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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes...

Sr. Pascual?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Era per demanar que dues
interpel•lacions del Grup Mixt, la 2910, la qual s'havia de veure
avui al matí, i la 3464, prevista per a l'horabaixa, es poguessin
veure conjuntament avui al matí, si fos possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No era per avui al matí, açò?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, la 2910 era per avui al matí.

EL SR. PRESIDENT:

Es podrien veure avui a l'horabaixa, conjuntament, o
avui al matí?, hi ha cap inconvenient que facem aquesta
alteració?, dues interpel•lacions del Grup Mixt, una que s'ha
de veure avui al matí i l'altra, l'horabaixa, es demana que
siguin agrupades per ser vistes totes dues avui al matí.
D'acord? Molt bé.
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I.1) Pregunta RGE núm. 4128/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expedients sancionadors d'allotjaments turístics.

Passam a les preguntes, la primera de les quals formulada pel
diputat Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors a allotjaments turístics. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquesta
és una pregunta que, malauradament, s'ha convertit en obligada
cada inici de període parlamentari de tardor, ja que, una vegada
més, aquest estiu, segons es desprèn de distintes informacions,
s'han donat casos de sobrevenda de places per part d'establiments
turístics de les nostres illes. Crec que tots estarem d'acord que
aquests casos afecten molt negativament la imatge turística de la
nostra comunitat així com també fa una sensació de poca
seriositat en les contractacions. Per tant, li preguntam, Sr.
Conseller, quants expedients sancionadors ha obert la Conselleria
de Turisme a allotjaments turístics de l'illa de Mallorca per
sobrevenda de places, més conegut com a overbooking, durant la
temporada de 1998? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme, té vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Mire, hay siete actas de infracción
por sobreocupación, llamda normalmente overbooking, de las
cuales tres expedientes están en marcha y los cuatro, en sus
inicios, los cuatro restantes; en total, hay siete expedientes en
marcha. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo ara he quedat una mica confús.
Jo crec que sobreocupació no és el mateix que sobrevenda. Jo li
he fet la pregunta, concretament: Quants expedients havia obert
la Conselleria de Turisme per sobrevenda de places?, allò que en
diuen overbooking; la sobreocupació, crec que és una altra cosa,
és que un establiment té més clients a l'establiment que places,
cosa que vol dir que es posen més persones dins les habitacions
que les que té autoritzades. Per tant, jo el que demanaria al Sr.
Conseller, ja sé que no tenc torn de rèplica, és: Quants
expedients, concretament, per sobrevenda de places han fet a
establiments de Mallorca durant aquest estiu? I no em queda res
més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gracias, Sr., Presidente. Siete, Sr. Marí, siete.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 4149/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a viatge a la República Dominicana de la consellera
de Presidència.

Passam a la segona pregunta, formulada pel Sr. Diputat
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
relativa als viatges a la República Dominicana de la
consellera de Presidència. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Bé, les Illes Balears són una
república petita, que té unes relacions exteriors i una
política exterior reduïdes i proporcionals al seu tamany. Per
tant, en la mesura que aquesta política exterior es
materialitza en desplaçament de persones del Govern, o
representatives del Govern, a fora, jo crec que és obligat que
hi hagi una rendició de comptes al Parlament sobre
l'objectiu i els costos d'aquest viatge, perquè pensam que la
seu parlamentària és el lloc on d'una manera normal, d'una
manera absolutament, jo quasi diria que rutinàriament,
s'haurien de ventilar aquest tipus de qüestions. Per tant, la
pregunta s'ha formulat amb els termes cost i objectius del
desplaçament de la consellera de Presidència, Rosa Estaràs,
a la República Dominicana.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. El viatge va durar exactament un
dia i mig. Va partir dia 29 de setembre, vaig arribar a Santo
Domingo dia 29 de setembre a les 18 hores. A les 18 hores
vaig tenir una rebuda oficial de l'embaixador d'Espanya a la
República Dominicana, del cònsol d'Espanya i de la Casa
Balears. A les 18'30, vaig partir de l'aeroport cap a Punta
Cana, on vaig sopar amb el president de la Casa Balear.
L'endemà, dia 30, a les 8 hores, vaig sortir cap a Higüey,
vaig visitar el bisbe d'Igüey, per conèixer els danys que
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havia patit l'hospital que aquest govern construeix a Higüey, per
veure si podria returar, o no, les obres que hi duim endavant;
vaig visitar, les obres, vaig tenir una reunió amb els arquitectes
i amb els responsables. A les 11'45, constatàvem els danys patits
per l'huracà, que retardarien una setmana la inauguració. D'aquí,
me'n vaig anar directament, sense dinar, a veure el secretari de
la Presidència de la República Dominicana, Temístocles Montás;
la subsecretària responsable de l'àrea de cooperació
internacional, Rosagilda Vélez, i la directora general de
Promoció de la dona, Irma Nicasio. Amb el Govern, juntament
amb la Casa Balears, vàrem fer una reunió d'una hora i mitja per
veure quins projectes de solidaritat podíem dur endavant, en
primer lloc, cap a la Casa Balear, i en segon lloc, cap al govern
dominicà. Sense dinar, a les 17 hores, vàrem anar a una reunió a
la Casa Balear, amb una presència, més o manco, de 120 socis,
on els vàrem oferir tot el suport; aquesta mateixa Casa ens ha
presentat una sèrie de projectes (manteniment de la llar dels
majors a Ato Mayor; cadires de rodes per a la llar de majors a
Ato Mayor; creació d'una escola de costura per a les dones,
perquè la població d'Ato Mayor puguin aconseguir recursos
econòmics; creació d'una escola artesanal; programa de formació
per a la plantació d'horts familiars, etc.); el govern també ens va
demanar que presentaria dos tipus de projectes, reconstrucció
dels habitatges que han quedat arrasades a Ato Mayor, no l'han
presentat encara perquè no saben a quin tipus de reconstrucció
dirigir-se, i això podria canviar el projecte, i també replantación
de productos de ciclo corto, que també estam (...).

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

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

Sí.

Finalment, vaig acabar el vespre sopant amb el cònsol,
convidada per ell, i l'endemà, dia 1 d'octubre, partida de Santo
Domingo. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo li agraesc, a la Sra.
Consellera, l'exhaustiva narració de l'agenda estreta que va tenir,
la compadesc per haver deixat de dinar dos dies. Li record que
no m'ha contestat al tema del cost del viatge, i crec entendre,
perquè, és clar, jo demanava els objectius i vostè m'ha fet una
relació d'activitats, però crec entendre, d'aquesta relació
d'activitats, que l'objectiu estaven en relació amb la Casa Balear
i amb els projectes de solidaritat que impulsa el Govern allà,
entenc jo, de la  ràpida extracció del que seria un objectiu polític
del que és una relació d'agenda.

En qualsevol cas, li demanaria si d'aquest viatge sortiran,
o en poden sortir, ajudes suplementàries, en funció dels
danys ocasionats per l'huracà que havia patit la República
Dominicana feia poc temps; en aquest sentit, quines ajudes
i amb quins criteris. I en segon lloc, li repetesc la pregunta
del cost, la qual, naturalment, n o ha tengut temps de
contestar a l'anterior intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No em compadeixi, perquè era la
meva feina.

En primer lloc, el cost del viatge, únicament és el
desplaçament d'avió, allotjament i menjars, tenint en compte
que moltes vegades em convidaven, com al vespre, el
cònsol. En aquest moment, l'agència i els hotels no m'han
passat la facturació. Vaig estar allotjada a l'hotel Melià, un
vespre, i a l'altre, hotel Lina, un altre. Aquesta facturació
d'aquests dos hotels, un menjar i el viatge. Tot d'una que
m'arribin les factures, li ho diré.

 Per una altra banda, els objectius eren dos, el de la
solidaritat, com vostè molt bé ha dit; jo estic esperant tots
els projectes, hi haurà ajuda humanitària, allò que ens quedi
per a urgència, tal com preveu el decret, en funció dels
projectes. També em vaig comprometre amb ells que, on no
arribàssim enguany, també l'any que ve continuaríem en la
línia d'ajuda, la veritat és que l'huracà hi ha fet molt de mal.
I un segon objectiu era el de les tasques que jo duc endavant
amb les comunitats balears a l'exteriors, amb totes les que
hi ha; tenim previst una trobada mundial de joves, en fi, tota
una sèrie de tasques, la preparació de la comissió
permanent, per tant, sempre, almanco una vegada cada ics
anys, hi ha d'haver una presència allà per poder dur
endavant aquesta relació, bé d'un conseller bé d'un director
general.

Només una cosa, Sr. Grosske. Jo li contest encantada de
tot, sé que no és l'objectiu d'aquest parlament, però ja fa un
any que tenc demanat al Consell Insular de Mallorca el
resultat del viatge a Cuba que hi va fer la institució, i no
m'han contestat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 4151/98, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a habitatge
vacacional Orient de Cala Ratjada.

Passam a la següent pregunta, formulada per la Sra. Diputada
Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a habitatge vacacional Orient de Cala
Ratjada.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta és molt senzilla, ja
que el mes de gener, tramès pel Parlament a partir del 6 de
febrer, es va demanar a la Conselleria de Turisme còpia de les
pàgines del llibre de registre d'entrades de la Conselleria de
Turisme referents a dia 29 de març de 1989, que fan referència
a la inscripció de l'habitatge vacacional Orient de Cala Ratjada.
Aquest habitatge vacacional ja va ser motiu d'una pregunta el
nombre del 97, el Sr. Conseller va anunciar que prest hi hauria
una reglamentació, i així es va fer,el gener del 98 hi va haver el
decret que regula els habitatges vacacionals, però allò que ens ha
estranyat és que per a una fotocòpia senzilla d'unes pàgines d'un
llibre de registre d'entrada hagin passat deu mesos i no s'hagin
pogut trametre a aquesta cambra, quan, segons el reglament
d'aquest parlament, hi ha vint dies, si la conselleria considera que
no és una documentació que ha de trametre. Per tant, si no hi va
haver aquesta comunicació de la conselleria dient que
considerava que no era una documentació adient, demanam al Sr.
Conseller per què no s'ha respost a aquesta petició de
documentació.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el
conseller de Turisme.

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

La respuesta, Sra. Diputada, no puede ser más sencilla:
Porque no la hemos encontrado, la documentación que usted nos
pedía. Por eso, no se la hemos remitido. Gracias, Sr. Prsidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol fer ús de la paraula?
Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, no sabem si aquesta resposta tan senzilla i tan
esperada significa que no existeixen aquestes planes del
llibre de registre d'entrada, per tant, és greu que una
conselleria perdi llibres de registre d'entrada, o si és que no
han trobat encara el llibre corresponent en els arxius. Com
que no em queda clar això, m'agradaria que m'ho aclarís, i
si és que no existeix, aleshores, el Sr. Conseller em donarà
la raó quan diu que tot aquest expedient es legalitza sempre
en base a un segell d'una instància que diu 29 de març de
1989, i si la conselleria no ho ha trobat, és evident que ja hi
ha motiu per dur-ho a altres instàncies. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, como no lo
hemos encontrado, hemos revocado, con fecha 6 de mayo
del 98, la teórica licencia que tenía esta vivienda vacacional;
por consiguiente, en este momento, no la tiene, está
revocada. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 4153/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep I. Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a impacte de les cabres a l'illa
d'Es Vedrà.

Passam a la següent pregunta, la 4153/98, que formula
l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a impacte de les cabres a l'illa
d'Es Vedrà. Té vostè la paraula, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, fa alguns anys, en fa pocs
anys, els propietaris de l'illot d'Es Vedrà varen decidir
repoblar-lo novament amb cabres, com antigament hi havia
hagut; antigament, hi havia hagut un parell de cabres, però
ara resulta que hi ha un munt de cabres en aquest illot que
estan fent malbé l'ecosistema, especialment la flora, que és
bastant singular, la que hi ha a l'ilot d'Es Vedrà. Tenc
constància que la Conselleria de Medi Ambient té
coneixement d'aquest fort impacte que hi creen aquests
animals, en Es Vedrà; tenc entès que es va comprometre, la
Conselleria de Medi Ambient, ja en fa algun temps, a fer un
informe o a fer unes actuacions respecte d'aquest tema, i per
això li vull preguntar si s'ha pres alguna mesura, si s'ha fet
algun informe o si es pensa o es fa alguna mesura per tal
d'evitar aquest impacte negatiu que té aquesta proliferació
de cabres a l'illot d'Es Vedrà. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Té la paraula el conseller d'Ordenació
del Territori i Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Balanzat. Bé, com vostè
ha dit, efectivament, hi ha hagut una inspecció directa per part de
funcionaris de la conselleria sobre els impactes que s'haguessin
pogut generar, que, de fet, se n'hi ha generat algun, sobre la fauna
i flora de l'illa. Un desplaçament a Es Vedrà de funcionaris de la
pròpia direcció general, els quals han fet un estudi, han observat
la situació, han cartografiat els impactes, i s'ha fet un estudi...,
s'ha fet un reportatge fotogràfic dels mals més rellevants que
s'hagin pogut fer a Es Vedrà. Aquest és l'estudi. En aquest
moment, s'avalua aquest estudi, i, efectivament, no descartam, en
el futur, prendre actuacions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, Vol fer ús de la paraula, Sr. Balanzat?
Té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, diu el conseller que, efectivament,
hi ha un estudi fet, que s'han avaluat els danys que hi ha hagut,
que, efectivament, es reconeix que hi ha hagut danys, el que no
puc entendre és, si tenen un estudi fet allà on es diu exactament
quina és la problemàtica, s'hi reconeix que hi ha una
problemàtica, per què el Govern no hi posa mesures per evitar-
la?, perquè simplement diu "ja veurem què farem més endavant".
No hi pensa fer res el Govern balear? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller?
Té vostè la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, com vostè sap, Es Vedrà és una
propietat privada, és de catorze propietaris; també sap vostè, si
no, jo li ho dic, que la pastura de bestiar domèstic, que és el cas,
que és la cabra, en aquest cas, no és una activitat que estigui
sotmesa a regulació, de manera que la intervenció administrativa
no és, en absolut, fàcil; vostè també ho sap, això. En aquest
moment, hem iniciat ja contactes amb els propietaris per tractar
de solucionar aquest tema per la via amistosa, de la col•laboració
amb aquests propietaris, i tractar d'assenyalar uns criteris que hi
puguin permetre l'activitat aquesta de pastura de bestiar
domèstic. En fi, si no és possible a través d'aquesta via de
col•laboració arribar a solucions, com ja li he dit abans, no
descartam actuacions directes, però, en qualsevol cas i donat que
som dins una propietat privada, no són fàcils. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 4341/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a annexes de l'Ordre del conseller de
Cultura, Educació i Esports de 27/07/98.

Passam a la següent pregunta, la 4341/98, que formula
l'Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa als annexos de l'Ordre del conseller
d'Educació, Cultura i Esports de 27 de juliol del 98. Té
vostè la paraula, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, a la fi, vàrem llegir en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma que s'estava per
decretar, declarar, com a bilingües una sèrie de places de les
quals feia molt temps que es parlava i que ja existien les
condicions perquè això fos així, però, ai las!, resulta que
aquesta ordre cita una sèrie d'annexos que no figuren en el
propi butlletí oficial i, per tant, deixen sense aplicació
aquesta norma. Jo voldria saber quines raons han dut la
conselleria a publicar una ordre i no els annexos, que són
imprescindibles per saber a quines places concretament fa
referència aquesta ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller
d'Educacio, Cultura i Esports.

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

Gràcies, Sr. President. La veritat és que nosaltres hi
vàrem enviar, supòs que els hi vàrem enviar, l'ordre amb els
annexos corresponents, i no sé, en aquest moment,
contestar-li si l'errada de publicació, que, efectivament, es
va produir, va ser a causa dels serveis de la conselleria o
dels serveis del butlletí oficial. En qualsevol cas, nosaltres,
quan es va produir la publicació, com vostè, va ser quan ens
vàrem adonar que hi faltaven els annexos, i, d'ofici, vàrem
procedir a tornar a trametre al butlletí oficial l'ordre amb
tots els annexos perquè procedissin a la seva publicació, la
qual, si no hi vaig errat, encara no s'ha produït, però és ja al
butlletí oficial l'ordre amb tots els annexos, perquè,
efectivament, hi va haver aquesta errada de publicació.
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EL SR. PRESIDENT:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 4343/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aportació del Govern central al Pla nacional de
drogues.

Passam a la següent pregunta, la 4343/98, que formula l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista...

M'informen que aquesta pregunta ha passat a avui al
capvespre.

Passam a la següent pregunta, la 4276/98, també queda
ajornada a aquesta tarda. 

I.8) Pregunta RGE núm. 4344/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris emprats pel Govern central per al repartiment
del Pla nacional de drogues.

Passam a la 4344/98, que formula l'Hble. Diputat Sr. Miquel
Gascon i Mir, que també passa a la tarda. 

I.9) Pregunta RGE núm. 4277/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a campanya "Ses
Illes: Ho tenim tot per aconseguir-ho tot".

Passam a la 4277/98, que formula l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a la campanya "Ses Illes: Ho tenim
tot per aconseguir-ho tot". Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, pràcticament, la pregunta
queda formulada amb els seus termes. El Govern duu a terme
una campanya important, a simple vista, des del punt de vista
dels mitjans materials emprats, amb un eslògan genèric que diu
"Ses Illes: Ho tenim tot per aconseguir-ho tot", i, per tant, ens
interessam per l'objectiu polític d'aquesta campanya i pel seu
cost econòmic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Rosa Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. D'objectiu polític a la campanya,
no n'hi ha cap, i l'objectiu social és que la societat de les
Illes Balears prengui consciència que les Illes tenim les
mateixes capacitats, els mateixos recursos, mitjans i
potencialitats que a d'altres llocs. El cost de la producció de
l'espot ha estat de 12 milions, cada un. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molts gràcies, Sr. President. Primer, quant al cost -abans
que se m'oblidi-, jo no li he demanat el cost de producció
dels espots, dels quals ni tan sols m'ha dit quants se n'han
produït, sinó que li he demanat el cost econòmic d'una
campanya. Evidentment, el cost econòmic d'aquesta
campanya no és de 12 milions, sinó que serà una altra cosa,
no sé si el tendrà vostè en els seus papers, Sra. Estaràs, i si
no el té, ajornam la pregunta, però nosaltres li demanam el
cost de la campanya, no em contesti amb el cost de
producció de cada espot, ni tan sols dient-me quants espots
han realitzat.

I segona, Sra. Estaràs, a allò que també m'interessa, no
exclusivament, arribar: Vostè apunta cap a un objectiu
social, bé, supòs que per intentar salvar la paraula polític, la
qual no sé per què li repugna, a mi, no, un objectiu social,
que les illes prenguin consciència de les seves
potencialitats. La veritat és que jo no crec que vostè tengui
cap dada objectiva, i si la té el Govern, que la faciliti a
aquesta cambra, per pensar que entre la ciutadania de les
Illes Balears existeix cap tipus de consciència de no tenir
potencialitats col•lectives iguals o superiors a qualsevol
altra comunitat; jo crec que sí, que hi ha una consciència
generalitzada que això és una comunitat autònoma que té
capacitat, per exemple, de generació de riquesa, entre
d'alters coses importants, jo no crec que hi hagi cap tipus de
complex d'inferioritat que hagi de ser solucionat amb una
campanya així.

Aquí el que passa és que, qualsevol expert en publicitat
ho sap, això, és que vostès volen projectar una imatge
absolutament positiva del que són les Illes Balears per a
profit polític i partidista del Govern de la comunitat
autònoma, i vostès defugen d'emprar una quantitat de
doblers que ara o més endavant, n'estigui segura, acabarà
per facilitar a aquesta cambra, aquests ics centenars de
milions que empren en aquesta campanya, defugen
d'emprar-los en coses que sí que serien realment útils, des
del punt de vista social, com el fet de lluitar contra les
drogues, de lluitar contra el maltractament a les famílies, de
lluitar contra el racisme, de fomentar l'esport de base, de
fomentar la nostra cultura, de fomentar la nostra llengua,
perquè això no només no és rendibles des del punt de vista
partidista, sinó, que, oh!, Deu meu, fins i tot podria posar als
diaris el fet que hi ha problemes en aquesta comunitat
autònoma, i d'això, Déu ens n'alliberi!
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Malgasten doblers públics per fer autobombo amb finalitats
electoralistes i defugen d'emprar aquests doblers...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Acab de seguida, Sr. President, moltes gràcies.

Defugen d'emprar això en coses socialment útils, perquè
Esquerra Unida, i acab amb aquesta frase, no és que estigui en
contra, ho vaig dir en el debat d'investidura, de la publicitat
institucional, estam en contra de la publicitat institucional inútil
que només té objectius de caràcter partidista, però sí que ens
agradaria que vostès emprassin aquests recursos en coses
realment útils. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Moltes gràcies. No compartesc en absolut
la visió del Sr. Grosske. Campanya partidista serà "Illa de
progrés" del consell insular, del qual vostè és soci. A i em pareix
útil, no sé si a vostè li pareix útil o inútil, però, en qualsevol cas,
potser que partidista. De campanyes de lluita contra la droga,
allò que ha dit de l'esport, allò que ha dit del racisme, en fem, si
vol, també li'n puc retre comptes. Una cosa és l'objectiu social
d'aquesta campanya, que és, en certa mesura, una acció de lluita
contra el fatalisme històric que moltes vegades hem patit en
aquesta terra, a prendre consciència que totes les illes Balears
tenim les mateixes capacitats, i li ho repetesc, i recursos, mitjans
i potencialitats que a d'altres llocs. Jo crec que qualsevol
mallorquí amb qui parlàs, estaria d'acord, menorquí, eivissenc o
formenterenc, amb aquesta campanya. Hi ha una consciència, i
jo crec que és històrica, que l'hem patida en aquesta terra, i que
és una manera de poder, col•lectivament, prendre consciència
que som capaços de tot, amb la qual cosa, l'objectiu polític s'ha
complert. A vostè li repugnen els objectius polítics..., vostè ha dit
que no li repugnen els objectius polítics, jo, quan vostè els
planteja com els planteja, de caire partidista, sí, i en aquest cas,
quan jo he dit que no era un objectiu polític és perquè no era, en
absolut, partidista ni, en absolut, aquest fantasma que vostè ha
vist. A mi em sap greu, Sr. Grosske, però veu fantasmes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.7) Pregunta RGE núm. 4276/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cost de distribució de les fotos dedicades del
president de la CAIB.

Passam a la Pregunta 4276/98, que formula el Sr.
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al cost de la distribució
de les fotos dedicades del president de la Caib. Té la paraula
el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Esper tenir més sort que a
l'anterior pregunta, perquè després de tots els pics, m'he
quedat sense saber el cost de la campanya. Això també va
passar a un altre diputat d'aquesta cambra, en fa una
setmana, al Sr. Diéguez, relativa al tema de les fotos del
president, és a dir, una vegada més, es va quedar sense
resposta una pregunta senzillíssima, saber quantes n'havien
sortit de Presidència per ser repartides entre els ciutadans.
El president, fins i tot, va qualificar aquest tema de "tontería
y chorradas", i limitat, supòs que en aquell moment, des del
punt de vista de com ha de funcionar administrativament la
qüestió, va dir que ell no podia posar un funcionari per saber
quantes fotos sortien de la Presidència, quan és una cosa
senzillíssima. Vostès compten quantes n'encarreguen,
compten quantes en tenen en estoc i la diferència són les
que han sortit, no importa cap funcionari.

En qualsevol cas. jo crec que aquí ens estam jugant amb
aquesta pregunta, amb l'anterior, amb el que plantejava la
Sra. Margalida Thomàs, si el Parlament té dret a saber on
van els doblers dels ciutadans de la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, jo li pregaria que fes la pregunta tal com la
té redactada; després, en la rèplica ja...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Estic orientant-la.

Primera, i ja aterr en el contingut de la pregunta, si això
són tonterías y chorradas, com deia el Sr. Matas, per què les
fa? Però si les fa, volem saber què ens costa als ciutadans
d'aquesta comunitat autònoma, quin n'és el cost, quins són
els recursos humans i materials que van darrera d'aquestes
tonterías y chorradas que fa el Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Té la paraula la Sra. Estaràs.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Bé, tonterías y chorradas, la pregunta,
Sr. Grosske, no el que fa el Sr. President. Però bé, contestarem
la pregunta. La pregunta diu exactament quin és el cost econòmic
derivat de la utilització de mitjans humans i cost econòmic
derivat de la utilització de mitjans materials que ha representant
la distribució de fotos dedicades a la imatge del president.

Bé, tota persona que demana una fotografia dedicada,
habitualment l'ha d'anar a cercar. El cost de la dedicatòria del
president és un temps que normalment és breu, ho sol ser en el
seu temps lliure, en un horari que no és de treball; la secretària
del president reparteix aquestes fotografies dedicades, no varia
en absolut, atès que ja anteriors presidents tenien la mateixa
secretària, repartia també les fotografies, i no hi ha hagut
necessitat d'ampliar la secretaria ni de modificar el servei; totes
les fotografies que excepcionalment s'han tramitat mitjançant
correu tenen un cost mensual de 4.000 pessetes, però, dins aquest
capítol, també s'hi inclouen altres conceptes, atès que el Govern
disposa d'una tarifa especial a Correus. Realment, el nombre de
persones a qui tramitam les fotografies dedicades per correu és
menyspreable, en tot cas, el diputat ha pogut comprovar com
l'altre dia el president va dedicar una fotografia al Sr. Diéguez
sense cap cost material ni humà. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol fer ús de la paraula, Sr. Grosske?
Té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sra. Estaràs, vostè s'està fotent del Parlament, i em sap greu
haver d'emprar aquests termes. Facin el favor de ser mínimament
seriosos. Digui'ns quantes fotos han sortit, no ens diguin que és
excepcional i tal, volem saber quantes i quant ens ha costat. No
em parli de 4.000 pessetes mensuals, què és, cada foto?, és que
no sé ni de què em parla. Digui'm, des que ha començat el
govern del Sr. Matas, quantes n'han sortit i quant ens ha costat.
Si el Sr. Matas, al vespres, en lloc de dormir, signa fotos, per a
mi, bé, tant m'és el que faci, jo sé de gent propera a Esquerra
Unida a qui ha arribat la foto i ni la hi ha demanada ni tenia cap
tipus d'història excepcional, ell va visitar un col•legi i tots els
alumnes d'allà varen rebre la foto dedicada, i per descomptat que
no la varen demanar. Tant m'és. Quantes fotos i amb quin cost.
Són doblers de tots els ciutadans de les Illes Balears, d'aquells
que estan a fora i meus també. Quantes fotos i quin cost han
tengut des de juny de 1996, que el Sr. Matas va accedir a la
Presidència. Moltes gràcies, Sra. Estaràs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Vol fer ús de la paraula, Sra. Estaràs?
Té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Em sap greu, no em fot del
Parlament. Per ventura amb aquestes preguntes són vostès
que se'n foten. És com si jo li demanàs quantes fotos de la
Sra. Presidenta del Consell Insular s'han repartit, segur que
tampoc no ho podrien contestar. En qualsevol cas tendrem
ocasió, em pareix una pregunta fora de lloc, però tendríem
ocasió també de poder debatre allò. Segur que no rebria
resposta, com tantes d'altres. En primer lloc, el president
(...) sinó que compleix amb els seus deures. Em sap greu
que a vostè li sàpiga greu que la gent..., és el president de
tots, i tota la gent d'aquesta ciutadania, té una foto del seu
president. Sr. President, deman empara.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant la pregunta, Sra. Estaràs, que ja s'ha passat
del temps.

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

Gràcies, Sr. President. Jo el que crec que realment a
vostè li sap greu és que els ciutadans d'aquestes illes vulguin
o desitgin tenir una foto del president, sigui el president
nacional, sigui el president d'aquest autonomia, o sigui el
president insular. A vostè li sap greu, a nosaltres no ens sap
greu perquè el president no és només dels que l'han votat,
també és el seu president, és el president de tots. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.10) Pregunta RGE núm. 4342/98, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Escola d'Hostaleria
d'Eivissa i Formentera.

Passam a la següent pregunta, 4342/98, que formula
l'Hble Diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa i
Formentera. Té vostè la paraula. Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Després d'un retard de més de dos anys per distints motius,
la compra d'un edifici apropiat per a l'Escola d'Hostaleria
d'Eivissa i Formentera, finalment es va comprar l'antic
edifici de formació de l'Inem, edifici que necessitava unes
obres de reforma i adaptació que després d'un any encara no
s'han dut a terme, o millor dit encara no s'han finalitzat; i
això, com és evident, ha creat certa confusió als possibles
interessats, que no saben quan, com ni on començaran les
classes. Per tant li preguntam, Sr. Conseller, quina és la
situació actual de l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa i
Formentera, i quan està previst l'inici del curs 98-99.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Serra. Té la paraula el conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Está usted muy despistado, Sr. Marí,
muy despistado, y eso que yo creo que ya me preguntó alguna
vez sobre estos temas. Vamos a ver, no se ha comprado nada.
Nadie ha comprado nada. Hay un acuerdo de la Conselleria de
Trabajo y Formación que recibe el centro de formación
ocupacional de Blanca Dona. Lo recibe, si no voy equivocado,
y que me corrija mi colega de Trabajo y Formación, el 1 de mayo
del año 98, se recibe la competencia, se traspasa la competencia
de Madrid y se traspasa este centro, el 1 de mayo de 1998. Una
vez traspasada la competencia, llega a un acuerdo la Conselleria
de Trabajo y la de Turismo para ceder una parte del uso de este
local, mediante las correspondientes obras que fueran menester,
para convertirlo efectivamente en la Escuela de Hostelería, o una
sección de la Escuela de Hostelería en definitiva de las Islas
Baleares, con sede en este centro de formación ocupacional
Blanca Dona. 

A ese acuerdo se llega en el mes de mayo, no se puede llegar
antes porque es materialmente imposible llegar. Con fecha, creo,
no la tengo exacta y no quiero engañarle, pero yo creo que con
una fecha de un día de agosto, o probablemente de finales de
julio, queda concluido el proyecto de obras de mejora, y sale a
concurso. Ya ha salido a concurso, y desgraciadamente ha
quedado desierto, porque no ha habido, debido a la presión que
hay en este momento en relación con obras de todo tipo, públicas
y privadas, pues no hay ningún contratista que acceda a estas
obras. Estamos haciendo ahora gestiones para, una vez que
efectivamente ha quedado desierto ese concurso, pasar a buscar
o a encontrar algún contratista que proceda a hacer esas obras.

Independientemente de eso, que es una cuestión de los meses
que sean necesarios para llevar a cabo esas obras, y se va a dejar
convertido ese centro en una escuela de primerísimo nivel de
hostelería en Ibiza, independientemente de eso, ya el próximo 9
de noviembre empiezan una serie de cursos que se van a ir dando
para no perder ningún tiempo y para tener la oportunidad de
realizar cursos ya este invierno, insisto, al margen de que haya
esa edificación y esa escuela de primerísimo nivel. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr. Marí? Té
vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El que és veritat, i el que no ha
negat el Sr. Conseller, és que ja duim un retard de quasibé
tres anys. Tal vegada les obres, com diu, fa 7 mesos que s'ha
arribat a un acord amb l'Inem per aquest edifici, però la
confusió d'aquest diputat és la mateixa confusió que tenen
els ciutadans que estan interessats en aquestes classes. I
això, el que vostè m'acaba de dir ara, que s'iniciaran les
classes a un edifici diferent, de tot això és del que vostès
havien d'informar els ciutadans correctament, i així, el seu
Govern és expert en informació, podrien dedicar un poquet
d'aquesta campanya en informar-los, i així podríem dir que
ho tenim per saber-ho tot, fins i tot quan començaran
aquestes classes i on. Però això no lleva tot el que jo li havia
dit abans, encara que vostè diga que jo vaig despistat. Els
despistats són els ciutadans, no aquest diputat només.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Serra. Té la paraula el conseller de
Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Mire, yo respecto al primer
tema, que usted insiste que llevamos un retraso de tres años.
Pero, por favor, si hace tres años todavía que se abrió la
Escuela de Hostelería de Palma. ¿Cómo vamos a llevar un
retraso de tres años? ¿Quien es el que se comprometió a
abrir simultáneamente la Escuela de Palma y la de Ibiza?
Por favor, la Escuela de Ibiza surgió a continuación de la de
Palma, y como una ampliación, igual que la de Can Picafort
y la de Menorca. De manera que no me diga usted que
llevamos un retraso de tres años, porque eso no se tiene en
pie. Primera cuestión.

Segunda cuestión: Aquí el único despistado es usted, o
parece que es usted el único despistado, porque ya digo que
hay unos cursos, a los que se dará, y se ha dado, igual que
a la cuestión de las obras, y de quedar desierto, ha salido en
los medios de comunicación, ha salido por todo. Otra cosa,
insisto, es que usted esté despistado, o que usted quiera
cumplir con el expediente de hacer aquí alguna pregunta; y
de todas maneras, si gracias a su pregunta hay una mayor
difusión de la información, pues bendito sea Dios, se habrá
ganado usted hoy la dieta amplia y holgadamente, de
manera que le felicito por ello. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Moció RGE núm. 4285/98, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a informe
de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses de pobresa.
Derivada del debat de la Interpel•lació RGE núm. 2053/98.
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Passam al segon punt de l'ordre de dia, que és mocions, i
deman al PSM-Entesa Nacionalista, la informació que té aquesta
presidència és que la moció 4285/98 està ajornada.

Gràcies, Sr. Sampol.

II.2) Moció RGE núm. 4288/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política ferroviària. Derivada
del debat de la Interpel•lació RGE núm. 1284/98.

I passam a la Moció 4288/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política ferroviària. Té la
paraula el portaveu del Grup Socialista.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
és una moció a favor del ferrocarril de Mallorca, de la millora del
servei actual, de l'extensió de la xarxa ferroviària, i de suport al
finançament extern de les noves línies. A favor de la prolongació
fins a Alcúdia de la línia d'Inca a sa Pobla, actualment en fase ja
d'adjudicació o de construcció; de la reconstrucció de la línia de
Manacor i Artà, amb servei a les zones turístiques de Llevant;
del servei ferroviari a la Universitat, a l'aeroport i a les zones
turístiques dels municipis de la badia de Palma.

El Govern en matèria de projectes ferroviaris, especialment
quan parlam dels nous projectes Universitat, aeroport, badia de
Palma, zones turístiques de Llevant, no respon amb afirmacions
a les preguntes que se li fan, sinó que respon amb dobles
negatives, amb interrogacions o amb evasives. El Govern diu
"Palma-s'Arenal-Andratx, per què no?", respecte de la
Universitat, "qualque cosa haurem de dur"; respecte del tren fins
a Artà, "per què no?". Però, senyores i senyors diputats, aquestes
respostes es podria pensar ingènuament que són degudes a una
falta de planificació o de projecte global per part del Govern, que
són sortides per la tangent. Però no, el Govern diu que té un pla
de transports, que té un pla de transports ferroviaris. El Sr.
Verger deia: "Com, que no hi ha planificació? Hi ha una
planificació". El president de la Comunitat deia: "tenim un pla de
transport públic a les Illes Balears, un pla que s'està aplicant". 

I és que, senyores i senyors diputats, i per què no ha de tenir
un pla el Govern, en matèria de transport ferroviari? Per què s'ha
de descartar que el Govern tengui un pla en matèria de
transports, especialment en matèria ferroviària? Si des de l'any
1990 tots els estudis que el Govern ha encarregat, fan un
plantejament clar i recomanen que es faci un planejament global,
que es faci un estudi marc de conjunt, que es faci un pla
d'actuació; si l'avanç de les Directrius d'ordenació territorial
demanen una estratègia de conjunt en matèria ferroviària; i el
president de la Comunitat insisteix que té un pla, i el conseller
també insisteix que hi ha una planificació, deixem-nos de
discussions bizantines, i per tant simplement demanem-los que
aquest pla que tenen el duguin aquí, al Parlament, abans de final
d'any, una cosa ben senzilla de complir, per tal que els
parlamentaris i tota la població puguin estar ben informats de
quines són les previsions a mig i llarg termini, quines són les
prioritats, quines són les fonts de finançament per dur aquest pla
endavant.

Per altra part, la línia de renovació d'Inca a sa Pobla, que
està ja en fase d'execució, i per tant té un termini molt curt
de construcció. Però a aquesta línia el seu sentit li dóna
arribar a Alcúdia i a les zones turístiques d'Alcúdia, que és
allà on realment hi ha les masses d'usuaris potencials
d'aquesta nova línia ferroviària. Quedava clar l'altre dia el
compromís del Govern de dur el ferrocarril fins a Alcúdia,
i no acabar a sa Pobla. Bé, idò aquest ferrocarril fins a
Alcúdia, del qual el Govern encara no ha compromès el
traçat, no té resolta la seva connexió amb sa Pobla ni tan
sols, amb aquesta estació terminal que ha plantejat,
nosaltres li demanam que en un termini curt faci públic un
estudi d'alternatives. Hi ha dificultats, se'ns diu, hi ha
problemes mediambientals, hi ha problemes de confluència
amb les àrees d'explotació agrícola intensiva. Bé, idò que es
plantegin les alternatives possibles, que es valorin
econòmicament aquestes alternatives, que es valorin aquests
impactes ambientals, per tal de poder conèixer les
disjuntives possibles i poder optar amb el màxim de
coneixement a un traçat ja aprovat per a una línia que és
necessari no deixar per molt més endavant la seva execució.

Per altra part, estam d'acord que és necessària una
aportació externa per dur endavant aquestes noves línies
ferroviàries. La transferència en matèria ferroviària va estar
molt ben dotada, però en relació als serveis que hi havia en
aquell moment, i que permetien sense cap dubte, com varen
expressar en aquell moment tots els responsables del
Govern, va ser una transferència extraordinària en matèria
econòmica. Però en aquest moment tenim elements per
aspirar a noves línies amb nous finançaments. Una de les
qüestions que precisament la Llei del règim especial de les
Illes Balears estableix a l'article 10 és que el transport
ferroviari tindrà col•laboració del Govern central per dur-se
endavant. Per tant, crec que efectivament és el moment que
el Parlament doni suport al Govern en totes les seves
gestions per tal que aquest finançament previst en aquesta
llei es pugui fer realitat, tengui un calendari.

Per altra part, els passos a nivell sense barrera a la línia
actual en servei de Palma a Inca sempre han estat una
qüestió delicada, una qüestió de seguretat ben necessària i
urgent, i que a més sempre ha merescut l'aprovació unànime
d'aquest parlament quan s'ha plantejat, quan s'ha plantejat a
l'any 94, a un debat de política ferroviària, quan s'ha
plantejat a l'any 95, amb una altra moció especial del Grup
del PSM, sempre ha tingut el suport unànime, però la
realitat és que no s'han eliminat aquests passos a nivell
sense barreres a camins públics a la línia Palma-Inca. El
conseller deia que en quedava un, o que hi havia un
problema amb Binissalem, i que no es posaven d'acord
l'Ajuntament amb l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca
per resoldre'l. 
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La realitat és una altra, la realitat és ben distinta, la realitat és
que en el terme de Binissalem hi ha tres passos a nivell sense
barreres de camins públics, un al camí d'Alaró, dos al camí de
Lloseta, que no hi ha ni hi ha hagut cap consulta amb
l'Ajuntament, i per tant cap discrepància que s'hagi plantejat amb
la institució municipal sobre la manera de resoldre aquesta
qüestió, tenint en compte que aquests passos, segons els
compromisos dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, s'havien
d'haver eliminat a l'any 1996. A Consell n'hi ha un; a Lloseta n'hi
ha un, a l'estació; a Santa Maria n'hi ha dos, i no compt un tercer
que l'Ajuntament pròximament, en qüestió de setmanes, tancarà,
el del camí d'en Tiró i el del camí de ses Forques, que necessiten
aquesta solució d'automatització com a mínim. Per tant, en
quatre municipis hi ha com a mínim set passos públics
importants sense barreres, perillosos, amb el ferrocarril, quan
realment i de forma reiterada se'ns havia dit que a l'any 1998
quedarien absolutament suprimits o automatitzats tots el passos
a nivell en camins públics.

I per últim vull fer menció a una qüestió que el conseller va
dir que ja estava estudiada, però que realment jo crec que el
Parlament li hauria de donar suport per agilitar la seva execució,
que és que una zona tan poblada com és la de Marratxí, poblada,
amb equipaments públics importants, amb activitats
econòmiques importants, i de molt de moviment de persones,
com és el polígon industrial de Marratxí es faci un baixador a la
línia de Palma a Inca. És una petició reiteradament plantejada per
l'Ajuntament, plantejada també sense èxit en aquest parlament no
fa massa temps, i que crec que és el moment de donar-li una
solució, molt més si, com aquí es va dir, realment els estudis
estan fets, i només es tracta ja de l'execució de l'obra. 

Per tant, esper que aquesta moció, que és una moció
absolutament favorable al ferrocarril, és una moció a favor de la
millora del servei ferroviari, tant del servei existent com dels
serveis a incrementar i estendre, pugui tenir el suport de tots els
grups parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Grups que vulguen intervenir? Per part
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement vull anunciar
que Esquerra Unida donarà suport a tots i cadascun dels
cinc punts que conformen la moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista. Estam d'acord amb tots ells,
malgrat que naturalment la definició de punts concrets
relatius a la xarxa ferroviària, fins i tot els punts relatius a la
millora de la xarxa actualment existent efectivament els
compartim, però haurien d'anar emmarcats -i això jo crec
que això és la reivindicació mare de la interpel•lació i de la
moció- dins un pla global relatiu al transport ferroviari de
l'illa de Mallorca. I més enllà d'això, aquest pla ferroviari
seria, en bona teoria, indissoluble d'un pla relatiu al
transport públic, el gran mal -s'ha repetit cent vegades-
d'aquesta comunitat autònoma és que no tenim ni l'un ni
l'altre. No tenim ni pla de desenvolupament del transport
públic ni, en el marc d'aquest pla de desenvolupament del
transport públic, un pla relatiu al transport ferroviari. A
partir d'aquí res no pot funcionar d'una manera condreta. El
Govern de la Comunitat Autònoma pot efectivament orejar,
com ha fet durant els darrers mesos o els darrers anys,
diferents projectes que van i vénen, que pugen i baixen, que
entren i surten de l'àmbit de les prioritats i del possible. Em
passa aquí ara una nota el Sr. Balanzat que donaran suport
també a la moció, cosa que jo transmet i deix constància al
Diari de sessions d'una manera disciplinada. Pot el Govern
parlar de projectes, parlar de possibles costos d'aquests
projectes, però la veritat és que si no hi ha acció planificada,
no hi ha realment una bona política possible. 

I efectivament també donam suport al tema del
finançament. Aquí, a les Illes Balears, amb els nostres
imposts subvencionam la xarxa ferroviària de l'Estat
espanyol. És natural, totes les xarxes ferroviàries han de ser
subvencionades amb doblers públics, si no, no hi ha
possible explotació rendible d'un servei d'aquestes
característiques, però si els ciutadans de les Illes Balears
subvencionam el transport ferroviari del continent, també és
natural que de l'Estat es tenguin en compte les Illes Balears
a l'hora de planificar les seves inversions en matèria
ferroviària, i per tant ens sembla oportuna la consideració
que es fa al punt número 3, igualment que el tema relatiu a
la Unió Europea, malgrat que ahir sembla ser que alts
responsables de la Comissió Europea han vengut a posar en
dubte la voluntat d'aquesta comissió per aportar fons a
aquesta matèria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També el nostre grup expressarà
el seu suport a tots i cadascun dels punts d'aquesta moció
subsegüent, i confiam que efectivament abans de final d'any
es podria presentar sense cap mena de problemes aquest pla
de transport ferroviari, perquè el Sr. Matas va dir dins el
debat de l'estat de l'autonomia, o de política general, entre
d'altres joies que evidentment avui no podrem comentar,
que hi havia un pla de transports i s'estava implementant. En
un altre temps haguéssem pensat que era una mentida,
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senzillament perquè no hi era, però ara, veient el menyspreu que
hi ha cap a aquest parlament, podríem fins i tot pensar que el PP
el té i senzillament no el vol mostrar a la resta de grups de la
Cambra, i mantenir l'itinerari lògic d'aquesta mena d'instruments.
En qualsevol cas, si el té el podrà dur sense cap dificultat, jo crec
que el termini és fins i tot excessivament generós; i si no el té
haurà de demanar disculpes per haver-hi dit i haver-ho expressat
amb aquesta contundència a la Cambra i a la càmera, que és allà
on supòs que més s'adreçava el president, perquè a la Cambra no
li dóna tantes explicacions.

En qualsevol cas, ja hem començat a descartar que en aquest
parlament se'ns donarien més clarícies de les que es dóna a la
premsa, perquè també s'han anat embullant; i el que sí que hem
vist, és que d'una ridiculització del tren, d'una ridiculització
basada en arguments econòmics de rendibilitat, i basada en
arguments funcionals, que havent-hi cotxes gairebé no importava
fer res més, ara senzillament se'ns diu que no es descarta res. No
es descarta res, però tampoc no es comença res. Veurem si amb
aquest pla, si a la fi publicats en butlletins, i veient en pessetes i
amb pressupostos, si hi ha qualque cosa més que aquesta línia
d'Inca a sa Pobla, que desgraciadament no continua, no preveu
com a mínim amb un traçat realment establert, fixat, l'arribada
fins a Alcúdia, que indubtablement seria el que donaria sentit a
aquesta prolongació. S'ha d'arribar als nous nodes econòmics,
aquests estan a la costa; s'ha de comunicar la capital amb la
costa, amb l'aeroport, amb la universitat, i aquest jo crec que és
el gran repte que té el transport públic a Mallorca, i concretament
el ferrocarril, sense descartar alguns petits trams o algun projecte
que es podria establir a les altres illes.

Donarem també suport, evidentment, a aquesta idea que
s'aconsegueixi finançament extern. No hi ha dubte que si el
Govern balear ha malavejat per aconseguir un finançament en
carreteres, amb més motiu gairebé, o com a mínim amb el mateix
motiu el necessita en tren, avui amb un suport legal, que és el de
la Llei de règim especial, i per tant és indiscutible que si hi ha la
voluntat política es podria aconseguir aquest finançament.
Nosaltres ja fins i tot ens permetem dubtar de la voluntat política
d'aconseguir el finançament per no veure's obligats a fer-lo.

També a aquests passos a nivell, imprescindibles; i quant al
baixador de Marratxí, apuntar que s'ha de fer compatible el
nombre d'aturades del tren amb la seva eficàcia quant a temps.
Hi ha d'haver uns itineraris que siguin competitius amb el
transport privat, i per tant per ventura el que hi haurà d'haver és
distints horaris, hi haurà d'haver distintes freqüències que
permetin, molt especialment des que s'obri la línia de sa Pobla,
que de moment encara no en coneixem cap mena de freqüència,
no se'ns ha contestat a preguntes al respecte, per saber quin
temps estarà; i hi ha d'haver segurament compatibilitzant algun
recorregut amb moltes aturades, concretament aquesta en aquest
nou baixador si es construeix, amb d'altres que sien prou ràpids
com per fer el viatge realment competitiu amb el transport privat.

En principi, per tant, suport a totes aquestes mocions, i
voldríem que anàssem parlant cada vegada menys de tren en
aquesta cambra, perquè cada vegada més estigués a damunt
les vies, i per tant a l'exterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta és una moció a favor del tren a Mallorca. Amb
aquestes paraules ha començat avui la seva intervenció el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, i la veritat és que
escoltant-lo ja ens hagués agradat que aquestes paraules
amb què avui ha començat haguessin estat acompanyades
de fets durant tota la gestió de l'Administració socialista
mentre va ser competent en matèria de ferrocarril aquí, a les
Illes Balears, perquè la veritat és que fins l'any 94, en què
varen ser transferides aquestes competències a la Comunitat
Autònoma, el ferrocarril i la política ferroviària en general
va ser unes de les grans marginades i oblidades per part de
l'Administració socialista a aquestes illes. De fet només es
va passar de les paraules als fets en el moment en què es
reben les competències, i malgrat una transferència no del
tot completa, pel que veim en el futur que ha de ser una
política ferroviària, és a partir de l'any 94 quan es comencen
a exercir i de veres començar a fer polítiques actives de
recuperació i millora del ferrocarril a la nostra illa. De
manera que aquesta pujada al carro del tren per part del
Grup Parlamentari Socialista, tant de bo l'haguessin tenguda
bastants d'anys enrere, amb la qual cosa segurament la
situació no seria la que tenim avui en dia.

Passant a contestar punt per punt les propostes que
planteja el Grup Parlamentari Socialista en aquesta moció.
En relació amb la primera, i encara que manifestem el
nostre suport a una política ferroviària aquí, a l'illa de
Mallorca, manifestada pel conseller de Foment i pel
president en el debat de la setmana passada, sí que hem de
dir que és vertaderament difícil votar a favor de la primera
proposta, allà on se'ns parla que ens manifestem a favor de
tota una sèrie de línies, i que es presenti abans de final
d'aquest any un programa d'actuacions, projectes,
inversions, prioritats i calendari. I és difícil perquè aquí hi
ha una diferència de criteri important entre el Grup
Parlamentari Popular i els altres grups representats en
aquesta cambra. Nosaltres entenem que aquesta és una
qüestió suficientment seriosa i important com perquè sigui
sotmesa a tota una sèrie d'estudis que ens puguin oferir llum
quant a la viabilitat econòmica, als impactes ambientals
etcètera, que puguin tenir no només la millora de Palma
Inca, que ja s'ha fet, sinó sobretot la reobertura i obertura de



5270 DIARI DE SESSIONS / Núm. 122 / 20 d'octubre del 1998

noves línies de tren dins l'illa de Mallorca. Entenem que no es
pot parlar, com vostès reclamen, de planificació, si ja ens vénen
aquí demanant directament que ens manifestem a favor, sense
saber els estudis econòmics i d'impacte ambiental que puguin
suposar determinades línies. Ens demanen ja abans de final d'any
tot un programa d'actuació i d'inversions, i de calendari i de
programacions, i nosaltres entenem que és previ i que és
prioritari fer els estudis oportuns. I a més ho feim amb fets i no
només amb paraules, perquè saben vostès que en els pressuposts
de l'any 99 hi ha partides per als estudis pertinents de la
prolongació de la via del tren des de sa Pobla fins al Port
d'Alcúdia, partides pressupostàries també destinades a l'estudi de
les línies de Manacor i Artà i de la Universitat de les Illes
Balears; i fins i tot, com vostès saben, hi ha en aquests moments
en marxa també una operació d'una unió temporal d'empreses
entre l'Empresa Municipal de Transports de Palma i els Serveis
Ferroviaris de Mallorca per estudiar la implantació d'unes línies
de tramvia lleuger cap a la platja de Palma i cap a l'aeroport.

En conseqüència, estam en una fase d'estudis que és per la
qual apostam nosaltres en aquests moments, i no en una fase de,
sense planificació i sense estudiar res, començar a definir-nos en
una sèrie d'inversions que són bastant quantioses i que
requereixen baix el nostre criteri estudis econòmics i ecològics
i ambientals previs.

La segona proposta ens demana que se sotmeti a informació
pública un estudi de les distintes alternatives de traçat del
ferrocarril de sa Pobla al Port d'Alcúdia. Efectivament a aquesta
segona proposta votarem que sí. Ja li dic que en el pressupost del
99 hi ha precisament partides econòmiques destinades a aquest
estudi, i cap inconvenient hi ha partides econòmiques destinades
a aquest estudi, i cap inconvenient hi ha que se sotmeti a
informació pública, perquè no és que sigui inconvenient, sinó
que serà naturalment necessari que es faci així.

Quant al tercer punt, que parla de la reclamació d'inversions
amb suport econòmic estatal i de la Unió Europea quant al que
fa referència a la política ferroviària, naturalment també votarem
que sí. Entenem que la poca transferència econòmica que
precisament en el seu moment varen tenir per part de
l'Administració central, provoca que bona part de les inversions
que s'hagin de fer en nova via o en reposició i millora de les
existents, necessiten i requereixin d'aquesta aportació europea i
estatal.

Votarem també que sí al quart punt, que fa referència a la
millora de la seguretat de la línia Palma-Inca eliminant, en el
més curt termini possible, els passos a nivell existents en aquest
moment sense protecció.

Vull dir-li que votarem a favor perquè, efectivament, encara
no s'han eliminat tots, però sí que és bo recordar aquí i
constatar que, des de l'any 94, en què s'exerciten les
competències en matèria de ferrocarril per aquesta
comunitat autònoma, s'ha vengut ja duent a terme tota una
actuació precisament de millorar de seguretat; aquesta ha
estat, sens dubte, una de les prioritats de les inversions dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca que ha fet que únicament,
com vostè reconeixia, només determinats punts dins el
municipi de Binissalem en aquests moments ofereixen,
efectivament, unes condicions que poden fer perillar la
seguretat dels usuaris. Vull dir-li, en qualsevol cas, que
votam que sí a aquesta proposta perquè el Govern està -
naturalment que sí- fent aquesta feina. Li diré, a títol
d'exemple, que, per exemple, en el nou traçat Inca-sa Pobla
precisament ja no hi ha cap tipus de pas a nivell; són 11
passos superiors o inferiors que, precisament, eviten aquests
problemes i aquests riscs que vostè comentava.

I finalment, quant al cinquè punt, el que fa referència a
la creació d'un nou baixador ferroviari a Marratxí, li he de
dir que efectivament, igual que en el primer punt, en aquest
moment s'està en una fase d'estudi que ha d'analitzar,
naturalment, tots els aspectes que puguin afectar aquesta
decisió, no només la viabilitat material d'aquest baixador,
sinó també el problema que pugui suscitar quant a
l'operativitat i la utilitat del tren com a mitjà de transport pel
que fa referència a la freqüència i la rapidesa. Una vegada
que estiguin acabats aquests estudis, i no abans, és quan
podrem decidir si aquest nou baixador ferroviari a Marratxí
és o no necessari i imprescindible.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a votació... Sí, Sr. Triay. Té vostè la paraula en
torn de rèplica.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors portaveus que
han anunciat el vot favorable a aquesta moció, encara que
sigui parcialment. Bé, hem escoltat amb atenció el portaveu
del Partit Popular i la conclusió és que, com que la paraula
del president i la del conseller no es poden posar en dubte,
hi ha una planificació de transports, hi ha una planificació
ferroviària, però no la poden dur al Parlament perquè els
estudis no estan fets. Crec que en aquesta situació d'una
planificació feta, acordada, decidida, però amb els estudis
sense fer, crec que és més necessari que mai que el
Parlament reclami que en el període de tres mesos aquesta
actuació, aquest pla d'actuació a mig i llarg termini en
matèria ferroviària es faci perquè és el que demana tot el
sentit comú, és el que demana des del primer estudi
d'aquella consultora Senda3 de l'any 90 fins al professor de
ferrocarrils de l'any 94 de la Universitat Politècnica de
Barcelona, fins al que diuen les Directrius del Govern,
l'avanç de Directrius en matèria d'Ordenació Territorial, és
el que diuen tots els plantejaments: que hi ha d'haver un
disseny de conjunt, una estratègia, i aquesta no existeix,
com ha quedat clar en la intervenció del Sr. Flaquer.
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Per altra part, el tema dels passos a nivell. Bé, la situació no
és tal com la plantegen aquí. Jo ja he dit, però no se m'ha
escoltat, que el conseller havia parlat del fet que només hi havia
un problema a Binissalem; no és així, hi ha com a mínim set
passos a nivell de camins públics que tenen greu perill, de
camins públics de vianants, de ciclistes, de tractors i de cotxes,
dins quatre municipis, tres a Binissalem, un a Consell, dos a
Santa Maria i un a Lloseta, i això tenint en compte que els
Serveis Ferroviaris de Mallorca, per petició d'aquest parlament,
van fer un programa que han incomplit totalment, on deien que
el 96 s'eliminarien els tres passos de Binissalem, cap ni un; que
el 97 s'eliminaria el de Consell, no és cert, no s'ha fet; i que el 98
es farien els de Santa Maria i Lloseta, i tampoc no s'han fet, per
ara, i queden dos mesos. 

Per tant, aquí és clar que han d'estar d'acord que s'ha de fer,
però aquí hi ha molta més preocupació -i a més em sembla bé-
per la línia nova que per la línia actual. Jo crec que el primer que
haurien d'haver dit és: "Si una nova línia que plantejam i
adjudicam la setmana que ve o la setmana passada, suposa
l'eliminació del cent per cent dels passos a nivell, dels passos
sense protecció a camins públics, primer de tot hem de llevar els
passos sense protecció -ja com a cosa urgent, sense que tengui
res a veure amb allò altre- dels que actualment hi ha a la línia
que té tot el trànsit i que té tot el perill". Crec que el que és lògic
és que ho hagin projectat així, allò de sa Pobla; el que no és lògic
és que encara estiguem així amb la línia actual, quan jo crec que
els alcaldes s'han cansat ja de fer peticions i de dur a visitar als
consellers, al president i als directius de la Societat Ferroviària
de Mallorca els punts on hi ha aquests problemes concrets, que
són problemes de perillositat pels que van en ferrocarril i pels
que creuen aquests camins obligadament.

Per altra part, bé, es fan disquisicions històriques, jo només
tenc aquí un retall perquè es perden dins la història; el Sr. Reus
deia l'any 94 que els recursos del traspàs de FEVE eren els més
importants de la història. El Sr. Reus era home de paraules
ajustades i aquí està dit, el que va pensar en aquell moment,
sobre la transferència del ferrocarril. 

Sobre el ferrocarril voldria dir que aquest parlament va
debatre, quan era gestió de l'Estat, una moció sobre ampliació de
línies que estaven tancades i el Partit Popular la va votar en
contra. Aquesta era la seva sensibilitat en matèria ferroviària. Els
socialistes la vam votar a favor, era del PSM. Però també els
voldria dir que varen fer projectes, el Govern balear, que estan
arxivats, projectes per convertir les vies de ferrocarril fora d'ús
en caminals verds, en vies de passeig en bicicleta. És aquest, el
projecte de ferrocarril que tenien?, no el tenien, tampoc, però que
no el tinguessin no és l'objecte d'aquesta interpel•lació: ara és
quan crec que s'ha de tenir, ara és quan s'ha de plantejar, ara és
quan és el moment de fer aquesta visió de conjunt.

I en relació al finançament europeu, que també ha sortit
en alguna altra intervenció, efectivament jo crec que és una
mala notícia, que la Unió Europea comuniqui que les Illes
Balears no entren dins la xarxa transeuropea; crec que és
una mala notícia i una mala gestió dels governs del Partit
Popular, tant si són a les Illes Balears com el d'Espanya,
perquè no puc entendre que altres comunitats insulars
tenguin trams de les seves xarxes de transport, de carretera
o de ferrocarril, dins la xarxa transeuropea i les Illes Balears
no, però, en qualsevol cas, crec que el punt d'aquesta moció
s'ha de mantenir com a tal perquè tot això són criteris que
canvien, tot això són criteris que canvien, precisament, amb
la insistència i amb la pressió dels col•lectius o de les
comunitats autònomes i dels governs que defensen els
interessos de les seves poblacions.

I res més; efectivament es tracta d'una moció a favor del
ferrocarril, una moció per tal que, el que crec que ja hi ha
consens polític dins aquesta cambra, es converteixi també
en uns compromisos d'actuació en els casos més urgents i de
planificació en les actuacions a mig i llarg termini que, com
va dir molt bé el conseller de Foment l'altre dia, són
qüestions que s'han... inversions lentes, inversions poc
flexibles, irreversibles quan s'inicien i que, per tant, s'han
estudiar conscienciosament i, per tant, hi ha d'haver
projectes de futur, no tan sols projectes per al mes que ve.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Acabat el debat passarem a la votació. Sr. Flaquer, té
vostè la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President. Demanaríem votació separada dels
punts 1 i 5 d'aquesta moció.

EL SR. PRESIDENT:

Podem votar el punt número 1 i el punt número 5
conjuntament?

Passam a votar el punt número 1 i el punt número 5
d'aquesta moció de manera conjunta.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquests
dos punts, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 23; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjats el punt número 1 i el punt número 5 de la moció.
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Passam a votar els punts números 2, 3 i 4.

Es poden donar aprovats per assentiment?

S'aproven per assentiment.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 2910/98, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a l'organització dels campionats de
Balears de l'esport per a l'edat escolar celebrats els dies 29 i 30
d'abril i 1 i 2 de maig del 1998 a Mallorca.

Interpel•lació RGE núm. 3464/98, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a mancances en l'organització dels
campionats d'Espanya de la Joventut, celebrats els dies 22, 23 i
24 de juny a Mallorca.

Passam al següent punt de l'ordre del dia..., que fa referència
a la Interpel•lació presentada pel Grup Parlamentari Mixt relativa
a l'organització dels campionats de Balears per l'esport per a
l'edat escolar i que s'ajunta amb la interpel•lació que s'havia de
veure avui capvespre, que també estava presentada pel Grup
Parlamentari Mixt sobre esport de jovent.

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:

Sí, gràcies, Sr. President. Com que la portaveu que havia de
defensar això no ha arribat jo demanaria, si es pot ajornar, que
s'ajornàs, i si ha de decaure que decaigui. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No pot ser ajornada i, degut al fet que no es troba a la Cambra
la portaveu que havia de defensar aquestes dues interpel•lacions,
decauen i, per tant, no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca
la sessió.
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