinió pública.  Per tant, si vostè posa en dubte allò que diu la
premsa o vol matar el missatger, que és una temptació constant,
endavant; nosaltres, que no tenim la informació privilegiada que
tenen altres diputats d'aquesta cambra, ens hem de basar en els
estats d'opinió reflectits en els mitjans de comunicació, i més
quan aquests mitjans de comunicació es basen, el cent per cent
de tots els retalls que he llegit aquí, en declaracions de membres
del Govern o de membres vinculats al Govern. Per tant, Sr.
Conseller, absolutament orgullós d'haver dut aquí els temes que
hi ha en els diaris.

Hi ha dues coses amb les quals puc estar parcialment
d'acord amb el que vostè ha dit: Primera, que, efectivament,
s'ha trasplantat una situació que va néixer a la Comunitat
Autònoma de Madrid, el cas Villanueva, que s'ha estès,
efectivament, arreu d'Espanya, i és veritat, va néixer a
Madrid, però aquí també han passat coses, aquí han passat
coses molt importants, per tant, aquí en tenim alguna cosa
a dir, d'això, i són coses que no tenen a veure amb el que ha
passat a Madrid, inspeccions fetes aquí, dimissions
produïdes aquí, acusacions fetes aquí, reivindicacions fetes
aquí. I una altra cosa amb la qual també puc estar
parcialment d'acord, que s'ha de modificar la norma, ens
recriminen que la norma va ser feta per un govern socialista,
escolti, l'evolució de la tecnologia permet que avui els
mecanismes de medició siguin molt més precisos que quan
es va fer la norma, i estam d'acord que si el 80% de les
gasolineres que serveixen dins el marge de tolerància ho fan
per davall, vol dir que la capacitat d'afinament dels
instruments està per damunt del marge de tolerància de la
llei, però avui, a la millor fa cinc anys, no, perquè la
tecnologia evoluciona molt ràpidament, Sr. Fiol, i vostè ho
sap, i si no ho sap, ho hauria de saber.

Allò que no pot despatxar amb dues potades, com vostè
ha fet aquí, és la dimissió del director general de Consum.
No pot dir: "Miri, de les declaracions del Sr. Segui, el
responsable és ell"; no, no, és que les declaracions del Sr.
Seguí no fan referència a un estat d'ànim personal o a raons
personals de la seva dimissió, les declaracions del Sr. Seguí,
no desmentides, al qual el Govern no ha exigit un desmentit
amb la rotunditat i l'energia que una acusació d'aquest
calibre necessita, són que hi ha hagut pressions d'un
membre del Govern perquè la inspecció de gasolineres no
actuàs; això, Sr. Conseller, no sé com ho veu vostè, jo ho
veig molt greu. No pot venir vostè aquí a la tribuna i dir "ah,
el que digui el Sr. Seguí és la seva opinió personal. S'ha
contradit moltes vegades". No, no, amb això no s'ha
contradit. D'això, a continuació ha callat, però mai no ha dit
que el contrari sigui ver. Això, mentre el Sr. Seguí no ho
desmenteixi, continua sent veritat. El Sr. Seguí diu "jo vaig
dimitir fart de rebre pressions d'un membre del Govern
perquè no inspeccionàs les benzineres". I què fa el Govern
davant aquesta declaració? Calla. Escolti, això és greu.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 104 / 17 de març del 1998 4501

Ens acusa d'orquestrar una campanya. Això, li ho he d'agrair,
Sr. Conseller, perquè ens reconeix una capacitat de fer coses,
d'orquestrar campanyes, que realment li he de dir que, en fi,
vostè s'ho cregui, però lamentablement no la tenim. I quina
campanya hem d'orquestrar nosaltres? Som nosaltres els que hem
dit que un director general ha dimitit per sofrir pressions? Som
nosaltres que ens ho inventam, o és que el Sr. Seguí també forma
part de la campanya? Som nosaltres els que hem insinuat que el
Partit Popular ha rebut doblers de les gasolineres, i que no
passem pena, que no estan a cap butxaca particular? Som
nosaltres? No som nosaltres tampoc els que hem demanat a
l'Administració que actuï per passivitat. Són els empresaris del
sector, Sr. Fiol. No som nosaltres els que hem denunciat el frau
a les gasolineres, són els consumidors. I ara ens dóna a nosaltres
el distintiu de ser els orquestradors de la campanya. Moltes
gràcies, però no, lamentablement no tenim aquesta capacitat de
mobilització.

Miri, vostè ha de venir aquí, Sr. Fiol, a contestar: és veritat o
no?, ja ens ho ha contestat, amb el quesito aquell ens ho ha
demostrat, el 80% dels que estan per davall de la tolerància
efectivament estan defraudant, dins la tolerància de la llei, però
estan defraudant a la disposició de benzina. Però el que no ha
contestat és si és veritat que aquell 16, o 18, o 19 que vostès
varen trobar que estaven per davall del nivell de tolerància, no
han estat sancionat. Això són informacions publicades, i que
vostè aquí no ha contestat: És veritat o no que vostè va anunciar
que faria inspeccions per sorpresa? Ho va anunciar als mitjans de
comunicació, per si qualcú no ho havia de saber. Estam
acostumats que en aquestes situacions el Govern triï encobrir el
defraudador abans que defensar el consumidor, perquè no és la
primera vegada. En aquesta cambra el conseller de Turisme, que
seu devora seu, s'ha negat a donar els noms dels hotelers que no
complien les normes contra incendis, perquè deia que això estava
més enllà d'allò que exigia la defensa dels drets dels
consumidors. S'han negat a donar els noms dels establiments que
incomplien i defraudaven a la dispensació d'alcohol adulterat,
perquè això era un perjudici més enllà del que deia la norma. I
així successivament. I ara estan també encobrint el defraudador
en lloc de defensar el consumidor. Tenen raó, no existeix un cas
de les benzineres a les Balears, això és ver, existeix un cas
Govern balear, i sempre és el mateix; existeix el cas de la
inoperància, de la passivitat, de la complicitat en el frau, de la
incapacitat, del desconeixement legal, i de les insinuacions per
part d'un director general, no desmentides, que el Partit Popular
de tot això, com sempre, se n'ha beneficiat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest debat té la paraula el
conseller de Sanitat i Consum.

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

Gràcies, Sr. President. Intentaré en el breu espai del
temps que em correspon donar resposta més detallada si és
possible, a algunes coses que s'han demanat, encara que jo,
amb tota cordialitat, els ho dic: Tenia l'esperança que a
l'àmbit de la compareixença de demà, que serà molt més
àmplia temporalment que una interpel•lació, que està
restringida en l'ús del temps d'una forma molt més limitada,
jo els faré arribar tota la informació que em demanen,
perquè no tenc absolutament cap qüestió per ocultar. I a més
aprofit per dir que només em sent -en principi i que jo
recordi, i em disculpin si m'equivoc- obligat amb una
reclamació d'informació d'Esquerra Unida, concreta i
explícita d'unes actes que no comprenc com no han arribat
al seu poder, però que jo li assegur que demà en el moment
de la compareixença les tendrà; amb la qual cosa surt a camí
dels que diuen que estam protegint, ocultant noms. No
senyor, a les actes hi són tots, els benziners; llegint les actes
podrà veure on es defrauda més, on es defrauda menys, on
no es defrauda; i estic completament d'acord amb vostè, que
per ventura hem de demanar que el Govern de la nació
modifiqui aquesta norma de tolerància, miri que li dic.
L'aprovaren els socialistes en el seu moment, ells sabran per
què, però jo estic absolutament convençut que es un tema
que pot obrir una reflexió. Jo no tenc cap compromís; a mi
no m'importa que els benziners estiguin en el marge del 0,5.
Què es pensa?, a mi m'és igual, jo no tenc cap interès
especial. Però clar, allò fàcil és pujar a aquesta tribuna i dir
"el Govern, és problema del Govern. El Govern què fa?,
esborralla les coses, oculta la informació, no conta la
veritat". 

Escolti, el Sr. Sampol em demana dades, gasolineres
inspeccionades l'any 97; perquè tot això comença a principis
del 98, durant el 97 el Govern no sabia que hagués de passar
res amb les benzineres; podria haver defraudat i manipulat
tranquil•lament, però va inspeccionar 142 benzineres, 1.172
mànegues, va treure 2.306 mostres; tot això l'any 97, que se
suposava que el Govern actuava en connivència amb els
benziners d'amagat, perquè no s'inspeccionàs i perquè no
s'aclarís què passava; perquè s'ha dit que pareix ser que una
persona en un moment determinat, jo vull pensar i estic
segur que duit per l'excitació del moment, diu que el Partit
Popular es beneficia d'aquestes situacions i de la situació de
les benzineres. A 13 de març del 98 s'han inspeccionat 59
benzineres, s'han comprovat 584 mànegues, s'han tret 1.741
mostres, i ens movem en els mateixos marges. Per tant, jo
estic d'acord amb el Sr. Quetglas, podem abordar el tema,
de dir "aquesta part del quesito, que és la més gran, que és
la blava, que és la de tolerància, podem demanar que la
canviïn, jo no tenc cap interès; el Partit Popular no té cap
interès. És més, vostè invoca els mitjans de comunicació, i
els mitjans de comunicació, recollint declaracions del gremi
dels benziners, no han estat especialment amables amb
aquest govern i amb qui els parla. Per tant, no tenim un
interès especial, com és lògic, en protegir aquesta situació.

(veu inoïble)

..Eh? Escolti, miri...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diputat, no entri en debat ara aquí.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

No sé què diu.

EL SR. PRESIDENT:

Ignori-ho, Sr. Conseller, i continuï.

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

Gràcies, Sr. President.

La Sra. Thomàs parla que el Govern va anunciar un decret de
regulació de benzineres, i dins els límits que té el Govern hi
haurà un decret de regulació de benzineres. Però totes aquestes
qüestions tan específiques no les podrem tocar, perquè són
d'àmbit nacional. Nosaltres podem tocar, i podem demanar-nos,
i jo em deman a aquesta tribuna com és que totes les benzineres
de Balears tenen el màxim del preu autoritzat en els seus
assortidors. Jo m'ho deman. Per aquí per ventura podríem
començar a parlar-ne seriosament. Ara, el més fàcil, insistesc, és
venir aquí a dir que no hi ha resposta del Govern, i que s'ha creat
per part del Govern una alarma ciutadana i una alarma social.

Jo no sé si m'ha interpretat bé, som molt respectuós amb els
mitjans de comunicació; i escolt amb molt d'interès el que es
publica en els mitjans de comunicació; i com és natural, també
faig ús del que es diu en els mitjans de comunicació; i n'he fet ús
en aquesta tribuna. Jo crec que vostès han fet manifestacions que
han anat per ventura massa enfora, i que no es corresponen amb
la realitat. M'agradaria disposar de més temps per explicar tota
la problemàtica de la Direcció General de Consum, però...

(veu inoïble)

Què diu?

EL SR. PRESIDENT:

Li deman, Sr. Diputat, que per favor no intervengui.

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

És ell. Vostè em diu que anunciam que farem inspeccions per
sorpresa. Jo li puc dir que en el protocol d'inspeccions que es fan
enguany, van a dins un sobre tancat, que només coneix el seu
contingut el cap de servei de consum, que és la persona que
redacta les rutes de benzineres que es faran cada dia. Què més
vol? Per sorpresa; això és per sorpresa. El sector ha de conèixer
que ha de complir les normes; però, com és natural, hem
d'acabar, perquè el temps s'acaba, sortint al pas d'aquestes
manifestacions de complicitat, de manipulació, d'incapacitat
d'aplicació de les normes, de frau, que s'atribueixen al conjunt
del Govern, com no podia ser d'altra manera, al mateix temps
que agraesc la intervenció de la diputada del Grup Mixt i la
intervenció de la diputada del Grup Popular, que anima aquest
conseller i tot el Govern en les seves intervencions, i que agraesc
amb molta claredat.

I voldria acabar dient, si m'ho permeten, que el Sr.
Sampol m'ha atribuït la representació d'una comèdia
regional, quan tothom sap que el que duu enguany és la
comèdia insular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. González Ortea.

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

Gracias, Sr. Presidente. He sido aludido por el Sr.
Quetglas, inesperadamente por otra parte, y me gustaría
contestar a esa alusión.

EL SR. PRESIDENT:

Estrictament en torn d'al•lusions.

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

Gracias, Sr. Presidente. He sido aludido, por cierto, dos
veces. La primera en la primera intervención del Sr.
Quetglas, en que echaba de menos representación del
Gobierno y estábamos aquí varios miembros del mismo,
pero al parecer se supone que el régimen alimenticio nos ha
convertido prácticamente en invisibles. Pero en cuanto a la
alusión realmente importante, es que el Sr. Quetglas,
llevado de su verborrea en la que pretende acusar al
Gobierno de defender el fraude y de atacar a los usuarios.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, refereixi's a la seva al•lusió.

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

Sí, a ésta me estoy refiriendo. Digo que en medio de esta
verborrea se dirige a mi, curiosamente, para decir algo que
yo creo que es universalmente reconocido. Lo digo con
modestia pero con absoluta firmeza, y es que este conseller,
y al frente de la Conselleria de Turismo, ha impuesto
muchas sanciones a establecimientos tanto de alojamiento
turístico como de restauración. Están todos los infractores
administrativos, porque son simples infractores
administrativos, tampoco hay que sacar las cosas de quicio,
están todas publicadas rigurosamente, como la ley marca, en
el correspondiente boletín de la Comunidad Autónoma. Si
el Sr. Quetglas les quiere hacer un juicio público o una caza
de brujas, eso es su problema, nunca lo haremos desde el
Gobierno ni desde la Conselleria de Turismo. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller

III.1) Moció RGE núm. 1661/98, 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, derivada del debat de la Interpel•lació RGE
núm. 641/98.

Acabat aquest debat, passarem al punt següent de l'ordre del
dia, la moció 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, derivada
del debat de la interpel•lació 641/98. Té la paraula per defensar
la moció el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
La setmana passada interpel•làvem el Govern sobre els criteris
que inspiraven el disseny, i més que ja disseny els compromisos
econòmics quant a la planificació de les infraestructures en
matèria de transport. Avui intentam mitjançant una moció que el
Parlament aprovi uns criteris perquè el Govern en un termini
prudencial, que fixam en tres mesos, elabori i aprovi...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat. Pregaria silenci als dos extrems de la
Cambra.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...que en un termini de tres mesos el Govern aprovi un pla
integral d'infraestructures de transport de les Illes Balears.
Observaran que en el primer punt instam el Govern a complir el
cinquè Programa comunitari de política i acció en matèria de
medi ambient i desenvolupament sostenible, que pel que fa al
transport estableix: "és una prioritat bàsica el foment de
l'equilibri entre els diferents tipus de transport, la promoció del
transport públic i l'establiment de mesures més estrictes de
respecte cap al medi ambient". Crec que és evident que
analitzant els pressuposts dels darrers anys, pràcticament de tota
l'autonomia, i analitzant el conveni de carreteres firmat entre el
Govern balear i el Govern de l'Estat, existeix un fort desequilibri,
un desequilibri que pesa bàsicament a favor de les
infraestructures de carreteres i autopistes, i en detriment del
transport públic i d'altres sistemes de transport distint del
transport per carretera. Creim per tant, que el Govern hauria de
fer cas als programes europeus i aprofundir en aquestes
recomanacions. Així ho intentam fer en la nostra moció, que a
continuació insta el Govern a, per una part, en les inversions en
carreteres millorar la xarxa actual. 

Mirau, a Mallorca, i a les Illes Balears en general, però
crec que especialment a Mallorca, disposam d'una abundant
xarxa de carreteres radial, la qual permetria diversificar les
rutes existents actualment. Creim que amb una bona
modernització de la xarxa de carreteres, amb
circumval•lacions que evitassin el pas per dins les
poblacions, amb carrils lents allà on sigui necessari, amb
desdoblaments, que sens dubte també són imprescindibles
en algunes de les actuals carreteres, es podria evitar al
màxim la construcció d'autopistes, que són vertaders
esqueixos dins el territori, que dificulten el trànsit de les
persones, i constitueixen una vertadera barrera biològica
que separa els territoris i impedeix el pas de la fauna d'un
lloc a l'altre.

Naturalment aquestes grans vies de comunicació a un
continent pot ser que siguin imprescindibles avui en dia.
Ara bé, a una illa, a un territori escàs i fràgil, hauríem de
pensar en inversions més respectuoses amb el medi; i com
vaig dir la setmana passada en la interpel•lació, pensam que
avui no és prioritari guanyar 10 minuts anant en cotxe de
Manacor a Palma, sinó a dins Palma no perdre una hora per
aparcar, o no patir vertaders maldecaps per deixar el cotxe
mentre feim les feines a dins Palma. Per tant, del que es
tracta és de diversificar sistema, que en certa manera siguin
alternatius als mitjans de comunicació mitjançant el cotxe
privat.

De totes maneres dins el capítol de carreteres crec que hi
ha un gran oblidat, que són les carreteres dels consells
insulars, i les carreteres d'alguns ajuntaments, que també es
poden considerar carreteres. Per tant, al tercer punt també
instam el Govern que part del finançament en carreteres es
destini a la millora de les xarxes de carreteres dels consells
insulars, que en alguns casos també poden suposar una
alternativa que descongestioni rutes actuals que estan
saturades.

A continuació feim una aposta decidida pel tren. Per una
part proposam que el Pla reculli la reobertura de les línies
ferroviàries existents amb anterioritat, Inca-sa Pobla, Inca-
Artà, però amb un sistema molt més complet. Mirin, la
filosofia que hauria d'inspirar la recuperació del tren,
especialment a l'illa de Mallorca, és la següent:
Anteriorment, antigament, el tren unia els principals centres
d'activitat econòmica: Manacor, Inca, sa Pobla, amb Palma.
Avui és evident que aquests centres d'activitat econòmica
s'han desplaçat cap a la perifèria, cap a les zones turístiques.
Per tant, la proposta és unir els nous centres d'activitat
econòmica. En aquest cas creim imprescindible que la xarxa
de tren arribi fins a la badia de Cala Millor, fins a la badia
d'Alcúdia, i a la platja de Palma, de pas connectant amb
l'aeroport. Creim que aquesta xarxa tendria una gran funció
perquè estudis de FEVE -que a la rèplica, si és el cas, els ho
esmentaré- relativament moderns, concretament de l'any
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1991, fins i tot establien la possibilitat, hi havia un estudi
econòmic, d'establir un tren turístic, el càlcul dels possibles
viatgers era a partir de la connexió fins a la badia d'Alcúdia; i
aquest tren turístic no només era rendible, és a dir que fins i tot
produïa uns beneficis -que crec que no ha de ser la principal
funció del tren, que compleix una altra funció social-, sinó que
a més a més suposava una alternativa econòmica important per
als municipis de l'interior que tendrien la fortuna d'estar
connectats amb el tren. Pensava aquest mateix estudi en la gran
dinamització dels mercats locals, del dijous a Inca, del dimecres
a Sineu, etcètera; allà on hi podria haver una afluència de
turistes, que d'altra banda coneixerien altres zones de Mallorca
que aquest ghetto al qual pareix que a vegades les agències els
reclouen; i suposant una diversificació econòmica, una nova
manera de fer turisme. Són alternatives que el tren ofereix, i que
l'actual sistema impedeix totalment.

Després hi ha -ja en vàrem parlar durant la interpel•lació- la
possibilitat de connexió amb la Universitat. Aquest mateix
estudi, i persones amb què hem parlat, vertaders entusiastes del
tren, que tota la vida han fet feina a la companyia de les Illes
Balears, parlen de la possibilitat de connectar la plaça d'Espanya
amb la Universitat, però utilitzant les infraestructures del tren de
Sóller . El tren de Sóller per Son Sardina únicament necessitaria
una extensió de poc menys de 3 quilòmetres de via, amb
realment una inversió relativament econòmica. Tendria la
virtualitat, a més, que això connectaria les dues xarxes existents.
La línia de Sóller i l'actual línia d'Inca s'haurien d'integrar dins
elles mateixes, i així tendríem una xarxa de transport ferroviari
que pràcticament connectaria dues terceres parts de l'illa de
Mallorca.

Per tant, aquí tenen una resposta -els ho demostrarem a
continuació- aval•lada per estudis de FEVE, molt més
respectuosa amb les directives europees, que suposaria fer
realitat els desitjos del conseller de Foment, quan diu que
hauríem de congelar el nombre de cotxes de les Illes Balears.
Naturalment, no congelarem el nombre de cotxes si no ens
oferim als que diàriament necessitam el cotxe per traslladar-nos
al lloc de treball una alternativa; i en definitiva amb un valor
afegit social i mediambiental molt important.

Finalment voldria fer una altra referència. La proposta
número 7 fa referència a necessitat de potenciar el transport
públic urbà i interurbà. Parlàvem també a la interpel•lació que
Palma té el transport públic més car de tot l'Estat espanyol; és la
ciutat espanyola més cara des del punt de vista del transport
públic. I fèiem referència també a les escasses, a les nul•les
possibilitats que tenen els municipis de connexió entre ells
mateixos, amb uns horaris que fins i tot per connectar amb la
capital realment ofereixen molt poques alternatives. Hi hauria
d'haver, per tant dins aquest pla integral d'infraestructures de
transport, una aposta decidida pel transport urbà i pel transport
interurbà. I apostar pel transport públic no és simplement fer una
estació d'autobusos nova a la plaça Espanya; apostar pel
transport públic urbà i interurbà és planificar un conjunt de
línies, incentivar aquestes línies d'autobús, en el cas que no hi
pugui arribar el tren, i en certa manera proposar, incentivar un
transport públic de qualitat.

Aquestes són les línies que voldríem que inspirassen aquest
pla integral de transport, que ara que tendrem en 8 anys la
possibilitat d'invertir 57.000 milions, no s'invertissen
pràcticament en exclusiva en autopistes, especialment a
l'illa de Mallorca; i que amb unes inversions molt més
econòmiques que les autopistes, podríem tenir 3 per 1. Amb
aquests 57.000 milions del conveni de carreteres es tendran
possiblement dues o tres autopistes molt ràpides. Amb
l'actual sistema podríem tenir bones carreteres, que crec que
han de ser ràpides i segures, podríem tenir bon tren, i
podríem tenir un transport públic, urbà i interurbà de
qualitat. Vostès mateixos. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició per part
del Grup Mixt té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Els
Verds consideram fonamental la redacció i aprovació d'un
pla integral d'infraestructures de transport de les Illes
Balears; i que aquest pla contempli els criteris anomenats en
el text de la moció. Està clar que hauríem d'aconseguir un
model territorial més equilibrat, que redueixi les necessitats
de desplaçament motoritzat, potenciant el transport públic;
ho hem dit moltes vegades. Però amb el que ens trobam, el
que fa aquest govern és tot el contrari. Basta veure el
conveni de carreteres signat no fa gaire amb el Govern
central, que permetrà una política de foment del transport de
vehicles privats, amb l'ampliació i construcció de noves
carreteres i autopistes en els propers anys. Consideram que
aquesta política depredadora del territori, i conseqüentment
potenciadora de les emissions contaminants per culpa de
l'increment del trànsit que fomenta el Govern és la pitjor
inversió que es pot fer per al nostre futur. 

Fins que no s'hagi posat en marxa un pla de transport no
s'haurien de fer més actuacions a la xarxa viària més que les
destinades al manteniment, millora i eliminació de punts
negres de l'actual xarxa. Com també hem dit moltes
vegades, s'ha de potenciar el transport públic, amb el foment
del tren en detriment de les autopistes, no contemplant
exclusivament el transport amb criteris de rendibilitat
econòmica, sinó amb una visió molt més oberta, considerant
els costos i els beneficis socials i ambientals de les diferents
opcions de transport. 
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Per tot això, perquè consideram que tots els punts que
contempla aquesta moció són absolutament adequats, i servirien
per donar una passa endavant cap al segle XXI cap a un pla de
transport sostenible i ecològic, Els Verds donarem suport a
aquesta moció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
En el debat que va seguir a la interpel•lació presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista, el primer que vàrem reclamar des
d'Esquerra Unida és una mica de racionalitat en la planificació
del transport, en la planificació del manteniment i de la creació
d'una xarxa de carreteres i d'infraestructures de transport a la
nostra comunitat. Posàvem l'accent en el fet que vivíem una
situació fictícia, segons la qual teòricament hi havia unes
directrius d'ordenació territorial que en funció d'una política
territorial global donaven directrius per al transport; que hi havia
un pla director de carreteres que establia les bases d'una política
en matèria de carreteres, però que a la pràctica tots dos
instruments eren inservibles. Les Directrius d'Ordenació
Territorial perquè després de tota una sèrie de filosofies més o
manco discutibles, o més o manco acceptables, segons el cas; el
que feia era remetre al Pla Director. I el Pla Director en realitat
era un instrument inservible perquè a la pràctica la política de
carreteres no es feia des del Pla Director, es feia des d'un conveni
amb l'Estat que ja havia pactat el finançament pera a tota una
sèrie d'infraestructures que en definitiva determinaven i
predeterminaven la política de carreteres per un bon grapat
d'anys.

Per tant, la política de carreteres en aquesta comunitat no es
feia des de la planificació, es feia des de la situació fàctica d'una
negociació Govern balear-Govern estatal per firmar un conveni
de finançament. Aquesta era la realitat, aquesta era la situació
fictícia que denunciàvem. I lògicament hi havia un altre element
d'irracionalitat en aquesta qüestió, que era que es fes un conveni
de ni més ni manco que 50 i busques mil de milions de pessetes
de finançament, que es dissenyàs el nostre futur en matèria de
carreteres i no hi hagués política en matèria de transports. No hi
ha política en matèria de transports; es va presentar, per part del
Govern, una espècie de globus..., no és un globus sonda, és un
globus globus, és a dir, un globus ple d'aire, que no té res a dins,
que se suposa que era un pseudopla de transports. 

Bé, sense planificar els transports, com es poden planificar les
carreteres? Llavors, la moció del Grup Parlamentari Nacionalista
jo crec que té, com a principal virtut, aquesta: contemplar el tema
globalment, reclamar un pla integral d'infraestructures de
transports que faci referència a les carreteres, que faci referència
al ferrocarril i, en definitiva, al transport terrestre a la nostra
comunitat autònoma, això és, introduir racionalitat en una
situació francament irracional. 

I, lògicament, es reclama aquí -perquè aquest conveni no
és de carreteres, com es va dir, és un conveni d'autopistes,
que més del 75% dels seus recursos es destinen a tres
projectes d'autopistes en lloc de millorar realment la nostra
xarxa de carreteres, deficient en molts d'aspectes- que
aquestes infraestructures no es realitzin; en tot cas podríem
comprendre que s'optàs per infraestructures d'aquestes
característiques després d'un raonament ponderat d'aquesta
tasca planificadora. Però anam directament a allò que mola,
que són les autopistes, perquè se suposa que és el que ens
duu més aviat als llocs, i com que això sona bé des de la
perspectiva una mica primitiva des de la qual el Govern
enfoca aquesta qüestió, idò anam cap a les autopistes i
destinam el 75% dels recursos del conveni a la construcció
d'autopistes, quan hi ha preguntes parlamentàries -n'hi ha
una que és curiosa perquè ja fa com a tres anys; jo ja ni la
reclam perquè ja la guard per veure si qualque dia treu, jo
que sé?, per si creix qualque cosa damunt el paper- que és
una cosa tan elemental com si el Govern té estudiat,
realment, en quina situació ens deixaria una reparació
intensiva de la carretera -per exemple- Palma-Manacor, en
quina situació ens deixaria en termes de temps de
desplaçament i de seguretat, i el que significaria el tema de
l'autopista. 

Suposam que no existeix aquest estudi; en tot cas no s'ha
facilitat mai tenint en compte la quantitat de debats i de
pronunciaments que hi ha hagut respecte d'això, no hi ha un
estudi seriós on aquestes dues variables es contemplin i,
insistesc, hem anat directament a una política d'autopistes
que realment no té sentit i que té unes conseqüències
irreversibles sobre el territori, com molt bé assenyalava el
portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista.

Lògicament, el que cal fer mentre arriba aquest pla que
es reclama a les mocions, és, efectivament, anar a una
millora de la xarxa actualment existent, que ja fa falta
millorar la xarxa actualment existent, i promocionar el
transport públic perquè és el gran dèficit -jo crec que això
és una cosa universalment reconeguda- de la nostra
comunitat, i un transport pública que no s'ha de veure
exclusivament en termes de viabilitat econòmica sinó de
benefici social global, és a dir, el transport públic significa
més seguretat, significa menys accidents, significa menys
contaminació, significa més qualitat de vida, perquè hi ha
una frase graciosa, però jo crec que és bastant significativa,
que diu que una autopista és la manera més ràpida d'arribar
d'un embús a un altre, i, efectivament, ens podem trobar
fàcilment en aquesta situació. 
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La realitat és que la cosa no dóna de si i que contínuament
ens trobam amb el fet que la realitat i les necessitats dels cotxes
privats desborden la capacitat de la nostra infraestructura viària,
i fins i tot el conseller, en una recent compareixença a la
comissió corresponent d'aquest parlament, confessava que ja hi
havia altres carreteres més secundàries que, amb els mateixos
paràmetres amb què ara es diu que s'ha de construir l'autopista
Palma-Manacor, exigirien també autopistes i que, per tant,
lògicament, s'havia d'anar a una reducció de la utilització del
transport privat i, per tant, començava poc a poc a entrar dins la
lògica racional de les coses: hem d'anar a gestionar la demanda,
hem d'anar a potenciar el transport públic per tal, evidentment,
d'anar a l'arrel del problema. Probablement aquestes
il•luminacions una mica tardanes del conseller no siguin
suficients perquè hi hagi un canvi real de la política, tal com
proposen aquestes mocions a les quals nosaltres donarem suport
però, en qualsevol cas esperem que la voluntat dels ciutadans
l'any que ve no permeti dur endavant aquesta, de moment,
irracional i no planificada política en matèria de transport que el
Govern té al cap. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el diputat Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en el
debat de la interpel•lació que ha donat lloc a aquesta moció, ja
vàrem manifestar que era urgent afrontar de forma integral tota
la qüestió relacionada amb les infraestructures de transport.
Vàrem manifestar, a més, que la situació actual a la nostra
comunitat era, en aquesta qüestió, bastant caòtica perquè,
contràriament a allò que estableix la Llei d'ordenació territorial
i després d'haver passat prop d'11 anys des de la seva
promulgació, encara en aquesta comunitat autònoma no tenim
cap planificació aprovada definitivament en matèria
d'infraestructures de transport: no està aprovat definitivament el
Pla de carreteres, pla que es va aprovar inicialment però que des
de l'any 1994 està desaparegut i sembla que no du camí
d'aparèixer a curt termini, pla que, a més, amb als projectes que
darrerament ha programat el Govern segurament necessitarà una
nova informació pública, si és que la tramitació d'aquest pla
continua qualque dia. Per tant, en relació al tema de carreteres la
cosa va per llarg.

No hi ha tampoc res aprovat en matèria de transports: no hi
ha ni tan sols uns criteris aprovats, no hi ha res, a pesar que el
president Matas l'any passat, pel setembre o l'octubre, ens
anunciava que en unes setmanes tendríem un pla de transports,
pla que -segons el president Matas- havia de ser una eina molt
important; en canvi la setmana passada el conseller de Foment va
venir a dir aquí que això dels plans no servia per a res, que un pla
no arreglava res, és a dir, li va llevar molta d'importància; per
tant, en matèria de transports, ni hi ha criteris, ni hi ha pla, ni una
opinió unànime del Govern sobre la qüestió.

Per altra banda, les Directrius d'Ordenació del Territori estan
en tramitació, en una tramitació que arriba deu anys tard i que
sospitam que, després de les al•legacions fetes per un caramull
de propietaris de terres, es pot allargar molt més en el temps. La
veritat és que dóna la impressió que, en relació a les Directrius
estam davant una qüestió que algú ja ha donada per morta,
encara que ningú no li vulgui fer el funeral. 

Per tant, nosaltres també creim, igual que els que han
presentat la moció, que el grup que ha presentat la moció,
que és urgent afrontar de forma integral el tema de les
infraestructures en matèria de transports, però vist el
panorama i la forma de pensar i d'actuar del Govern
d'aquesta comunitat autònoma en aquestes qüestions, creim
que és pràcticament impossible complir el que demana la
moció, que és fer un pla en tres mesos. Nosaltres creim que
en tres mesos poca cosa tendrem aclarida.

De totes formes és clar que el nostre grup donarà suport
a la moció, i li donarem suport perquè està en línia amb el
que creim nosaltres que hauria de fer el Govern de la
Comunitat Autònoma i no fa. Li donarem suport perquè
planteja una alternativa al model, si és que es pot dir així,
del Govern de la Comunitat Autònoma, un model que fuig
de planificacions i, per tant, que es fonamenta en la
improvisació permanent, un model que no respon a les
directives europees sobre la matèria, directives que
propugnen l'equilibri entre els diferents tipus de transport,
la promoció del transport públic, així com el màxim
respecte als temes mediambientals. Per constatar tot això
basta veure quin és l'estat actual del transport públic per
carretera a les nostres illes, o fixar-se en el projecte
d'autopista de Llevant, tot un exemple de poc respecte pel
medi ambient i que provocarà un consum de territori brutal
i un impacte paisatgístic importantíssim, a més d'haver-se
canviat un munt de vegades el seu traçat i que segurament
encara la conselleria no té massa clar. Per tant, l'actual
política del Govern en matèria d'infraestructures de
transports no persegueix que hi hagi equilibris entre els
distints tipus de transports, no hi ha política de transports
públics, només es fomenten les infraestructures en benefici
del cotxe privat; no hi ha política en matèria de ferrocarril,
no hi ha política en matèria de transports col•lectius, no hi
ha resposta per a la totalitat de la societat.

Per a nosaltres allò correcte, tal i com també es diu a la
moció, seria afrontar el problema de forma integral, i per
això és necessari augmentar de forma decidida els esforços
per mantenir i millorar l'actual xarxa de carreteres,
compaginant aquestes actuacions amb la creació d'una bona
xarxa de bus, d'una xarxa dotada del confort i de freqüències
adients, i amb una política sèria i decidida en matèria de
ferrocarrils. Si apostam pels transports col•lectius, pel
transport públic, i al mateix temps feim un major esforç per
donar seguretat i capacitat a la xarxa de carreteres existent
millorant paviment, millorant senyalitzacions, eliminant
punts negres, creant vies de circumval•lació, vials de
serveis, tercers carrils, fent desdoblaments allà a on siguin
necessaris, si feim tot això d'una forma planificada, estam
convençuts que es podrà evitar la construcció de nous
traçats d'autopistes com la de Llevant, que la resposta al
problema serà més respectuosa amb el medi ambient, més
solidària socialment i correcta tant des del punt de vista de
seguretat i economia.
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Per altra banda, tal i com ja vàrem dir el dia de la
interpel•lació des del nostre grup, una resposta integral en
aquesta matèria passa també per tenir en compte les carreteres
dels consells; passa, per tant, perquè els nous convenis que ha
firmat el Govern amb l'Estat tenguin efectes a aquestes
carreteres, perquè el Govern ajudi a la millora d'una xarxa que,
en moltes ocasions, juga un paper de primer ordre i, en qualsevol
cas, sumen un important nombre de quilòmetres: només en el
Consell Insular de Mallorca devers 600. 

I ja per acabar només vull manifestar que també és ben
convenient, tal i com també diu la moció, que el Govern potenciï
el transport urbà, i així potser ens haguéssim estalviat les
desagradables polèmiques i bregues entre l'Ajuntament de Ciutat
i d'altres de la part forana, derivades de la implantació del famós
bonobús. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per fixar la posició per part del nostre
grup i, òbviament, tot i que podríem estar d'acord en alguns punts
concrets d'aquesta moció, no hem de perdre el sentit que
realment no són una sèrie de punts en concret que siguin una
recomanació dels quals en puguis prendre un i els altres no,
realment estam davant una proposta única que és que s'aprovi
inicialment i en un termini de tres mesos -és a dir, no només som
jo que dic que és exagerat el termini de tres mesos- un pla
integral d'infraestructures de transports. 

En aquest sentit, ja en el debat de la interpel•lació es va
manifestar clarament per part del Govern quina era la posició,
quina era la postura del Govern pel que fa a aquesta qüestió de
planificació integral del transport, d'aquest pla d'infraestructures
concret; el conseller va anunciar una sèrie de criteris en relació
al Pla de carreteres i, per altra part, també una sèrie de mesures
per a la reestructuració i potenciació de les línies regulars de
transport. Nosaltres creim que aquesta via és una via adequada
i en aquests moments entrar en aquesta planificació -com a vostè
mateix li consta ja del debat de la interpel•lació- ja es va
manifestar quina era la postura en concret sobre aquesta qüestió.

Tot i que, en alguns punts, hi podríem estar d'acord, almanco
en part d'alguns punts. Per exemple, pel que fa a la millora de
l'actual xarxa de carreteres és una qüestió que inefablement el
nostre grup hi està d'acord. Ara, si això s'ha de fer o si l'objectiu
d'això no és, més que el manteniment, l'objectiu que hi ha darrere
això és evitar la construcció de nous traçats d'autopistes, també
és una postura sobre la qual s'ha manifestat clarament quina és
la nostra opinió, l'opinió del nostre grup i, en conseqüència, no
li donam suport a aquest apartat.

Pel que respecta al finançament de la xarxa de carreteres
dels consells insulars, indubtablement en aquests moments
hi ha unes inversions en matèria de carreteres a haver
d'afrontar necessàriament en el que és la xarxa de la
Comunitat Autònoma i, indubtablement, després de tota una
sèrie d'anys de sequera en aquest sentit és important que el
conveni es destini a aquesta xarxa pròpia de la Comunitat
Autònoma. No s'ha deixat mai de banda que, una vegada
s'hagi acomplit aquest objectiu i amb la millora que es vagin
alliberant recursos en aquest sentit, que no hi pugui haver
una major col•laboració amb els consells insulars en aquest
sentit.

Pel que fa a la qüestió del tren, a vegades s'obliden o, des
del nostre punt de vista, creim que es deixen de banda
aspectes tan importants com el fet que, des de que s'ha
assumit la competència en matèria de tren a la nostra
comunitat fins pràcticament a les dates d'ara, la inversió que
s'ha fet o que s'haurà fet el desembre d'enguany en matèria
d'inversió ferroviària pujarà ja als 3.000 milions de pessetes.
S'ha fet una important inversió pel que fa a la millora de
l'actual línia oberta, la d'Inca a Palma; hi ha també anunciat
l'inici, dins el 98, de la posada en marxa, l'inici -perdó- de
l'execució de la inversió per a la posada en marxa de la línia
ferroviària d'Inca a sa Pobla, i també hi ha ja els estudi i les
decisions preses pel que fa a continuar llavors des de sa
Pobla fins a Alcúdia, i la postura que es té en aquest sentit
és anar, en primer lloc, a veure quin és el resultat d'aquesta
línia, a veure quin és el resultat d'aquesta millora abans de
prendre una determinació pel que fa a l'altre eix ferroviari
que vostès proposen, que és el de Palma-Inca-Manacor-Artà
i, en concret, el tram Inca-Artà. En definitiva nosaltres
pensam que és millor, en primer lloc, anar a veure quin és
el resultat concret d'aquest compromís que ja té assumit el
Govern i d'aquest compromís, que creim que s'ha de dur
endavant, d'anar, en primer lloc, millorant o posant en
marxa el bocí que queda Inca-sa Pobla, i contemplant també
el bocí Inca-Alcúdia com a una realitat i llavors, en funció
d'això, avaluar quin és el resultat a l'hora de dur endavant
aquest segon eix ferroviari.

En definitiva, creim que donar passes més avançades en
aquest sentit i treure recursos de les previsions del Pla de
carreteres i del conveni de carreteres, no seria, des del
nostre punt de vista, adient i, en conseqüència, donat que es
tracta d'una moció global on hi ha un únic objectiu, aquest
pla integral, el nostre grup no donarà suport a aquesta
moció. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, per part del
grup proposant de la moció, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, naturalment el fet que sigui una
proposta única és un elogi perquè aquesta era la pretensió: veure
totes les infraestructures en transport com un tot i no així com ho
preveu el Govern, que planifica únicament un sistema de
transport i després -el tren i així com està enfocat i es veu en la
poca fe amb què ho expressen- és una qüestió de maquillatge
polític, perquè en aquest moment les enquestes ens diuen que hi
ha una vertadera demanda social a favor del tren.

Naturalment, quan nosaltres ens referim a la millora de la
xarxa significa evitar al màxim l'obertura de nous traçats. Crec
que reconeixeran que tenim una abundantíssima xarxa de
carreteres, pràcticament cada municipi està connectat, amb una
xarxa radial, amb tots els municipis del seu voltant, i el que no
veim necessari a Mallorca és que, a més a més..., és a dir, podem
estar a favor o en contra de l'autopista, però que, a més a més,
l'autopista no pugui ser ni per l'actual traçat de Manacor ni per
l'actual traçat de Llucmajor-Campos, sinó que ens hem d'inventar
un traçat nou; aquesta és una qüestió que escapa al sentit comú.
Naturalment la nostra alternativa, i així la defensarem d'aquí a
les eleccions,. és invertir els recursos en la millora dels traçats
actuals sense voler dir que si és necessari circumval•lar algun
municipi no s'hagi de fer, que si és necessari millorar els
accessos a Palma -que aquesta sí que és una qüestió prioritària-
no s'hagi de fer, i que si en alguns casos, per descongestionar, es
necessiten desdoblaments amb inversions més fortes, no sigui
necessari.

Ara, mirin, els posaré un exemple; l'altre dia vaig haver d'anar
a la Universitat a una hora punta; vaig estar 13 minuts per arribar
a la Universitat, dels quals 10 els vaig utilitzar per passar una de
les rodones que hi ha. Mirin, és que anar de Palma a la
Universitat, si llevam aquests dos punts negres és que parlam de
sis o set minuts. Vostès creuen que això justifica una autopista
fins a la Universitat? Realment és que ens sembla irracional.

Bé, quant a invertir en la xarxa de carreteres dels consells
insulars, és que els faríem una contraproposta: les carreteres
haurien de dependre d'una única administració, i particularment
m'és igual si aquesta administració és el consell insular o és el
Govern balear; el que és absurd és circular per una carretera i
després desviar-te a una carretera del consell insular -sigui de
Menorca o d'Eivissa, deixem anar el de Mallorca- i allà hi ha
unes condicions inferiors perquè, naturalment, els consells no
tenen la capacitat econòmica per mantenir les seves xarxes com
pugui tenir el Govern. Per tant, creim que si s'unificava la xarxa
de carreteres es podrien planificar millor aquestes rutes
alternatives que descongestionassin algunes carreteres que en
aquest moment estan saturades.

Bé, el tren. Sincerament, no dubtam que han gastat més
de 3.000 milions fins ara en el tren. Ara, la veritat és que no
es veu: l'altre dia vaig tenir ocasió de ser a l'estació d'Inca i
realment és deplorable; aquest dia no hi plovia però m'han
dit que hi ha goteres; no hi ha ni un rellotge que funcioni;
han fet un baixador perquè la gent no es banyi de ciment
armat, que el compares als edificis del Sr. Parietti i,
realment, jo no som un nostàlgic, però és que fa uns anys
feien les feines molt més bé de com les feim actualment. No
veim els 3.000 milions que ha gastat el Govern, sobretot
perquè aquest estudi de FEVE, que segurament a Foment
també el tenen, de l'any 1991 s'hauria d'actualitzar: parla del
que costaria reobrir les línies i fa un càlcul econòmic del
que costaria reobrir Inca-sa Pobla, Inca-Manacor, Manacor-
Artà, i parlam, de doblers del 91, de 1.600 milions de
pessetes; un estudi detalladíssim, que estudia el que s'ha
d'omplir de nou, les travesses que s'han de substituir, etc.,
etc. Hi ha també un estudi de viabilitat de cada tram i fins
i tot del tren turístic, i podria, fins i tot, donar el tren turístic
beneficis econòmics. 

Clar, el que passa és que en això hi han de creure, i el
Govern balear i el Partit Popular, amb tots els respectes pels
enginyers de carreteres, -no som de lletres, tenc una
formació tècnica, també- però els enginyers de carreteres
han impregnat la filosofia del Partit Popular, i el Partit
Popular és un partit que filosòficament creu en les grans
infraestructures en carreteres, en autopistes, i li parles del
tren i li sona a parlar de globus, li sona a tornar al segle
XIX, quan avui, a Europa -i jo els ho he llegit, els he llegit
un programa comunitari- aposta per diversificació dels
sistemes de transport, el tren és el sistema de transport més
modern, el tren representa la modernitat, l'europeïtat.
Vostès, en aquest sentit, queden al sud. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El tema del tren no és una
operació de maquillatge, com diu el Sr. Sampol. En primer
lloc hi ha una qüestió que, per part nostra, ens agradaria
deixar-la clara: estudis de FEVE ens estimam més no sentir-
ne cap, és a dir, FEVE va ser una realitat i sabem tots en
quin estat va deixar les línies ferroviàries a l'illa de Mallorca
en el moment de la transferència; en aquests moments
estudis per part de FEVE que es varen fer els tres o quatre
mesos anteriors, pràcticament, a cedir la competència a la
Comunitat, sincerament, Sr. Sampol, no ens mereixen el
més mínim respecte. Basta contrastar la realitat amb la
situació en què va deixar FEVE el tren a l'illa de Mallorca;
aquesta és la realitat, no estudis sobre els papers.
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I pel que fa a la inversió, indubtablement, en el moment
d'escometre les inversions inicials en matèria ferroviària, hi havia
dues possibilitats: hi havia la possibilitat de deixar ben arreglades
les estacions, de fer grans estacions, o la possibilitat de començar
arreglant les línies, canviant travesses i comprant la maquinària
adequada perquè la que hi havia realment era obsoleta.
Indubtablement nosaltres ens estimam més que el vagó estigui en
condicions, que les travesses estiguin en condicions, més que el
fet que l'estació sigui un edifici nou, modern i perfecte. S'han
hagut de donar unes prioritats, en aquest sentit.

Per altra part, també vull recordar que els 3.000 milions que
s'han invertit, ho han estat en uns moments de penúria
econòmica, és a dir, en uns moments en què la Comunitat ha
hagut de fer un sacrifici important a nivell de recursos que tenia,
i considerar que dins una etapa de pocs recursos per invertir en
matèria viària haver invertit de l'ordre de 3.000 milions en aquest
aspecte, des del nostre punt de vista no és una operació de
maquillatge sinó un esforç importantíssim. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Aquesta presidència es veu en la necessitats, ara que estam
tots pendents de la votació, de fer un prec i una consideració. El
prec no és altre que tornar a dir a tots els diputats i les diputades
que, en plenari, per favor s'abstenguin de telefonar o de tenir els
telèfons amb so; en tot cas, que s'elimini el so, i si qualcú
necessita telefonar que per favor surti de l'hemicicle, perquè hi
ha hagut un moment determinat del debat d'avui capvespre en
què, mentre d'intervenia, hi havia quasi més gent que parlava per
telèfon aquí a dins que no prestant atenció.

I una consideració: avui capvespre, en el primer punt de
l'ordre del dia, torn de preguntes, de 12 preguntes n'hem vistes
una o dues per absència de membres del Govern i de qualque
diputat. S'ha de tenir en compte que el dimarts és dia de plenari,
i tret de causes estrictament justificades que es poden saber fins
i tot amb antelació per posar altres preguntes, s'haurien d'evitar
aquestes qüestions.

Per tant, deman, per favor, en consideració a la Cambra, es
faci novament cas i ús del que vam acordar pel que fa als
telèfons, i que també es tengui en consideració que els dies de
plens la primera obligació és el Plenari.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la moció presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

IV.- Debat i votació de l'esmena a la totalitat RGE núm.
1560/98, del Grup Parlamentari Socialista, presentada al
Projecte de llei RGE núm. 7466/97, de taxes per a
inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus
productes.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és el
seguiment..., el debat -perdó- i votació de l'esmena a la
totalitat, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei de taxes per a inspeccions i controls sanitaris
d'animals i els seus productes.

Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. 

El passat mes de maig aquest parlament va aprovar la
Llei 1/97, de taxes per a inspeccions i controls sanitaris
oficials de carns fresques. En aquesta llei, quan era projecte,
el Grup Parlamentari Socialista va presentar una esmena a
la totalitat, esmena en la qual vàrem quedar tot sols en la
seva votació i en la seva defensa, però que aquí volem, avui,
reiterar argumentalment amb l'esperança de convèncer algú
més, però sense cap problema en quedar tot sols, si cal, una
altra vegada, en la defensa de retornar aquest projecte de llei
al Govern.

Per què? Nosaltres ja vàrem argumentar, en la defensa
d'aquesta sol•licitud de retorn al Govern, que la Llei era
inoportuna perquè col•locava el sector ramader i el sector
dels escorxadors dins una posició relativament,
comparativament, d'inferioritat, en relació a la resta del
mercat espanyol. En quin sentit? Efectivament existeix una
directiva europea que ara s'ha corregit i, per mor de la
correcció de la directiva europea, ara derogam aquella llei
i en feim una altra, que ens obliga a la introducció
d'aquestes taxes, però el que passa és que les grans
productores càrniques, les grans comunitats autònomes
productores càrniques d'Espanya -Catalunya, Astúries,
Cantàbria, Galícia, Castella- no apliquen aquesta llei, i si
això no es fa d'una manera simultània, de tots al mateix
temps, aquella comunitat autònoma que ho apliqui col•loca
el seu sector -no hem d'oblidar que parlam del sector
ramader de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un
sector per ell mateix feble- en una situació comparativa
d'inferioritat, gravada per una taxa, i no petita, en relació a
les grans productores càrniques. Ara aquesta directiva, la
Directiva 8573, està modificada per la Directiva 9643 que
ara s'ha aprovat i ens apressam una altra vegada a corregir
la Llei 1/97, corregir augmentant encara més el greuge
comparatiu del sector aquí a Balears.
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Allò que és curiós és que, com que la Llei 1/97, la Llei de
taxes per a inspeccions de carns fresques, és una taxa perjudicial,
el Govern, el mateix govern que la va dur aquí i que amb el
suport del Grup Popular aquí es va aprovar, no l'aplica; aquesta
llei no s'aplica, i això ja em sembla, a mi, absolutament
escandalós. Per què no s'aplica aquesta llei? El sector contesta
molt clarament: "no s'aplica perquè això ens col•locaria en una
situació de desavantatge"; idò si no s'aplica, per què s'aprova? És
que qualsevol dia, el Govern s'haurà de veure obligat a respondre
per què no aplica una llei aprovada en aquest parlament i ni més
ni manco que una llei de taxes, és que parlam d'una (...) de fons
públics, això és molt greu, el que s'ha de fer amb aquesta llei és
retirar-la i esperar que les comunitats autònomes productores de
carn col•loquin tot el mercat en una situació semblant i llavors
aprovarem la nostra. Però clar, aquí parlam d'un sector, del sector
ramader que és molt poc competitiu, parlam d'un sector dels
escorxadors que no tenen les economies d'escala per
especialització que tenen altres escorxadors a altres indrets
d'Espanya on l'especialització és molt més grossa i es permet, per
tant, una economia molt superior. Aquí els escorxadors tenen una
dimensió molt més petita, són molt més generalistes i, per tant,
pateixen un greu problema de competitivitat, que fan més
necessari que en lloc que l'aplicació d'aquestes taxes es faci de
manera simultània, perquè carregar sobrecostos al sector, és fer-
los qualque cosa bastant semblant a una competència deslleial.

Quines són les comunitats autònomes que han aplicat, que
s'han apressat a legislar per adaptar-se a aquesta directiva
europea?, només dues: Aragó i Balears, Aragó i Balears, cap
més. I nosaltres, a més, ens apressam a corregir a l'alça, a
agreujar encara més la situació del sector, per què?, quina és la
raó d'aquestes presses?, per què col•locam el nostre sector
ramader en una situació competitivament inferior?, per què ens
omplim la boca de parlar de costos d'insularitat, de parlar de
problemes del nostre sector agrícola i ramader en aquestes
qüestions, i en canvi, a la primera de canvi, sense que hi hagi cap
justificació, com uns quixots, la qual cosa vol dir, perdonin
l'expressió, quasi quasi com uns imbècils, ens apressam a
carregar el nostre sector amb un greuge que les altres comunitats
autònomes defensores dels seus interessos estan aguantat fins al
final, que és el que hauríem de fer nosaltres, o almanco tots a la
vegada. No s'entén, jo la veritat és que no ho entenc, i tampoc
ningú no ha vengut aquí, a aquesta tribuna, a donar una
explicació.

Per tant, nosaltres pensam que per al bé del sector, per al bé
dels nostres costos d'insularitat, aquesta llei ha de ser retirada, i
no ha de passar el mateix que amb l'anterior, que s'aprova i no
s'aplica, perquè això és una situació jurídica molt greu, i és el
que passa, i, si no, vagin i demanin. S'aprova la llei de taxes
sobre carns fresques? No s'aplica, les taxes no es cobren, i
aquesta és una situació jurídicament tremendament irregular.

I a mi el que més em preocupa, a més d'això, és que em
sembla que ni el Govern ni el grup parlamentari que el
suporta se'n tem del que passa, que és que no parlen amb el
sector, que és que no s'entenen, que és que el conseller
d'Agricultura, que no hi és, i que quan he parlat amb ell,
abans d'ahir, em va dir, "no, no, això és un tema que no duc
jo, és un tema de consum, el conseller de Consum no hi és",
és que passen olímpicament d'aquest tema?, el que jo els
assegur, senyores i senyors diputats, és que els ramaders, els
escorxadors d'aquest tema no passen, estan molt atents sobre
el que passa en aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Grups que vulguin intervenir en
el torn a favor? Per part del Grup Mixt, la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Des d'Unió Mallorquina donarem
suport a aquesta esmena a la totalitat i creim que realment
no és lògic ni oportú que s'apliqui una llei amb taxes que, de
qualque manera, perjudiquen una part, tots els productors
del sector càrnic d'aquestes illes, que també repercuteix, a
la llarga, damunt els consumidors, i creim que el que és més
greu és absurd aprovar lleis que després no s'han d'apolicar.
No hi ha altra comunitat de l'estat que ho faci, tan sols dues
ho han aprovat i creim que és una iniciativa que no té cap
raó de ser en aquest moment.

Per tots aquests motius, donarem suport a l'esmena a la
totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per part d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. També el Grup d'Esquerra Unida, aquesta vegada,
no deixarem tot sol el Grup Socialista, amb la seva esmena
a la totalitat, li donarem suport perquè entenem que els
raonaments que ha plantejat el diputat que ha defensat
aquesta esmena a la totalitat són de prou pes, hi ha ja un
antecedent, una llei que no s'aplica, i si hi ha una directiva
europea que obliga totes les comunitats autònomes, l'Estat
espanyol, a tota una sèrie de taxes, és evident que no tenim
per què ser els primers, com altres vegades hem estat amb
mals resultats per part del Govern, no importa ser els
primers en aquest sentit, retirar aquesta llei, tornar-la al
Govern i tornar-la a presentar quan tenguem molta més
seguretat de com s'ha d'aplicar aquesta directiva europea.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del grup Nacionalista-PSM, té
la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Hem
escoltat també el portaveu que ha defensat aquesta esmena a la
totalitat, i hem de dir també que des del Grup Nacionalista-PSM,
hem constatat aquest malestar en el sector, en el sentit que se'ns
ha fet arribar també aquest malestar, ja que veien que es podria
produir en aquesta comunitat que pagàssim més o que
avançàssim, almanco amb altres comunitats, i també, de totes
maneres ja s'ha dit, creim que des del Govern o des d'aquest
parlament s'haurien de tenir en compte els desavantatges que ja
pateix aquest sector, que no podem competir amb altres
comunitats on realment tenen una riquesa més gran en ramaderia,
i que són comunitats que es dediquen perfectament a aquest
tema, per tant, per tot això, el Grup Nacionalista-PSM, donarà
suport a la retirada d'aquesta llei i perquè es tengui en compte de
cara al futur, però quan altres comunitats també així ho facin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Grups que vulguin intervenir en el torn en
contra? Per part del Grup Popular, té la paraula el diputat Sr.
Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Quetglas, el primer que li voldria dir és que hauria de moderar el
seu llenguatge, vostès mateixos van fer unes consideracions
sobre unes expressions que havia emprat el Grup Popular l'altre
dia, i vostè, crec recordar que ens ha tractat poc manco que
d'imbècils, crec que seria bo que contingués el seu entusiasme i
moderés i s'adaptés a les normes de bona conducta d'aquest
parlament.

Per altra banda, diu vostè, "per què aquestes presses?, per què
el Govern presenta aquesta llei?" Molt senzill, jo no sé si vostè
governàs, hauria d'actuar en contra de la normativa o sense donar
compliment a la normativa, per què el Govern presenta aquest
projecte de llei, per què el Grup Popular li dóna suport?, perquè
hi ha una directiva, una directiva d'obligat compliment, una
directiva comunitària que fa necessari que s'aprovi aquest
projecte de llei, que fa necessari que es tramiti en aquest
parlament aquest projecte de llei, simplement per açò. El que
m'estranya és que altres grups que el debat ja es va produir ara fa
un any, a la primera llei d'inspeccions per a controls sanitaris de
carns fresques, avui canviïn de posició. Què és que avui no hem
de complir amb les normatives comunitàries, no hem de complir
amb aquestes directives d'obligat compliment? M'estranya, com
dic, la posició dels grups que han anunciat els seus vots a favor
d'aquesta esmena a la totalitat que sol•licita la retirada de la llei.

I el debat és el mateix que es va produir fa un any, i els
arguments són els mateixos. Repetesc una vegada més, hi ha
una directiva, la 96/43, que reajusta i fixa quina ha de ser
l'estructura i el contingut d'aquestes taxes per a aquests
serveis, per a aquests serveis d'inspecció, i no es fa altra
cosa aquí que donar compliment a aquest mandat de la Unió
Europea. Per tant, l'oportunitat és indiscutible, simplement
donar compliment, que hem d'esperar a veure què fan les
altres comunitats, si esperen aprovar aquesta normativa o
no?, tampoc no podem dir als altres quan han de fer les
coses ni els podem donar pressa ni els podem fer retardar les
seves obligacions. Simplement nosaltres complim amb la
nostra, complim amb l'obligació, com dic, de donar
compliment a aquesta directiva, es proposa un projecte de
llei que dóna compliment a aquesta norma comunitària i,
per tant, crec que és improcedent demanar la retirada, i en
aquest sentit, nosaltres votarem en contra d'aquesta esmena
a la totalitat.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Esperarem la transcripció del
Diari de Sessions, la meva expressió ha estat "no actuem
com a quixots, no actuem, amb perdó, com a imbècils", si
tant li molesta, retir. Parlava en primera persona del plural,
ho record perfectament, em referia a la totalitat de la
Cambra, però és igual, ho retir, no hi ha cap problema.

Sr. Juaneda, aquesta llei necessària no ho és, inoportuna,
sí, però necessària, no. Per què Catalunya, Astúries,
Cantàbria, Galícia, Castella, les grans productores càrniques
retarden tot el que poden aquesta llei?, perquè saben que és
perjudicial per al seu sector, i defensen els interessos dels
seus ramaders i dels escorxadors. Aquí, què feim?, el
contrari, però el contrari d'una manera estranya, perquè
aprovam la llei, aquí es va aprovar el maig del 97, però
després no l'aplicam, amb la qual cosa, simplement quedam
en ridícul, en el més espantós dels ridículs. Aprovam les
lleis i no les aplicam perquè són perjudicials per als
interessos dels nostres ramaders, en què quedam? és a dir,
és absolutament contradictòria la postura del Govern i la
postura del Grup Parlamentari Popular, i no recrimini als
altres grups el seu canvi d'opinió, per ventura els altres
grups s'han preocupat d'informar-se del que passa, cosa que
vostè sembla que no tenen la més mínima preocupació. Per
ventura els altres grups han parlat amb qualque ramader o
amb qualque representant d'escorxadors, cosa que vostès,
segons veim, no s'han preocupat de fer, segons veim, els
altres grups s'han preocupat d'informar-se com hem fet
nosaltres. Aquesta llei és perjudicial per a la ramaderia de
les Illes Balears, i vostès van en contra de la ramaderia de
les Illes Balears, en contra dels interessos generals
d'aquestes illes.
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I el que és més greu, per què, en lloc de contestar aquesta
rèplica un poc burocràtica, probablement llegida dels apunts que
li han facilitat des de la Conselleria de Consum o des de la
Conselleria d'Agricultura, no diu per què és que no s'aplica la llei
aprovada fa un any? Per què no ho explica?, per què no explica
aquest comportament irregular del Govern, deixant d'aplicar una
llei aprovada per aquest parlament, amb el nostre vot en contra,
però aprovada en aquest parlament? Perquè saben que és
perjudicial, si saben que és perjudicial, si saben que el millor per
als interessos ramaders d'aquesta comunitat és que procurem, no
anar endavant, sinó anar darrera de les grans comunitats
productores càrniques, el millor és seure's tranquil•lament i
esperar, no hi ha cap pressa per aprovar aquesta llei, el que és
urgent és esperar, en aquest cas. Ara, cadascú és responsable dels
seus actes, els ramaders sabran perfectament el que fan vostès i
el que feim nosaltres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tancar la qüestió, Sr. Juaneda? Té vostè
la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, jo n o he acabat
d'entendre si vostè, si governàs en el supòsit que qualque dia
governi, què faria, l'aprovaria, esperaria, però què, si esperam i
esperam un temps, després no serà perjudicial per al sector, o sí?
Jo crec que no s'aclareix ni vostè mateix, no entenc aquesta
postura del seu grup i dels altres grups, la veritat, perquè aquí, ho
repetesc una vegada més, simplement es dóna compliment a una
normativa comunitària, són necessàries les inspeccions, i aquí es
fa el que s'ha de fer, simplement açò. Si és perjudicial o no, ho
podrem debatre després en la tramitació posterior, quan entrem
al contingut si s'aplica o no la llei que vam aprovar en el seu
moment, tampoc no és el tema del debat d'avui, però, en
qualsevol cas, repetesc, nosaltres mantenim el nostre vot contrari
a retirar aquesta llei, no té cap sentit, no podem dir nosaltres
quan han d'aprovar les altres comunitats autònomes la seva
normativa i nosaltres ho feim quan ho hem de fer, quan ho
imposa una normativa, una directiva comunitària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a la votació
d'aquesta esmena a la totalitat.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 26; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena a la totalitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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