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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Anam a començar
aquesta sessió plenària, i les preguntes que facin referència a
aquells diputats que per causes alienes a la seva voluntat no es
troben a la Cambra mirarem si poden passar al darrer lloc, si és
que arriben a temps. Per tant, la primera pregunta queda ajornada
a l'espera que pugui ser aquí a la Cambra. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4490/98, de l'Hble Sr. Diputat
Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de gestió acadèmica, administrativa i econòmica.

La segona queda ajornada a petició del Govern per absència
del conseller de Cultura. La tercera també queda ajornada per
avui matí. 

I.4) Pregunta RGE núm. 4435/98, de l'Hble Sr. Diputat Joan
Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a manca de professorat a centres de
secundària de Menorca.

La quarta queda ajornada per la no presència del conseller. La
cinquena també queda ajornada per l'absència del diputat
d'Eivissa. 

I.6) Pregunta RGE núm. 4478/98, de l'Hble Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estudi de llengües estrangeres a centres d'ESO i
Batxillerat.

I.7) Pregunta RGE núm. 4479/98, de l'Hble Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a transport aeri entre illes.

La sisena i la setena queden ajornades per absència del
conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 4485/98, de l'Hble Sra Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compra de patrimoni natural a Menorca.

I anam a la pregunta número 8, que formula la diputada Sra.
Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, en el
sentit de quina és l'opció del Govern de les Illes Balears per
executar la inversió de 425 milions a l'illa de Menorca en compra
de patrimoni natural. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, senyors del Govern,
feim aquesta pregunta perquè han passat tres mesos des que es va
declarar desert el concurs per a la compra de patrimoni a
Menorca. Durant aquests tres mesos, sobretot a l'illa de Menorca
les declaracions i contradeclaracions dels membres del Consell
Insular han estat vertaderament confuses i, per tant, demanam al
Govern de la Comunitat Autònoma quina és l'opció del Govern
que, en definitiva, és qui exercirà aquesta inversió a Menorca,
quina és l'opció que tenen avui per tal de complir el discurs que
en aquest debat de l'estat de la Comunitat el Sr. Matas va fer de
mantenir una inversió important i fortament reclamada? Per tant,
quina és l'opinió del Govern, quin és el criteri i quina és l'opció,
en definitiva? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Medi
Ambient, té vostè la paraula.

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

Sí, ara tenc la paraula i el micro, moltes gràcies. 

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament fa uns mesos es
va deixar deserta la convocatòria de concurs per a
adquisició de patrimoni públic a l'illa de Menorca. En
aquests moments no hi ha criteri format respecte a quins
seran els arguments que posarem sobre la taula a l'hora
d'adquirir patrimoni a Menorca. En qualsevol cas, el criteri
seria aquest. 

En tot cas, aquesta inversió es mantendrà a l'illa de
Menorca, serviran aquests 425 milions de pessetes per
adquirir patrimoni natural a l'illa de Menorca i sàpiga vostè
que, efectivament, com sé que coneix, hi ha hagut una sèrie
de suggerències de distintes organitzacions empresarials
respecte a quin podria ser aquest camí; fan referència als
accessos a les platges de Menorca però, en qualsevol cas,
com li deia, Ibanat, que és qui té en aquest moment dins el
seu pressupost les partides destinades a adquisició de
patrimoni natural a Menorca, pren les seves decisions per
consell d'administració i aquesta no ha estat present.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Si el Govern no té criteri després
de tres mesos, si les declaracions són confuses en el Consell
Insular de Menorca, nosaltres, Sr. Conseller, li oferim des
del Partit Socialista -ja ho hem fet en el Consell Insular- que
per formar criteri valdria la pena que fos consultada la
institució com a tal del consell insular, fossin consultats els
batles de Menorca i es plantegés d'una manera oberta quina
és aquesta opció que vol Menorca d'una manera molt més
ampla. Per tant, li pregaríem, és una sol•licitud que hem fet
a la institució del Consell Insular i li feim avui a vostè, si
aquest criteri encara no està tancat, que donin l'oportunitat
perquè siguin les institucions de Menorca les que puguin
també avalar amb criteris o propostes aquestes sol•licituds
i no només el Partit Popular, com en aquest moment es
planteja.
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Per tant, li pregaríem açò, atesa la manca de criteri, encara,
del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment agraïm qualsevol
aportació que se'ns pugui fer des de qualsevol estament social de
Menorca; òbviament no tenim la decisió presa, sí que tenim uns
criteris a l'hora d'argumentar-ho i, per tant, ens serviran aquestes
opinions que vostès o qualsevol estament social de Menorca
puguin aportar per prendre la decisió finalment. 

El que sí li agrairia és que en qualsevol cas això, aquestes
aportacions, aquestes reflexions que ens facin, sigui això,
aportacions i reflexions, no que siguin suggerències o coets a
l'aire, com els que varen amollar el mes de maig de l'any 98,
precisament vostè i el batle de Maó, fent judicis anticipats
respecte a l'adquisició de patrimoni natural a l'illa de Menorca,
que va ser bastant desafortunat perquè el temps, com sempre,
posa a cadascú al seu lloc, dóna i lleva raons. Com vostè sap, i
com sap també el batle de Maó el Sr. Bagur, la finca que vostès
proposaven que es compraria, que estaven segurs i que deien que
tot era una comèdia, al final no es va comprar. Aportin
suggerències constructives i jo els ho agrairé. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 4493/98, de l'Hble Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment esmenes aprovades als pressupostos.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Miquel Gascon, del Grup Parlamentari Socialista, en el sentit de
quan pensa el Govern fer efectiu el compliment de les esmenes
6781, 6779 i 6780 aprovades pel Parlament en el debat de
pressuposts de dia 18 de desembre del 1997. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. El dia 18 de desembre del 97, en
el debat dels pressuposts, es van aprovar tres esmenes que
el Grup Socialista havia presentat com a esmenes d'addició,
i el Grup Popular, en paraules del Sr. Palau, va canviar com
a afectació i nosaltres vam acceptar, es van aprovar aquestes
esmenes que eren per a la construcció dels centres de salut,
centres sanitaris de Sant Lluís, de Fornells i de Ferreries.
Aquests centres, hi havia un conveni signat per Pla 10 per
part de la Conselleria de Sanitat. Entenem que una vegada
es va aprovar aquestes esmenes s'hauria d'haver entregat ja
el total dels diners als ajuntaments i, com que sabem que a
data d'ahir no s'havia fet, voldríem saber quan el Govern
pensa fer efectiva l'aprovació de les esmenes que he
anomenat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, nosaltres entenem
que l'afectació amb la forma transaccional que es va pactar
dins aquest plenari i seguint un poc la literalitat del mateix
Diari de Sessions, ens du a la convicció que, en qualsevol
cas, el que no (...), entenem, era desvirtuar els convenis que
estaven signats entre la Conselleria de Sanitat i aquests
ajuntaments que, naturalment, ja estaven signats amb
anterioritat a aquesta data de 18 de desembre. Per tant,
aquest tema podria plantejar, duita una interpretació a la
interpretació que fa vostè a la pròpia pregunta que planteja,
a una situació arbitrària i distinta per a aquests ajuntaments
que la que s'havia tengut amb tots els ajuntaments de les
Illes Balears quant a finançació, fins ara, de centres
sanitaris. 

Per tant, la interpretació que nosaltres vàrem fer és que
aquesta transacció que el Sr. Palau plantejava era realment
una afectació parcial a aquella anualitat de la part alíquota
corresponent del pressupost per a la construcció d'aquests
centres que, per cert, ja estan acabats i que, per cert, s'han
acabat amb un conveni signat precisament amb aquests tres
ajuntaments. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes van sofrir una
transacció que deia "d'afectació", en lloc "d'addició", del
subprograma 411101, el 7009. Llavors les esmenes eren una
per 30 milions, l'altra per 37 milions...; no era per les parts
alíqüotes de cap cosa, eren per 31 milions, per 37 milions...
En tot cas, el Grup Popular no havia d'haver aprovat
aquestes esmenes. Per altra banda, que estigui aprovat un
conveni no vol dir que no es pugui canviar en un moment
donat: altres vegades s'ha fet. 
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Nosaltres pensam que..., a més vull dir que no hi ha
interpretació, en això del Diari de Sessions: es van aprovar les
esmenes i les esmenes, si vostè mira el que posaven, eren de 30
milions i de 37 milions, aproximadament. Per tant, aquestes
esmenes s'han de complir i jo demano empara al president del
Parlament per tal que el Govern compleixi les esmenes que
s'aproven a la Llei de pressupostos, perquè ens passam tres dies
aquí en el Parlament discutint i després no es compleixen.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Naturalment, Sr. President, he de discrepar d'aquesta
interpretació. Nosaltres entenem que l'afectació implicava el
desglossament plurianual d'aquesta despesa. Evidentment, és un
tema sotmès, com és natural, a interpretació, però no crec que
sigui el tràmit de preguntes el lloc on s'hagi de dirimir l'aplicació
dels pressupostos de la Comunitat Autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 4418/98, de l'Hble Sra. Diputada
Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centre de salut de Santa Eulàlia.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Maria Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, amb
la formulació següent: "En quina fase es troba la construcció del
centre de salut de Santa Eulàlia?". Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. La construcción del centro de salud
de Santa Eulalia ya ha sido motivo de alguna otra pregunta en
este pleno, y parece ser que está o que estaba bloqueada por la
insistencia por parte del Govern en financiar esta construcción
mediante el Plan 10 y por la negativa por parte del ayuntamiento
de esta localidad de aceptar esta forma de financiación. En
noticias aparecidas en la prensa en los últimos meses y incluso
hoy mismo, parece ser que se están contemplando otras maneras
de financiar esta construcción. Entonces quisiéramos confirmar
estas noticias; por eso hacemos la pregunta de hoy: ¿En qué fase
se encuentra la construcción del centro de salud de Santa
Eulalia? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, precisament, com
vostè ha citat, la portada del diari d'Eivissa d'avui explica
que "el Insalud garantiza que el centro de salud de Santa
Eulalia se iniciará en 1999", i això és així perquè en el recent
acord en el qual es va arribar entre el Govern balear i el
Ministeri de Sanitat es va preveure, entre moltes altres
coses, que la construcció del centre de Santa Eulàlia, que
efectivament estava bloquejat per la falta d'acord entre
l'ajuntament i el Govern balear, la Conselleria de Sanitat,
per personalitzar un poc més el desacord, serà construït
íntegrament i finançat íntegrament per l'Insalud. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, respecto al compromiso
del Insalud preferiría contestar en la siguiente pregunta
porque está hilvanada, de alguna manera, con ella. Respecto
a la contestación que me da el Sr. Conseller, de alguna
manera viene a demostrar que el Plan 10, como ya hemos
dicho en varias ocasiones, no es un buen plan de
financiación para la construcción de centros, y ya no es que
lo digamos nosotros, sino los propios alcaldes de su propio
partido se lo están diciendo, no solamente el de Santa
Eulalia sino, como veremos, hay algún otro alcalde que dice
lo mismo. Entonces todo esto ha llevado que, a pesar de
existir un compromiso de que este centro esté ya construido
en el 95 y por mucho que aquí al presidente Matas el otro
día se le llenó un poco la boca diciendo todo lo iban a hacer
y lo poco que habíamos hecho el Partido Socialista cuando
estábamos en el poder, lo cierto es que este centro lleva tres
años de retraso y me temo, aunque quiero equivocarme, que
seguirá llevando retraso. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Em deixi dir-li que du molt més
de tres anys de retard en el que respecta a la finançació
d'Insalud i la despesa d'Insalud a l'illa d'Eivissa. En
qualsevol cas jo el que vull dir és que aquest tema està
completament desbloquejat: hi ha un acord signat pel qual
l'any 99 hi haurà doblers per començar la finançació
d'aquest centre sanitari, que no costarà ni una pesseta al
Govern balear. 
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I respecte a la desqualificació genèrica que fa vostè del Pla
10, idò no la puc compartir. Comprenc que la critiqui i que hi
hagi ajuntaments que no els pugui agradar, però aquest sistema
de finançació, que és solidari entre el Govern balear i els
diversos ajuntaments, és el que permet que aquests centres es
puguin construir sobre el territori amb menys temps, i amb uns
períodes relativament breus la millora de l'assistència primària
arribi a tots els ciutadans de les Illes Balears, i no només a
aquells que fossin elegits perquè se'ls construís a ells un centre
sanitari. Per tant, pot tenir punts dèbils i pot ser criticat, com tot
en aquesta vida, però jo crec que no pot ser globalment
desqualificat, jo crec que és un programa que ha funcionat molt
bé i que ja hi ha molts de ciutadans a les Illes Balears que
gaudeixen d'uns millors centres sanitaris que s'han pogut finançar
i que s'estan encara -naturalment- finançant amb aquests plans.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4419/98, de l'Hble Sra Diputada
Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centre de salut a la ciutat d'Eivissa.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Maria
Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre de salut a la ciutat d'Eivissa. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Como muy bien decía el Sr. Conseller
de Sanidad, parece que ha habido recientemente un compromiso
por parte del Insalud, Conselleria de Sanidad y algún
ayuntamiento para que el Insalud se haga cargo de la
financiación de la construcción del centro de Santa Eulalia pero
siempre que, a cambio, el Govern y el Ayuntamiento de Ibiza se
comprometan a financiar la construcción de un centro en la
ciudad de Ibiza. Entonces nosotros quisiéramos saber estas partes
qué acuerdos han tomado, si el Govern  piensa aceptar la
construcción de este centro.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, l'acord essencialment pel que
respecta a Eivissa consisteix en el fet que Insalud construirà el
centre de salut de Santa Eulàlia i es pren la decisió, que és una
decisió -vostè ho sabrà millor que jo, però crec que té una certa
demanda a Eivissa- de la necessitat que el centre conegut com a
can Misses, és a dir, el que està a prop o aferrat a l'hospital, idò
fos traslladat a la ciutat i així donaria millor assistència als
ciutadans d'Eivissa i no els obligaria a anar a l'hospital. Sembla
un poc incoherent que estiguin junts l'hospital i aquest centre de
salut, tenint l'hospital com té un servei d'urgències; per tant, s'ha
pensat que el més adient seria que aquest centre..., que es
construís un nou centre de salut per a aquesta àrea dins la ciutat
d'Eivissa i que aquest actual centre es dedicàs, també amb
finançació d'Insalud, en un hospital de dia per a malalts psíquics
d'Eivissa. Això és el conjunt de l'acord.

En allò que respecta a la finançació d'aquest nou centre
de salut que s'hauria de construir a Eivissa, idò certament es
va arribar a l'acord que ha de ser el Govern balear, d'acord
amb l'Ajuntament, -es diu a l'acord global, veuríem de quina
manera; naturalment nosaltres pretenem que sigui a través
d'un pla 10, però encara no hem parlat amb l'Ajuntament
d'Eivissa- que sigui, dic, el Govern balear el que construeixi
i cofinanciï, juntament amb l'Ajuntament de Vila, aquest
centre de salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, lo cierto que hay es que
el Insalud se compromete a financiar la construcción del
centro de Santa Eulalia si, a cambio, el Govern y el
Ayuntamiento de Ibiza construyen un centro en la ciudad de
Ibiza, al mismo tiempo. Entonces resulta que, de alguna
manera, estamos trasladando el problema de Santa Eulalia
a Ibiza. ¿Por qué? El Insalud tiene interés en financiar el
centro de Santa Eulalia porque el gerente mismo ha hecho
declaraciones a la prensa diciendo que le es más barato
financiar el centro de Santa Eulalia que no construir un
centro y un hospital de día para enfermos mentales que
tendría que construir para aplicar el plan de salud mental.
Eso por un lado.

Por otro lado, resulta que la financiación, como bien
decía, ustedes pretenderán hacerla por el Plan 10, y el Plan
10 queda claro que el Sr. Fajarnés, el alcalde de la ciudad de
Ibiza, no está dispuesto a ello; literalmente dijo: "Nosotros
sólo hemos hablado de ceder un terreno, que es el mismo
del que vosotros habéis informado", se refiere, "pero del
Plan 10 no hemos hablado". Y en otras declaraciones dicen
que no son partidarios, que ellos van a poner terreno pero no
van a costear la financiación y que no van a aceptar el Plan
10. Entonces de alguna manera es trasladar el problema de
Santa Eulalia a Ibiza, y por trasladar el problema, el
problema no desaparece; es más, el problema aumenta,
porque ahora tendremos bloqueado el centro de Santa
Eulalia, el centro de Ibiza y el centro y hospital de enfermos
mentales. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Em sap greu no compartir el
tremendisme de la seva intervenció en el sentit que no és vera
que s'incrementi el problema; jo crec que ans al contrari: es dóna
solució a un problema concret que estava bloquejat, que era el
centre de salut de Santa Eulàlia, aquest és un tema ja solucionat;
sí, no em digui que no, aquest centre el finançarà l'Insalud, això
és un acord que s'ha pres i això és així, tant si li va bé, a vostè,
com si no. 

Vostè em diu que de qualque manera es trasllada el problema
a Eivissa; és vera, que una part del problema queda traslladat a
Eivissa perquè s'ha de resoldre una demanda dels ciutadans
d'Eivissa, que és una demanda emergent i que va creixent poc a
poc i que potser fa uns anys no hi era i que, naturalment,
n'hauríem de responsabilitzar qui va construir aquest centre de
salut devora l'hospital de can Misses d'una forma, diguem, bé,
idò poc encertada, per dir-ho d'una forma generosa. Per tant,
aquest problema que es genera de la necessitat de crear un nou
centre de salut o sanitari dins la ciutat d'Eivissa eliminant l'actual
de can Misses, no és tal problema: en allò que respecta a can
Misses en absolut, perquè l'acord que té firmat el Govern balear
amb l'Insalud o amb el Ministeri de Sanitat diu que aquest centre,
l'atenció en aquest centre per a malalts psiquiàtrics, serà
finançada per l'Insalud; per tant només ens queda una part, que
vostè ha apuntat molt encertadament, que és al construcció del
centre dins Eivissa, o bé, per nosaltres -he dit fa un moment i ho
reiter ara mateix- el nostre model de finançació per a centres
sanitaris és el Pla 10, i naturalment és una qüestió que s'haurà de
parlar amb l'Ajuntament d'Eivissa, però em deixi que en parlem,
aquest conveni l'hem firmat no fa 10 dies, o 15 dies, jo encara no
he tengut ocasió de parlar amb el Sr. Fajarnés; a mi no em
consta, encara que vostè em sembla que tenia un retall de
premsa...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Ara mateix acab, Sr. President. A mi no em consta que hi
hagi una actitud obertament contrària a participar de qualque
manera en la finançació d'aquest centre. Veurem si és així i, si és
així, idò ja mirarem de trobar qualque solució. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 4480/98, de l'Hble Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a percentatge places hoteleres en "tot inclòs".

Passam a la darrera pregunta d'avui matí, que formula el
diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a percentatge de places hoteleres en "tot
inclòs". Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
pràctica del "tot inclòs" en el sector turístic continua essent
un tema que preocupa sobretot al sector de l'oferta
complementària de les zones turístiques on aquesta pràctica
s'ha convertit en majoritària, donat que els turistes, amb
polseres de diferents colors, mirant mostradors sense
comprar quasi res i les terrasses de bars i restaurants ben
buides ja formen part del paisatge d'aquestes zones. És per
això que li demanam, Sr. Conseller, quin ha estat, segons les
dades de la Conselleria de Turisme, el percentatge de places
hoteleres de les nostres illes que han duit a terme la seva
activitat en la modalitat coneguda com a "tot inclòs" durant
la temporada 98 i quines són les previsions per a la
temporada 99? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. No le puedo contestar con
precisión el número de plazas porque, claro, como sabe la
modalidad del "todo incluido" se puede efectuar en
cualquier establecimiento sin previa notificación, ni aviso ni
autorización especial. No obstante, de los 21
establecimientos -creo recordar- que había en el 97, en el
verano del 97, localizados e inspeccionados, se pasó en el
verano del 98 a 15 establecimientos. Estoy hablando de
Mallorca, exclusivamente, porque lógicamente los de
Menorca e Ibiza no los controlamos desde la Conselleria de
Turismo.

Las previsiones para el 99 tampoco puedo decirle con
exactitud cuáles pueden ser, pero sí puedo adelantarle que
no hay tampoco una demanda especial en esta modalidad,
es decir, nos mantenemos en un terreno con una proporción
de plazas muy inferior al 10% y nada hay, como digo, hasta
la fecha que nos anuncie que esto va a subir; al contrario,
como ve por las cifras que le doy del verano del 97 al 98 ha
habido alguna baja.
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Lo que sucede también es que esas bajas en general se han
convertido en establecimientos en que se pasa a la modalidad de
pensión completa. De manera que la suma, en definitiva, del
"todo incluido" y la pensión completa se mantiene más o menos
en los mismos términos. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, les nostres informacions
no són exactament aquestes; si bé l'any 97-98 es parlava d'entre
un 5% i un 6%, l'any 98, la temporada del 98 ja va augmentar al
voltant d'un 10%, per a l'any 99 aquesta xifra sembla ser que
augmenta. Aquestes són les xifres per les quals nosaltres ens hem
interessat i que ens han donat alguns tour operators i hotelers. Per
tant, el tema continua preocupant i aquests empresaris que li he
dit abans sofreixen unes conseqüències molt, molt dolentes per
als seus petits negocis, i que si no s'hi posa remei, que ja sé que
no es pot prohibir, és una pràctica comercial totalment legal,
però si no es posa remei almanco, almanco, en la qualitat
d'aquests serveis, això ens pot dur a una situació molt dolenta per
a aquest sector turístic i, de qualsevol manera li vull dir, Sr.
Conseller, que en aquesta parlament es varen aprovar, jo crec
recordar, en una moció que va presentar el Grup Socialista, una
sèrie de mesures per dur un control d'aquests establiments que
practiquen el "tot inclòs", i aquest control li he de dir Sr.
Conseller que no es du amb la rigorositat que faria falta i es
continua produint aquesta negligència en els serveis i en la
qualitat d'aquests establiments i, per tant, jo crec que és
responsabilitat de la Conselleria de Turisme i de la Conselleria
de Sanitat, també, controlar aquesta situació.

Per tant, jo el que deman al Sr. Conseller, és que es faci el
possible dins la legalitat per arreglar aquesta situació que, com
dic, ens pot dur a una situació molt dolenta per al sector turístic.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, yo no sé de dónde saca
usted los datos. Yo le digo los que tenemos y resulta que usted
parece que tiene unos datos en otro sentido, ¿no?, que eso va
aumentando, porque ha hablado con algunos tour operators va
aumentando. Mire: no va aumentando, entre otras cosas porque
el "todo incluido" requiere un tipo de establecimientos que aquí
no hay, se pueden contar con los dedos de la mano; requieren una
serie de unas superficies, y unas instalaciones y unas condiciones
que no hay, y entonces algún establecimiento que probó a hacer
el "todo incluido" porque en un momento determinado, allá por
el año 97, efectivamente, hubo como una especie de demanda
especial o de boom que se quería hacer eso, pues resulta que
fracasó, y como fracasó se ha retirado porque los propios tour
operators no quieren llevar a su gente a un sitio donde luego todo
son pegas.

Le puedo decir que el número de quejas ha disminuido
tanto que este verano -y me he interesado, precisamente,
con motivo de su pregunta- no hay ni una sola denuncia por
"todo incluido", ni una, en la Conselleria de Turismo, ¡ni
una!; otros años, en cambio, había habido por lo menos
alguna, este año no hay ni una. De manera que, ¿qué pasa?,
pues que el "todo incluido" se ha limitado a aquellos
establecimientos que efectivamente lo pueden hacer y
reúnen condiciones para hacerlo, y por más vueltas que le
quiera dar eso es así, y ya digo que no hay nada, nada en un
horizonte inmediato, que prevea que vaya a ser de otra
manera. Eso es lo que le puedo decir y lo que le puedo
asegurar, además con datos fehacientes en la mano. 

Y, finalmente, y perdóneme Sr. Presidente, pero ahora
me acuerdo que me dice que se han tomado una serie de
determinaciones en este parlamento para recomendarnos
unas medidas y que esas medidas no se han tomado. Mire,
yo tengo aquí las actuaciones que se han hecho sobre
establecimientos, los expedientes abiertos, etc., y se van
haciendo constantemente; una labor, además, que se hizo y
se hizo público, esto, y salió en los medios de comunicación
-no me quiero extender excesivamente- pero se hizo en
colaboración con la Conselleria de Sanidad y se sigue
haciendo en las cuatro islas, de manera que, ya digo, eso,
por más vueltas que le quiera dar usted, pues eso está así.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II.- Interpel•lació RGE núm. 3986/98, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
concessions de noves línies de transport regular per
carretera.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a interpel•lació, i anam a veure la interpel•lació número
3986 presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a concessions de noves línies de
transport regular per carretera. Per fer-ne la defensa té la
paraula el seu portaveu Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 104, de dia 13 d'agost, va
publicar una resolució de la Direcció General de Transports
per la qual es feia pública l'adjudicació definitiva del servei
públic regular de transport de viatgers per carretera entre
Palma i coves del Drac denominada IB26. Mitjançant
aquesta concessió, s'adjudicaven quatre nous..., quatre
itineraris i un nombre important de desviacions conegudes
en castellà com a "hijuelas", és a dir, connexions amb la
línia principal a nuclis de població.
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Bé, aquestes adjudicacions, aquestes noves concessions han
estat molt polèmiques, han omplit pàgines de diaris i han servit
perquè distintes empreses, concretament quatre empreses, hagin
presentat un contenciós administratiu, pens que també a la
patronal i, fins i tot, l'empresa municipal de transport de Palma
va presentar al•legacions contra aquesta resolució de la Direcció
General de Transports. 

Aquesta i altres adjudicacions, totes a la mateixa empresa,
Autocares de Manacor S.A., coneguda com Aumasa, a la
pràctica han perjudicat molt petites empreses de transport regular
i s'està consolidant una espècie de situació monopolística cap a
aquesta empresa que diàriament augmenta les seves concessions.
D'aquesta manera, les empreses Cladera-Ferrer, Armenteras,
Caldentey i Darbús, i la pròpia empresa municipal de transports
de Palma ha al•legat i fins i tot han arribat a anar al contenciós-
administratiu contra aquestes noves concessions perquè, bé, s'han
adjudicat per damunt sol•licitud d'aquestes pròpies empreses o
aquestes noves concessions lesionen interessos de línies
concedides amb anterioritat.

Els posaré dos exemples. Primer, mitjançant aquesta
resolució i unes resolucions posteriors del director general de
Transport, es desestima una sol•licitud de Cladera-Ferrer, per
exemple, que datava de l'any 1997, d'unificar serveis amb
l'empresa de Donat Amengual Ribas, Ramis, perdó, per la línia
Can Picafort-Sineu, que demanaven unificar línies per cobrir el
mercat de Sineu de dimecres. La resposta, la resolució del
director general de Transport, és negativa perquè ja estava
adjudicada; estava adjudicada després d'aquella petició: se li va
adjudicar dia 16 de juliol del 98; és a dir, que amb l'únic
argument que fa pocs dies que s'ha adjudicat aquesta línia a
Aumasa, es desestima aquesta sol•licitud de les dues empreses
que datava de més d'un any d'anterioritat, de l'any 1997. Una
altra sol•licitud, per exemple, del titular de la línia Palma-Can
Picafort, per fer una aturada a s'Arenal perquè molts dels usuaris
d'aquesta línia el seu destí final no és Palma, sinó que és
s'Arenal, es desestima i, al contrari, es concedeix a Aumasa, tot
i que l'empresa municipal de transport presenta al•legacions amb
l'argumentació que aquesta concessió lesiona els interessos de
l'empresa municipal de transports, que ja cobreix aquestes línies.

En definitiva, aquí hi ha un vertader malestar dins el sector
del transport, són quatre importants transportistes els qui han
presentat aquestes al•legacions, la pròpia patronal ha intervengut
en el tema, se'ls havia donat unes certes esperances per part de la
Direcció General i de la Conselleria de Foment, les quals, al
final, el butlletí oficial de les Illes Balears va frustrar totalment,
i aquí s'ha parlat d'un tracte de favor a una empresa, Aumasa, i
no és la primera vegada que en parlam en aquest parlament,
perquè ja té una certa tradició en aquest sentit.

Paral•lelament, aquest sector se sent agredit per una pràctica,
de la qual també hem parlat altres vegades aquí, que és la
pràctica dels "manteros". Els "manteros", tot i que aquí
n'hem parlat altres vegades, hem arribat fins i tot a plantejar
la necessitat que el Parlament creï una comissió
d'investigació parlamentària, continuen actuant amb total
impunitat. Si, per exemple, a la línia Can Picafort-Palma, a
la línia regular, val 1.350 pessetes anar i venir, diàriament,
encara hi ha una oferta que per 1.000, 1.100 pessetes
s'ofereix al turista o a qualsevol dels usuaris d'aquesta línia
de transport una excursió d'un dia complet amb visites a la
catedral, Valldemossa, berenar i dinar, tot això amb 1.000
pessetes. És clar, naturalment, el negoci no està en cobrir
aquest servei, sinó que està en la comissió que després el
"mantero" de torn ofereix a l'empresa d'autocars que hagi
dut un bon nombre d'incautes a comprar unes flassades
miraculoses que ho solucionen tot, però que, al final, són
vertader frau.

El tema és què ha fet la conselleria i què ha fet la
direcció general per eradicar aquesta pràctica o, com a
mínim, per no permetre actuacions irregulars com la que ha
fet avui. Potser se'ns digui que s'han interposat sancions,
però nosaltres creim que la reiteració constant en la mateixa
irregularitat hauria de ser objecte fins i tot de la retirada de
concessions, quan, d'una manera persistent, s'insisteix en
aquesta infracció. (...) per aquestes empreses resulta més
econòmic pagar alguna de les infraccions, si és que es
paguen, perquè després es presenten contenciosos-
administratius que duren en el temps, però fins i tot és més
econòmic pagar les sancions que se'ls puguin posar que no
renunciar als beneficis que aquesta pràctica els dóna dia a
dia.

En definitiva, dins el sector del transport regular per
carretera hi ha una gran preocupació, una gran frustració,
diàriament, hi ha unes pèrdues econòmiques importants, bé
perquè la conselleria té els ulls posats en una determinada
empresa a Mallorca bé perquè ls empreses que practiquen
l'activitat del "manterisme" tenen una total impunitat, i el
Govern balear ha estat incapaç de fer complir la llei per
protegir uns empresaris d'aquí, la nostra gent, com diria el
president Matas, però que està totalment desprotegida.
Moltes de gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Govern, té la paraula
el conseller de Foment, el Sr. Verger.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Bé, som a una interpel•lació curiosa
perquè quan n'analitzes el motiu, que és "Criteris per a
l'adjudicació de les concessions de noves línies de transport
regular per carretera i falta d'actuació per eradicar les activitats
il•legals de "manteros" en el transport per carretera", la veritat,
em va costar saber quina era la motivació de voler relacionar una
cosa amb l'altra, perquè, efectivament, pens que no hi tenen res
a veure, que no hi tenen res a veure en absolut. És a dir, si se
cerquen les motivacions per les quals no es poden dur a terme el
cent per cent de les prescripcions que demana el Decret 87, de 20
de juliol, de transports turístics, o l'altre decret, de publicitat
dinàmica,és una cosa, però el que són línies regulars, concessions
de regulars amb el tema "manteros", la veritat és que molt poca
cosa, entenc jo, s'hi ha de cercar, perquè, en el fons, no n'hi he
trobat.

I vostè demana criteris per a la concessió, idò bé, els criteris
són els que marca la LOT, la Llei d'ordenació del transport
terrestre és qui marca els criteris pels quals s'han de fer i es
poden donar noves concessions, els criteris, més o manco, perquè
no n'hem donada cap de nova, de concessió, no hi ha cap nova
concessió, i després ho explicarem, però els criteris que poden
ajudar a donar, a través d'un concurs, una concessió serien no
antiguitat de la flota, nombre d'expedicions que pugui fer, que
ofereixi un transportista, el preu, també accessibilitat de
minusvàlids, serien criteris que servirien per fer un concurs, si
s'hagués de fer un concurs nou, perquè en aquesta comunitat
autònoma no se n'ha fet ni un.

El que sí s'ha fet és convalidar les concessions, això sí que
s'ha fet, que és el que ordena i mana la LOT i, per consegüent,
pràcticament, per a les Illes Balears, s'han convalidat totes les
concessions excepte quatre, una és d'una línia poc rendible, que
és Campanet-Palma, és una línia que hem de subvencionar, i no
s'ha convalidada, Palma-Pòrtol n'és una altra, i després de
Transbus, dues línies, Santanyí-Palma i Santanyí a Es Trenc, per
aquella zona turística, són les úniques quatre línies que no s'han
convalidades. Per consegüent, la convalidació de concessions
s'ha fet seguint els criteris escrupolosos de la LOT, de la Llei
d'ordenació del transport.

I en aquesta convalidació hi ha peticions, ja hi ha hagut
peticions de prolongacions, en aquell cas, com vostè diu, algunes
de les quals s'han estimat i d'altres, no.

Jo no sé exactament el motiu que diu vostè, que  si a Cladera-
Ramis, que demanava de Can Picafort a Sineu, no li ha estat
donada, idò miri, es donen en funció de les convalidacions, es
fan en funció dels informes jurídics dels tècnics de la conselleria,
dels tècnics de la direcció general, i es veu si això és possible o
no, i si no és possible, no és possible, i si és possible, és possible.

I si hi ha uns recursos plantejats per Rafel Llompart o per
l'EMT, ja veurem què diuen. Comprendrà vostè que, quan
es va presentar en públic tot aquest rebombori, jo em vaig
preocupar molt i molt de mirar i d'estudiar, jurídicament,
què s'havia fet a la direcció general, i creim que és correcte
el plantejament que s'hi va fer.

Certament, no és el mateix convalidar una empresa que
tenia nou concessions, que les unifica en una tota sola, com
és aquest cas de l'empresa de Manacor que vostè diu i que,
precisament, perquè, històricament, ja tenia aquestes
concessions, les unifica en una tota sola, té una xarxa molt
ampla i repercuteix a molts llocs de Mallorca, com és el cas
d'Aumasa, o una altra línia, com pot ser aquesta que vostè
deia, la de Cladera, o de Llompart, que té una línia de Can
Picafort a Palma.

L'EMT, que hi presenti al•legacions, no comprenc
exactament com l'ha perjudicat, però bé, l'EMT té tot el dret
a presentar totes ls al•legacions i recursos que estimi
pertinents a una línia que es fa de s'Arenal a Can Picafort,
fora passar per Palma, no comprenc com pugui perjudicar
l'EMT, però allà ella, si creu que hi ha de presentar
al.legacions, que les presenti, perquè jo tampoc no tenc per
què pensar que no li pugui perjudicar, ja ho veurem.

Per consegüent, els criteris que han servit, com dic, per
convalidar totes aquestes concessions existents simplement
són els que marca la llei, i és cert que hi ha tota una sèrie
d'articles, l'article 72 de la llei o l'article 64 del reglament,
que es presten a la discussió. Ho accept, perfectament, ho
accept, perquè quan s'hi parla de tràfics coincidents, es
presta enormement a la discussió si és coincident o si no és
coincident, si el tràfic que hi ha entre s'Arenal i Can
Picafort, fora passar per Palma, és el mateix que hi ha entre
Palma i Can Picafort, i aquesta és una discussió que jo no
som capaç de discernir totalment al cent per cent, i en
aquest cas haurà d'arribar al tribunal perquè se sàpiga què és
el que hi ha de veritat en aquest assumpte, i reconec que és
un tema complex i difícil, allà on hi ha jurisdiccions per a
tots els gusts.

Per consegüent, com dic, no hi ha hagut cap nova
concessió de línies regulars, el que sí hi ha hagut, el que sí
que hi ha en aquest moment no és una concessió, sinó una
autorització administrativa amb condicions especials de
prestació, que ha de cobrir la línia ses Salines-Llompart-
Santanyí-Campos-Porreres amb l'hospital de Manacor, com
dic, és l'única cosa nova, i torn a repetir que no és una
concessió, és una autorització administrativa que es farà,
perquè és deficitària, per consegüent, s'ha fet un concurs, i
un dia d'aquests sabrem qui n'és el guanyador, d'aquest nou
transport, però res més.
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I pel que fa referència als "manteros", jo he de reconèixer que
és ver que hi ha picaresca a tope, increïble, increïble, perquè és
curiós, jo, què vol que li'n conti?, aquella agència de viatges que,
en teoria, hauria de cobrar 3.000 pessetes i just cobra la seva
comissió, sí, n'hem embolicada una, n'hem trobada una, hi havia
una agència de viatge que cobrava just 400 pessetes, la seva
comissió, i deia que pagaven 3.000 pessetes, bé, i lògicament,
s'inicia l'expedient, com un altre cas on en el tiquet apareixia la
venda pel preu de 3.500 pessetes i després, quan hem cercat i
gratat a la propaganda, a la publicitat en alemany, resultava que
després l'única cosa que pagava el turista, o qui emprava aquell
servei, eren 1.000 pessetes, perquè la resta era posada pel
mantero, o presumpte mantero, també ens hi hem trobat, quan
hem traduït de l'alemany al castellà o al català, hi hem trobat
sorpreses d'aquest tipus i, per consegüent, també s'ha iniciat
l'expedient corresponent.

També he de dir que hi ha ajuntaments que participen d'una
forma molt activa en la possible eradicació d'aquesta activitat de
"manteros", l'origen de la qual, la causa dels "manteros", no és,
per desgràcia, el transport, sinó la capacitat increïble que tenen
per vendre dins l'hotel, al carrer, i hi ha ajuntaments que hi
participen activament,que han fet una actuació positiva per
eradicar aquesta pràctica, centrada principalment a Calvià, a
Palma i, en part, a Santa Margalida, aquells ajuntaments han
actuat positivament, i altres ajuntaments es troben amb una
circumstància curiosa, la falta de recursos humans, tenen molta
policia a l'estiu però, quan arriben les temporades d'hivern o de
primavera, quan necessitarien d'un control molt rigorós al carrer,
resulta que, aquells ajuntaments, com tots sabem, disminueixen
la seva plantilla de control i, si tenen plantilla o posen en marxa
expedients, llavors resulta que també la falta de mitjans humans
a la corporació per seguir l'expedient fa que aquelles denúncies
s'aturin.

Per consegüent, reconeixent que la picaresca existeix, que
n'hi ha, jo crec que tant la conselleria, tant la Direcció General de
Consum, com Turisme, com transports, hem fet allò que era a les
nostres mans per fer, i els vàrem contestar el nombre
d'expedients que hi ha en marxa i el nombre de sancions que
també hi ha en marxa en matèria de transport turístic. Així,
vostès diuen que podríem passar tot el dia al carrer, idò no, no
podem passar tot el dia al carrer perquè, a més del transport
turístic, tenim altres controls a haver de fer, de taxis o de
transport de mercaderies, etc., cosa que fa que un dia o dos per
setmana siguem al carrer controlant el transport turístic, que és
el que es fa, i difícilment podem anar més enllà per no tenir més
capacitat de dur-ho a terme, però torn a dir, torn a comentar, que
el tema "manteros" es produeix, curiosament, i sobretot, sobretot,
en origen, la causa principal és que no hem aconseguit, i és ver,
eradicar la pràctica, perquè la Llei de publicitat dinàmica donava
facultats als ajuntaments per controlar els "tiqueters", que era la
causa dels "manteros", i resulta que no està totalment solucionat
a molts municipis, com li dic, per falta de recursos, com els que
he comentat, i nosaltres creim que les infraccions són aquí,
vostès les coneixen, ens les varen demanar a una pregunta.

I pel que fa referència a la primera part, li torn a repetir
això que li comentava, que els informes jurídics que
emparen les concessions, les convalidacions d'aquestes
concessions, em diuen que són correctes, que el
plantejament fet per la Direcció General de Transports era
correcte, i estarem a allò que diguin els tribunals, perquè, en
aquest cas, tendran la darrera paraula, i s'ha d'entendre, com
li he dit, que tant l'article 72 com l'article 64 del reglament,
com les disposicions transitòries de la LOT permeten
diferents interpretacions, nosaltres hem interpretat que el
millor que podem fer, allò que podem fer, allò que desitjam
és que hi hagi el màxim d'unió entre els nuclis de població,
i li torn a repetir que (...) la discussió que hi pugui haver si
el tràfic que hi ha entre s'Arenal i Can Picafort, fora passar
per Palma, és o no el mateix que el tràfic que hi ha entre
Palma i Can Picafort, jo crec que no és el mateix, altres
persones poden pensar el contrari, però jo pens que no és el
mateix, i d'aquí les resolucions fetes per la Direcció General
de Transports. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger. Grups que hi vulguin intervenir per
fixar la seva posició?, Grup Mixt? Per Esquerra Unida de
les Illes Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, hi ha
una dita mallorquina que diu que tot és vell i mal de coure,
i realment, quan es plantegen iniciatives parlamentàries
sobre els temes que ha plantejat el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, la sensació que fa és que, sobre aquests
temes, tot és vell i mal de coure, és a dir, que sempre ens
trobam amb les mateixes problemàtiques i no arribam a
veure ni solucions ni vies clares de solució a aquests
problemes, que haurien de ser, en definitiva, el principal
interès dels diputats i, evidentment, segur que és el principal
interès dels ciutadans, a qui representam.

Sobre el tema de les concessions de línies regulars, el Sr.
Sampol ha plantejat un tema que és un clàssic dins el món
del transport regular, que és el tema del favoritisme a una
determinada companyia. Jo, evidentment, no faré ara,
improvisadament, un pronunciament sobre una qüestió que
ha estat polèmica a nivell de mitjans de comunicació, que
ha estat objecte de recursos, alguns dels quals d'empreses i
d'altres, d'empreses públiques, poc sospitoses de tenir una
actitud particularment agressiva cap a la política de la
conselleria, totes elles, significativament, han presentat
recursos, però, en qualsevol cas, el que sí que vull dir i
remarcar és que aquí sempre hi ha hagut aquest malestar pel
favoritisme a determinades companyies, entre d'altres,
aquelles que s'han esmentat per part del grup proposant, i,
efectivament, des de fa tres mesos veim com, una altra
vegada, sorgeix una polèmica i un escàndol sobre aquesta
qüestió. Tot, efectivament, és vell i mal de coure.
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Hi ha d'altres qüestions que a nosaltres ens preocupen molt,
sobre la qüestió plantejada a la interpel•lació. Hi ha,
efectivament, una flota que té unes condicions pèssimes, n'hi ha,
fins i tot, un reconeixement explícit durant els darrers mesos de
la conselleria, i s'apunta, per part de la conselleria, la possibilitat
d'ampliació del termini de les concessions lligades a la
reconversió de les flotes; a nosaltres no ens sembla una política
adequada, per una doble raó: Primera, perquè pensam que
l'obligació de mantenir una flota en condicions i una flota, per
tant, convenientment reconvertida al llarg del temps, és a dir, una
flota, en definitiva, tècnicament adequada a les necessitats dels
ciutadans és una cosa que ha d'estar a la pròpia concessió, és a
dir, és una condició que hauria de figurar clarament especificada
a la concessió, i si efectivament hi figura però ens trobam amb
unes flotes defectuoses, vol dir que no s'hi havia expressat bé
aquesta condició i que no es feia efectiva d'una manera real, iens
preocupa també aquesta política perquè nosaltres pensam que no
té sentit entrar en compromisos a llarg termini relatius a la
concessió de línies regulars de transport de viatgers sense un pla
de transport, ja sabem que això és una vella i mal de coure
obsessió d'alguns grups de l'oposició, però pensam que,
efectivament, ens trobam amb un desenvolupament erràtic,
desenvolupament enigmàtic, de la xarxa ferroviària, la qual,
sense cap tipus de dubte, afectarà les línies de transport per
carretera, i que, lògicament, fora d'aquesta planificació global, no
té sentit entrar en una política de concessions o d'allargament de
compromisos en el temps per part de la conselleria. Hi ha línies
que necessiten d'una reconversió, hi ha línies que necessiten
canvis, que no tenen el traçat adequat, això convida a una
reflexió global sobre el conjunt de la qüestió, això es diu
planificació, i, efectivament, ha d'anar lligar a un pla de
transport, el qual, tanmateix, no esper que vegem elaborat durant
aquesta legislatura. Un altre tema, com he dit, vel i mal de coure.

I sobre el tema dels "manteros", jo crec que, efectivament,
poques coses, més velles i més mals de coure.

Després de tota la intervenció del Sr. Conseller, ens ha dit
amb la franquesa i amb l'alegria verbal amb la qual se sol
expressar, que, apart de tot això, és molt d'agrair enmig del
panorama polític i parlamentari de la nostra comunitat, que hi ha
picaresca a tope. Idò bé, ja està tot perfectament explicat, és a
dir, hi ha picaresca a tope. Això és preocupant, no importa
repetir-ho, pel que té de repercussions sobre els consumidors,
frau als consumidors, pel que té de vessant fiscal, de maneig de
doblers negres, pel que té de competència deslleial cap a altres
empreses, cap a altres empreses de molts diversos tipus, a
empreses de transport, però fins tot a empreses de fabricació de
determinats productes. Hi ha una picaresca a tope que s'ha
d'eradicar. La veritat és que, reconegut e mal, no hi veim ni la
solució ni el camí, perquè, efectivament, a una anterior
interpel•lació sobre aquesta qüestió, el Govern va plantejar com
a grans solucions a aquesta qüestió la Llei de publicitat dinàmica

i el Decret regulador d'excursions turístiques, i de qualque
manera hi ha hagut un principi de reconeixement que
aquestes mesures no han tengut l'impacte desitjat, és a dir,
que continuam amb aquest mateix problema, s'han fet
aquestes normes que se'ns invocaven com a la solució a la
qüestió, i ara es ve aquí, un any i mig després, a aquesta
tribuna parlamentària, a explicar-nos que, per dificultats de
diversa índole que no són responsabilitat del Govern, això
no s'ha solucionat, i, efectivament, s'invoquen uns
procediments sancionadors i unes sancions que es van
imposant, però, és clar, no s'entra en el fons de la qüestió
del que explicava el Sr. Sampol, és a dir, si les sancions no
són suficients per dissuadir la picaresca, perquè, en
definitiva, és més rendible mantenir l'activitat irregular i
pagar les sancions, vol dir que, molt bé, fem política
sancionadora però no solucionam el problema, i aquesta és
una mica la nostra preocupació a l'hora de prendre posició
sobre aquesta interpel•lació. Veim els problemes, tothom els
veu, els constatam una vegada rera l'altra, però no hi veim
ni les solucions,  ni el camí de les solucions, ni,
evidentment, ens fa l'efecte que el Govern tengui ni una
cosa ni l'altra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. El
problema de la convalidación de las líneas de transporte
público regular por carretera tiene un problema de fondo, al
que ya se ha hecho mención aquí, y es el siguiente: es que
se hacen sin tener, y lamento insistir en ello, un plan de
transportes. Se están convalidando líneas, se está
hipotecando el futuro del transporte de nuestras islas sin
tener un plan de transportes. A partir de ahí, nada se hace
con lógica. Se deriva en un supuesto, presunto, y en los
tribunales está, trato de favor hacia una empresa, hacia la
empresa Aumasa, curiosamente, una empresa que sale una
y otra vez en este parlamento, recuerdo que le pregunté una
vez al conseller de Fomento cuándo iban a dar a Aumasa las
líneas de transporte del hospital, o si se las habían dado ya,
y me dijo que no, que ni pensarlo, que esto no era así, ni
mucho menos, ahora hace el transporte al hospital de
Manacor esta misma empresa; siempre sale, siempre sale.

Un proceso de convalidación curioso porque de la
práctica mayoría o de casi la totalidad de las líneas se dice
que son deficitarias, son deficitarias y, sin embargo, todo el
mundo pretende que se convaliden sus concesiones y
continuar en ello, un espíritu, quizá más caritativo que
empresarial pero que llama poderosamente la atención.
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Se nos dice, por parte del conseller, que el proceso de
convalidación se ha hecho siguiendo la LOT, ¡hombre, claro!, no
se va a hacer en contra de la LOT, se hace siguiendo, se supone,
que la legislación vigente, pero interpretándola de la manera más
favorable a según qué empresas. Se nos dice que Aumasa sale
beneficiada porque, claro, como tiene tantas líneas, siempre hay
coincidencias que le favorecen y que por eso, a esta empresa, le
corresponden esas líneas, claro, y si tuviéramos ocho años más
de Partido Popular, se les concedería la línea de autobús de
Mallorca a Menorca, también, se les concederían todas las que
fueran posibles, como se le están concediendo todas, y claro,
cuántas más se le conceden, más coincidencias tienen y más
líneas de transporte le van a conceder.

Lo único positivo de todo esto, Sr. Sampol, si quiere ver algo
realmente positivo en esto, es lo siguiente: Estamos viendo que
el Partido Popular parece que tiene que prever que en poco
tiempo va a abandonar el poder, va a dejar la conselleria, y lo
que está haciendo es dejarlo, por lo menos para los amigos, todo
atado y bien atado, como decía quien ya se sabe. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Mauricio Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, desde el Grupo Popular, y a la vista del desarrollo de
esta interpelación y de las cosas lamentables que se han dicho
desde los grupos que están en contra de la labor que hace el
Gobierno, animamos al conseller de Fomento a seguir en la línea
actual de trabajo en estas materias.

Estamos, además, convencidos de que no existe ningún tipo
de amiguismo ni ningún trato de favor, y que el trabajo que se
está realizando en referencia a las concesiones o
convalidaciones, como ya se ha dicho, es serio y se hace con
criterios objetivos y que se ajustan en todo momento a lo que
marcan las leyes y los reglamentos.

También, por supuesto, respetamos, como no puede ser de
otra manera, las decisiones que puedan tomar los particulares o
las empresas en referencia a alegar o a recurrir aquellas
decisiones administrativas que consideren que no se ajustan a lo
que ellos creen que debe ser la legalidad pero que todo el mundo
tiene derecho a recurrir, todo el mundo tiene derecho a alegar y
que, no por eso, no por el motivo que se haya recurrido o se haya
alegado, se les tiene que dar carta de naturaleza, a esos recursos,
a esas alegaciones, a esas quejas.

Por lo tanto, y mientras no se demuestre lo contrario, creemos
que el trabajo que se realiza es legal, es correcto, se ajusta a
derecho y, por supuesto, sin hacer referencia a ningún tipo de
amiguismo o a ningún tipo de trato de favor.

Le animamos también en materia de transporte por carretera,
en lo que se ha llamado la picaresca de los "manteros", a
que sigan trabajando con la misma seriedad que como hasta
ahora; sabemos que se está luchando y sabemos que se
emplea la ley, que se emplean los reglamentos como se
deben emplear, y que se hace todo aquello que realmente se
puede hacer. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. En una cosa hem de coincidir
amb el representant del Grup Popular, i és que,
efectivament, ens en lamentam, és lamentable l'actuació del
Govern en aquestes qüestions.

Miri, Sr. Verger, se li demana, a vostè, què hi ha en
comú entre aquestes dues qüestions que plantejam a la
interpel•lació:  adjudicacions o convalidacions de les línies
regulars i les pràctiques del "manterisme". Hi ha una cosa
en comú, que pel que fa al transport, perjudiquen els
mateixos empresaris. Avui, el sector del transport regular
per carretera té dues lacres, que són el favoritisme del
Govern balear i de la Direcció General de Transports en la
concessió o en la convalidació de noves línies i la pràctica
totalment no deslleial, totalment fraudulenta del que es
coneix com a "manteros", la pràctica del "manterisme", això
arruïna, en la pràctica, el sector del transport per carretera.

Bé, quant als criteris, diuen que apliquen la Llei
d'ordenació del transport i que hi ha distints criteris, entre
els quals hi ha l'antiguitat. Bé, jo crec que estam d'acord que
l'empresa que gaudeix dels favors de la conselleria és
antiga, és antiga perquè moltes de les matrícules no tenen
lletra, és a dir, es remunten quan encara no hi havia la lletra
seguida del número. Ens diu també que s'han adjudicat,
aquestes línies d'acord amb un rigorós informe jurídic, no és
així, Sr. Verger, perquè precisament aquestes adjudicacions,
aquestes convalidacions polèmiques que originaren unes
primeres al•legacions i una protesta dels transportistes,
varen donar lloc que la Direcció General de Transport
demanàs un informe jurídic, és a dir, que l'informe jurídic
ho va ser amb posterioritat a la convalidació d'aquestes
línies, naturalment que l'informe jurídic va dir que
s'ajustaven a dret, però és que el tema, no quant a les
convalidacions, sinó quant al que són les prolongacions a
nous nuclis de població utilitzant una línia la concessió de
la qual ja es tenia, aquí és on hi ha el mal, i vostè em deia
que quin mal hi ha, que per què ha de protestar l'EMT si
adjudiquen a Aumasa una línia de Can Picafort a s'Arenal,
no, perdonin, és que l'itinerari quatre, que figura al butlletí,
parla de Palma de Mallorca, s'Arenal, Aquacity, etc., i
naturalment que l'EMT hi deu veure col•lisionats els seus
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interessos, i el mateix, per què les altres empreses que uneixen
destinacions turístiques amb Palma no poden fer una aturada al
balneari 6, per exemple, i sí que n'hi pot fer només Aumasa?, és
a dir, per què es permet a Aumasa connectar nuclis turístics amb
un nucli turístic que pertany al municipi de Palma i a les altres
empreses que també tenen concessions de nuclis turístics, a les
quals només es permet arribar a Palma, no es permet fer aquesta
aturada en el balneari 6?, per què? Senzillament, perquè la llei
quant al que és la concessió d'aquestes hijuelas, ho sent molt,
tenc el butlletí en castellà, no sé com traduir-ho, cercaré quina és
la paraula en català, però quant a aquestes hijuelas, és el que
permet la discrecionalitat, i naturalment que vostès han actuat
amb una total discrecionalitat, no han actuat amb imparcialitat a
l'hora de la convalidació d'aquestes línies i, sobretot, a l'hora de
permetre la ramificació d'aquestes convalidacions, que,
naturalment, és el que ha perjudicat.

Bé, quant al tema del "manterisme", si no fos un tema tan
greu ja me n'hauria avorrit. Però en continuarem parlant, perquè
jo el consider una de les actuacions més irregulars que ha tengut
el Govern en aquest tema. I jo admet que tal vegada sigui difícil
aturar la pràctica dels "tiqueters", que a més a més per ventura
els ajuntaments no tenen a vegades municipals suficients.
Reconec que pot ser un poquet difícil enviar un inspector de
sanitat i consum per veure si un producte que es ven està
falsificat o no. Crec que pot tenir una certa complicació, tal
vegada pot ser complicat si dins un determinat establiment
hoteler es fan vendes, es fan promocions d'excursions de
"manterisme", perquè no sempre es pot fer en el mateix horari;
però aturar els autocars? Això no ho fan perquè no volen, perquè
tenim els anuncis, els tenen vostès, els tenim nosaltres, i els té
qualsevol persona que circula per les zones turístiques, tenim els
anuncis que minut a minut descriuen la línia de l'autocar. I si no
tenen això, es poden situar a aquesta aturada que el Sr. Llompart
ha aixecat crec que són cinc o sis actes notarials, i cada dia a la
mateixa hora, cinc minuts abans de passar l'autocar de línia, s'hi
atura el "mantero" de torn, i carrega amb una promoció totalment
il•legal, perquè vostès saben positivament que no es pot donar
aquest servei, amb manutenció completa, amb 1.000 pessetes.

Per tant, si no ho han aturat és perquè no volen, i vostès han
estat els vertaders encobridors del "manterisme", i especialment
en allò que fa referència a les actuacions en matèria de transport,
perquè amb això sí que els tenen controladíssims, perquè ells
mateixos, quan s'anuncien, els diuen "a les 10 i 2 minuts serem
a tal lloc, 5 minuts més tard serem a tal lloc". Mirin, amb un
inspector fent feina 4 hores cada dia, en 15 dies haurien acabat
si volien. El que passa que també la reiteració en la mateixa
infracció ha de donar lloc a la retirada de l'autorització a aquesta
empresa. Ara bé, vostès no ho volen fer? Reconeguin que no ho
volen fer. Això fa una malada a l'economia de les Illes Balears.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula?

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, Sr. Presidente, por alusiones.

EL SR. PRESIDENT:

No. Jo crec que no hi hagut cap tipus d'al•lusió. Ha dit
que hi havia una coincidència amb el representant del Grup
Popular, però s'ha dirigit al conseller. Per tant, tanquem
aquest debat amb el torn de contrarèplica. Té la paraula el
Sr. Verger.

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

Gràcies, Sr. President. He escoltat dues coses certes...,
no, una que no és certa, allò d'atado y bien atado, d'allò no
va quedar res. No és ver, no hi ha res. Això no és ver. El que
si és ver és allò que tot és vell i mal de coure. Això sí que és
cert, això els mallorquins ho coneixem bé, i això és cert. I
efectivament en aquesta matèria jo ja fa molts d'anys que en
sent parlar aquí, en aquest parlament, no de "manteros",
perquè això és un fenomen que s'ha produït aquests darrers,
o almenys no en parlàvem tant abans, però sí de transports,
i de transports regulars, i la polèmica de Pla de transports,
etcètera.

Miri, en la convalidació de les concessions, aquestes
empreses, totes, tenen una concessió fins a l'any 2007 2008,
més o manco, i això era l'aplicació de la disposició
transitòria del reglament, que permetia a aquestes empreses
que tenien una concessió unificar i demanar aquesta
concessió. Clar, i molta gent diu "quin és el problema (...)
de les empreses de transport?" Precisament això. Quan
parlam de "volem cotxes nous, cotxes vells". Una empresa
que sap que el 2007 se li acaba la concessió, i després no
sabem què passarà, no li podem, per molt que vulguem,
demanar tots els cotxes nous, perquè no els posarà. I en tot
cas, la responsabilitat que aquells cotxes, aquells autocars
estiguin en condicions no és del Govern sinó de la ITV, que
és qui fa les revisions, i que digui si aquell camió o aquell
cotxe no es condicions que el retirin del mercat, però
nosaltres en aquesta qüestió no hi podem actuar. Hi ha una
responsabilitat pròpia de control dels propis cotxes, i el que
volen els empresaris del sector precisament és que
tenguessen una garantia que els permetés d'allargar aquesta
concessió a canvi -això sí- d'una millora d'aquells mitjans,
a canvi de modernitzar la seva flota, i que és una qüestió
que estam estudiant, perquè jo crec que és fonamental i
bàsic, perquè mentre no sigui així, és molt difícil pensar que
una empresa que sap que d'aquí a 4 o 5 o 6 anys se li
acabarà una concessió compri cotxes nous, o un any abans
d'acabar la concessió faci una renovació de flota, perquè no
ho farà.
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Jo no estic d'acord, jo crec que és, com s'ha dit aquí, que el
Decret turístic i la Llei de publicitat dinàmica no hagin estat un
bon instrument per controlar en part aquesta dinàmica que s'ha
creat en matèria dels "manters". Jo crec que ha estat positiu; li he
dit que dos o tres nuclis allà on hi ha hagut una actuació positiva
ha estat l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament de Calvià i part de
l'Ajuntament de Santa Margalida, que han actuat positivament i
tenen una estructura preparada per controlar en part el tema dels
"tiqueters", que és el gran problema que després es produeix el
tema de "manteros". Es comenta que si l'hospital de Manacor
s'ha donat a Aumasa el transport que hi ha des dels ajuntaments;
clar, és que no quedava més remei, és que si Aumasa tenia
aquelles concessions, aquelles nou concessions fa anys, i avui en
dia volem que hi hagi un transport fins l'hospital de Manacor,
que per cert, i per desgràcia, empra poquíssima gent, m'agradaria
poder les dades, és de l'ordre d'una-dues persones per població i
dia que es traslladen des del municipi on s'ha implantat aquest
servei, però és que no podia ser d'altra manera, el que tenia la
concessió és el que havia de fer aquests servici, i això és la LOT,
i nosaltres la volem complir, no la volem saltar; i per consegüent,
si aquesta empresa tenia aquelles concessions anteriors,
lògicament el transport fins a l'hospital de Manacor s'havia de
donar a l'empresa, menys aquest nou servici des de Santanyí, ses
Salines, Campos a l'hospital de Manacor, que és un concurs, i
que un dia d'aquests es resoldrà.

Favoritisme? No, miri, de favoritisme, no n'hi ha cap ni un.
El que passa és que hi ha un senyor que jo crec que té mala sort,
Sr. Sampol, i és el Sr. Llompart. No sé què passa, però allà on va
el Sr. Llompart apareixen els "manteros", i qualque vegada sé
que li han pispat qualque client a les seves aturades, i hem actuat
(...), però no sé què passa, el Sr. Llompart abans d'anar a Can
Picafort tenia una altra concessió, i els "manteros" allà. Se'n va
a Can Picafort, i ara els "manteros" són allà deçà. Jo crec que
aquest home té mala sort, no sé què li passa. El que li puc
assegurar és que des de la Conselleria, si nosaltres sabem que hi
ha una actuació d'aquest tipus incorrecta, enviam els inspectors.
Els inspectors de transports són els que són, cada setmana surten,
aturam els cotxes; no feim el que fèiem abans, és cert, hi ha una
cosa que no feim: abans s'aturaven tots els autocars, tots.
Arribava a una rotonda o a un lloc determinat, i ja tenim
l'inspector aturant tots els autocars, i qualque vegada te trobaves
set o vuit autocars aturats, i llavors resultava que l'autocar que
feia mitja hora que estava aturat duia tots els papers en regla,
estava en condicions, i aquell turista s'emprenyava -i ho diré així
de clar- una burrada, i tenia tota la raó del món, i l'empresari
també.

Per consegüent, jo crec que aquella actuació era incorrecta,
i per tant les aturam d'un en un, i no tenim aquell estoc
d'autocars que abans es feia, l'any 95 i 96, perquè és una
pràctica incorrecta. S'aturen d'un en un, cada setmana
surten, l'any passat a partir d'aquestes dates actuaven
conjuntament amb els inspectors de turisme; enguany
pensam que ho hem de tornar a fer; i es fa allò que es creu
que s'ha de fer, i el que es pot fer, que és bastant. Que no ho
hem aturat de tot? Ho sé, em consta, no crec que haguem
aturat al cent per cent el tema dels "manteros", i crec que
serà molt difícil. El que li puc dir és que si els trobam, els
empaquetarem i els posarem la corresponent sanció, i això
és el que fan les conselleries corresponents. I quant a
favoritisme, no res, res de res. L'únic que hi ha, és ver, hi ha
interpretacions diferents que quan hem d'analitzar la qüestió
del trànsit o incidents, efectivament hi ha discussions, que
uns ho veuen d'una manera i els altres de l'altra. 

El que nosaltres voldríem és que tots els nuclis, i crec
que hi estan avui en dia pràcticament tots els nuclis, tenguin
la màxima connexió entre si. No em demanin una connexió
entre Campanet i Alcúdia, com em demanava anit passada
un senyor de Campanet, perquè això és impossible, perquè
ja dic que entre Campanet i Palma fins i tot és una línia
deficitària, subvencionada pel Govern balear, com ha de ser;
però pens que tenim un bon sistema de concessions a les
Balears, crec que hi ha unes bones comunicacions, que es
poden millorar substancialment, però no es milloraran a
través del Pla de transports, en no ser que vulguem fer cada
mitja hora una línia des de cada municipi a Palma. Clar, que
sempre es pot millorar, però per això no necessitam un pla
de transports, per això necessitam més doblers, i crec que
tampoc no és la solució. Li torn a repetir que, per posar un
exemple, aquells transports que es fan des dels municipis a
l'hospital de Manacor, de promedi hi ha no arriba a dues
persones per dia a cadascun dels nuclis de població que
arriben a l'hospital de Manacor a través dels autobusos que
tenen aquesta concessió.

Per consegüent, jo crec que hem de continuar potenciant
i ajudant aquestes empreses deficitàries en els seus trajectes,
continuar controlant en la mesura de les nostres
possibilitats, i denunciant, posant en marxa els expedients
pertinents, i multant aquelles empreses que no compleixin,
sent rigorosos en aquesta qüestió, demanant els informes
jurídics que nosaltres creim que hem demanat a davant
aquestes concessions i a davant aquesta inquietud, i per
consegüent el plantejament que vostès fan no crec que sigui
correcte, i crec que l'actuació del Govern en aquest cas és la
millor que podíem fer en una matèria tan complicada i
efectivament tan vella que és mala de coure. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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III.- Moció RGE núm. 4285/98, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a informe de Càritas i Sa Nostra
sobre les bosses de pobresa. (Derivada de la Interpel•lació RGE
núm. 2053/98).

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que és la Moció
número 4285/98, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a informe de Càritas i Sa Nostra sobre les
bosses de pobresa. Per defensar-la té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquests
quatre punts de la moció que hem presentat el PSM-
Nacionalistes, pensam i estam segurs que es poden aprovar per
unanimitat per tots els grups polítics, i més si repassam i llegim
el Diari de sessions del 6 d'octubre, el dia que es va debatre la
interpel•lació relativa a la pobresa basant-se en l'informe de la
Fundació Foessa i Càritas. En aquesta varen coincidir tots els
grups que era molt urgent actuar en el sentit de pal•liar i reduir
el percentatge de pobresa. També hem de tenir en compte la
intervenció del president del Govern, el Sr. Matas, en el debat
sobre política general, quan va afirmar que el primer objectiu que
té el Govern, el Govern del PP, és acabar amb la pobresa. Les
tenim, idò, totes a favor.

El PSM-Nacionalistes volem pegar, però, amb els peus en
terra, i duim a votació quatre punts per iniciar aquest procés que
nosaltres demanam. Som realistes, com he dit, i sabem que no
podem afirmar que amb les actuacions que nosaltres proposam
aquí amb aquesta moció acabarem amb la pobresa, però sí
pensam que és un punt de partida per crear uns fonaments per
continuar fent feina, perquè estam convençuts que de totes les
administracions, totes les institucions, es fa feina en aquest
sentit. Ara bé, el que sí volem i feim, pens, és donar la cara per
tots i totes aquells als quals la societat dóna l'esquena.
Segurament no m'equivocaré si afirm que en els programes
electorals de tots els grups polítics, de tots els grups
parlamentaris, es defensava l'estat del benestar. Però el que em
deman és si entenem el mateix tots els grups de l'estat de
benestar, quin concepte tenim d'estat de benestar.

El PSM és conscient que el nucli que origina i justifica que
existeixin polítiques socials, i per tant definiria el propi estat de
benestar, és fer possible que la societat, les administracions
disposin d'uns mecanismes per garantir i cobrir les necessitats
comunitàries, les necessitats comunes; i també, per tant, eviti o
compensi aquests desequilibris causats pel sistema productiu.
Hem de ser conscients, per tant, que les necessitats socials són
drets de tots i totes els ciutadans. Aquestes necessitats, deim i
afirmam que han de quedar cobertes no només en moments de
bonança econòmica com l'actual, com és ara, no han d'oscil•lar
de cap de les maneres segons el creixement i decreixement
econòmic, sinó que ha d'estar garantida per damunt de canvis
econòmics i també per damunt de canvis polític.

Derivats d'aquesta reflexió crec que són els punts 1 i 2
de la nostra moció. Instam el Govern que presenti al
Parlament de les Illes Balears el Pla de lluita contra la
pobresa abans del 31 de desembre del 98, i també que en el
pressupost del 99 hi hagi contemplada una partida de 900
milions de pessetes per poder fer efectiu aquest pla, Pla
autonòmic de lluita contra la pobresa i exclusió social,
degudament calendaritzat, pressupostat i dotat
econòmicament, que contempli els recursos que ja
existeixin, les necessitats detectades, recursos a haver de
cobrir, responsabilitat de cada administració i els
mecanismes de coordinació. I, clar, posam un termini de 31
de desembre perquè acabam ja la legislatura, com bé va fer
aquesta observació la diputada Sra. Vidal en el debat de la
interpel•lació, i pensam que aquest tema no ha quedar
damunt la taula. Crec que així va quedar clar i ho varen
compartir tots els grups polítics dia 6 d'octubre.

Per tant, votin a favor, senyores i senyors diputats del
Partit Popular -n'hi ha pocs-, no en parlem més i ens posam
a fer feina tots junts, amb la incorporació, però, de les
aportacions de tots els grups parlamentaris. Per això
demanam que es debati, i en un termini bastant curt i
concret.

I per què la xifra de 900 milions de pessetes? Molt fàcil,
facin números tots els grups parlamentaris en actuacions, en
projectes de serveis socials, educació i treball, només
d'aquestes tres àrees, i veuran que gairebé no basten per res
aquests 900 milions de pessetes. Per tant, només és iniciar
posar en marxa el Pla. Però aquesta xifra és perquè el Partit
Popular ens aprovi també aquest punt, doni suport a aquest
punt i no els quedi més remei que votar a favor, perquè
només, com he dit, és un inici de partida per assegurar
actuacions del propi Pla contra la pobresa i també per
prevenir-la durant el 99.

Al tercer punt demanam establir mecanismes de
coordinació entre les diferents administracions. Hem parlat
molt de coordinació entre Govern balear, consells insulars,
les mancomunitats, ajuntaments, però pensam que aquests
mecanismes de coordinació que plantejam són per viable el
Pla, no només per elaborar-lo, sinó que després sigui viable,
perquè d'aquesta coordinació s'han d'establir responsabilitats
econòmiques proporcionals al pressupost de cada
administració. Per tant, una corresponsabilitat de totes les
administracions, corresponsabilitat d'elaborar, de planificar
i de dotar econòmicament aquest pla, aquest i tots els altres
plans. Hem de reconèixer i defensar, per tant, el paper que
té l'administració pública a l'àmbit del benestar social, o en
la defensa de l'estat social, que és el terme que ara pareix
que es posa o que es debat tècnicament. Si no es dóna
aquesta coordinació, aquesta concreció de responsabilitats
econòmiques i polítiques també, pactades, es produeix una
situació marcada, un desconcert global, i tampoc no hi ha
una visió global necessària perquè es duguin a terme
aquestes actuacions, i a més a més llavors hi ha el perill que
donem la culpa o transferim a la societat civil les
responsabilitats que haurien de ser o són pròpies del
Govern.
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Al punt quart, allà on demanam que es treballi el Pla, la lluita
contra la pobresa des d'una perspectiva global, tenint en compte
polítiques sectorials, i obligant a una coordinació, però ja de
diferents àmbits o conselleries del Govern. En posam tres: la
conselleria que tengui les competències en matèria de serveis
socials, Conselleria de Treball i Formació, i Conselleria
d'Educació. Com a mínim aquestes tres sí que haurien de dur
actuacions conjuntes. És ver que en relació amb aquest punt es
va fer incidència en el debat de la interpel•lació; en paraules de
la portaveu del PP, Sra. Ferrando, ens va recordar que la pobresa
resulta de diferents aspectes, o sigui pluridimensional; ens va
explicar què volia dir, ens va fer una lliçó de didàctica, i per tant
pensam que és cert, així com també ho verifica l'informe de
Foessa, de Càritas, que per fer política preventiva de la pobresa
s'han de dur actuacions concretes, s'han de realitzar d'una
perspectiva global, i és el que demanam en aquest punt número
4.

Només faré una pinzellada de les propostes que podríem fer
a nivell d'acció social, de línies generals, política preventiva
bàsicament, una prevenció de les desigualtats que puguin derivar
a la pobresa, una detecció primerenca de les problemàtiques,
plans sectorials, que sabem que s'hi fa feina, així com ens ho va
confirmar la consellera de la conselleria responsable de serveis
socials; però pensam i defensam que és necessari que el fil
conductor d'unió d'aquests plans ha de ser l'impuls a iniciatives
en matèria de política social des d'un plantejament comunitari,
en base a unitats territorials, ja sigui barri, ja sigui poble, ja sigui
ciutat o illa.

Quant a programes a nivell de Conselleria de Treball i
Formació, esperam que s'aprovi o que surti i conèixer la Llei
estatal d'empresa d'inserció, per després concretar-la i treballar-la
ja a nivell d'Illes. Defensam des del nostre grup potenciar la
inserció social per via de l'ocupació, suport per tant a iniciatives
d'economia social, perquè no hem de perdre de vista de qui
parlam, de quins usuaris parlam, i quin perfil del col•lectiu és
que parlam ara, en aquests moments. Per tant, suport bàsicament
a iniciatives d'economia social en lloc de mesures de contenció
o de suavització de les desigualtats. Sabem que els programes
formatius és molt fàcil programar i dur actuacions a nivell de
formació, però que és difícil realment incidir en les demandes
reals que tenim. S'haurien de concretar, (...) de motivació i
formació ocupacional per aconseguir la integració en la vida
activa d'aquest col•lectiu de què parlam. Com s'han de plantejar
aquests programes formatius? Tenir en compte amb quin
col•lectiu feim feina, el perfil d'aquests usuaris, afavorir
aprenentatges d'habilitats socials i laborals per millorar la seva
capacitat d'iniciativa pròpia.

Des de la Conselleria d'Educació -i ja per acabar-
pensam que és necessari incrementar els programes de
suport a immigrants. Parlam sempre d'una visió de política
preventiva, per iniciar programes; suport a programes
d'atenció a la diversitat, coeducació; programes de salut,
preventius, drogodependències; suport a la creació de (...) a
nivell de mancomunitats, ajuntaments; increment de
professorat d'equips psicopedagògics. Sé que aquest llistat
d'elements és molt ampli, però sí que crec que és necessari
tenir aquesta visió global, perquè si el que feim és treballar
en polítiques sectorials fora tenir aquesta visió global, farem
el que he comentat abans, treballar en guetos. Gràcies, Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens trobam avui davant
una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista de
Mallorca-Entesa, i és fruit d'una interpel•lació que es va
presentar fa unes tres setmanes en aquest parlament, allà on
es va posar de manifest quina era la situació en què ens
trobàvem, quina era la situació d'estat de pobresa de la
nostra comunitat, fruit de l'informe Foessa que va presentar
Càritas; i que vàrem poder veure que, malgrat el ball de
dades que hi havia entre els diferents informes, la realitat
era i és que la pobresa existeix a la nostra comunitat, i que
les administracions públiques tenim el deure i el repte de
lluitar per la seva eradicació.

Amb aquesta moció que ha presentat avui la Sra. Bover,
no podem fer altra cosa que estar-hi d'acord en tots els seus
punts. El que passa és que per ventura discreparíem en la
calendarització. Per exemple en el primer punt, que diu que
presentem al Parlament de les Illes un pla de lluita abans de
31 de desembre del 98, jo pens que és un mica arriscat, que
haguem de presentar un pla d'aquestes característiques d'una
forma tal vegada immediata, sense tenir elements suficients
de quin és l'estat d'elaboració que té el Govern en aquests
moments. Per ventura la representant del Grup Popular
tendrà més dades i ens podrà informar de quina és
l'elaboració, quina és la situació en aquests moments, i
quina és la fase de desenvolupament, d'elaboració d'aquest
pla. Ho dic perquè un pla d'aquestes característiques jo crec
que és important, si tal vegada hi falten tres mesos o dos
mesos més per acabar-lo, l'important és que es faci, i que es
faci bé. Crec que això és més seriós, i crec que és el que ja
altres institucions s'ha demanat, i que s'ha respectat si tal
vegada no s'ha presentat en el termini que volíem, hem
esperat un poquet més, però l'important és que es faci. Jo
crec que és seriós el que deman. M'agradaria que estigués ja
en el Parlament, perquè crec que això és bo, i afavoriria allò
que és la voluntat de tots els parlamentaris d'aquesta
cambra, però crec que també s'ha de tenir la confiança que
el Govern hi fa feina, i que això es faci i es faci bé.



5342 DIARI DE SESSIONS / Núm. 125 / 27 d'octubre del 1998

Al segon punt també crec que es destini una partida del
pressupost de 900 milions de pessetes és crec que també..., ara
vendran els pressuposts, es presentaran les partides, les esmenes,
i el que no és molt freqüent és que es demani una quantificació
d'un pla sense tenir el pla acabat. Jo crec que el que hem de fer
és que es faci el Pla, que es faci tan prest com sigui possible,
millor si es pot presentar abans de 31 de desembre, això és el que
m'agradaria, però que també que es presenti econòmicament
dotat aquest pla, i també dir que no es parteix de zero, que en
aquests moments en aquesta comunitat, tant per part dels
consells insulars de les respectives illes, com del Govern, es
destinen quantitats importants al tema de la marginació i de la
pobresa, que no són suficients i mai no seran suficients, però que
aquestes quantitats que es destinen crec jo que s'han d'emmarcar
dins el que serà el Pla, delimitar competències i definir qui és
que ha de fer cada cosa, això crec que ho marcarà, i també farà
que cada institució destini les quantitats que fan falta segons les
responsabilitats que li marcarà el Pla. Vull dir que tal vegada 900
milions són pocs, 900 milions són molts. No ho sé, no tenc
elements ni criteris per poder dir d'una forma rigorosa si basten.
Per ventura n'hi faran falta molts més, i per ventura coordinant,
com molt bé s'ha dit aquí i s'ha demanat, serà suficient. S'ha de
veure. Jo crec que s'ha de tenir el Pla, tan prest com sigui
possible; s'ha de dotar aquest pla i s'ha de dur dotat a aquest
parlament, i després s'han de definir i delimitar competències,
què és el que cadascuna de les administracions que ha de fer, el
que marcarà aquest pla.

Per al punt tercer, he de dir-li que realment estam d'acord,
perquè la paraula màgica de "coordinació", com s'ha dit tantes
vegades aquí, que en parlam molt però que és molt difícil. És
difícil fins i tot dins la mateixa institució coordinar àrees, però
crec que és bàsic i és fonamental perquè les coses puguin
funcionar millor i bé, perquè si no, tothom es dedica a tirar pel
seu compte, cadascú intent des de la seva responsabilitat dur
actuacions a terme, a vegades carregades de bona voluntat, però
que si no hi ha aquesta coordinació, difícilment podem dur
endavant aquest pla.

I després també amb el quart punt estam completament
d'acord. Tal vegada seria interessant, no entraré en el debat que
ha entrat, perquè crec que això és el Pla que ho ha de dir, i quan
se'ns presentarà després podrem dir si ens pareixen bé els distints
programes, però també crec que seria interessant que hi entrassin
la Conselleria de Sanitat, i la Conselleria de Foment pel que fa
a l'habitatge. Crec que seria bo que aquestes conselleries
formassin part d'aquesta globalització de què vostè ha parlat
aquí, i dir que estic completament d'acord amb els punts, però
crec que tenint en compte el rigor i la serietat que esperam
d'aquest pla, crec que seria bo que ens el presentàssim abans de
31 de desembre, però no crec que s'hagi d'exigir que es faci amb
presses si no tenim els elements suficients per veure si aquest pla
en aquest moment està en una fase de feina ja molt avançada, o
es troba en una fase més inicial. Crec que si és així, no és seriós
que ho demanem. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Sra.
Margalida Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Avui acabam el debat, la interpel•lació de la
primera setmana del nou període de sessions, que en aquell
moment ja va dir el nostre grup parlamentari que pensàvem
que era molt adient el fet de començar un període parlant de
la situació d'aquells que no apareixen habitualment als
diaris, aquells que realment són marginats de la societat de
les Illes. Per tant, allò que avui discutim, la moció
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista, pens que és
una bona proposta d'actuació que es planteja, per tal
d'immediatament emprendre accions a dur a terme. És
evident que -ja es va dir al debat de la interpel•lació- hi ha
un compromís, el mes de març sembla que acaba, de
presentar el Pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social
per part del Govern balear, però així i tot nosaltres donam
suport a la primera part de la moció, perquè pensam que el
Govern balear ha demostrat prou rapidesa i prou urgència en
segons quins temes, ha accelerat tots els equips tècnics, tots
els serveis tècnics que té al seu càrrec, de l'Administració
autonòmica, i ha aconseguit donar prioritat a altres temes,
i ha aconseguit botar fins i tot altres terminis per tal de
donar aquesta prioritat, i aconseguir allò que realment
considera urgent per part de la línia o dels objectius del
Govern balear.

Per tant, nosaltres consideram que aquesta prioritat,
aquesta urgència es pot donar perfectament a un pla de lluita
contra la pobresa, perquè, si bé és cert que la consellera de
Presidència ens digué al debat de la interpel•lació que en
aquest moment té pocs recursos humans, i tots dedicats a un
altre pla sectorial, també és cert que la Conselleria de
Presidència té capacitat, perquè va explicar els diversos
informes publicats i els estudis que fan per casar les
distintes dades que donen els distints informes, no només en
feia Càritas, sinó també el BBV o Sa Nostra, etc., i, per tant,
si tenen prioritat, si ho consideren una prioritat dins la seva
actuació política, és evident que hi ha capacitat i
possibilitats de fer aquest pla de lluita contra la pobresa
abans del 31 de desembre del 98.

Una altra cosa és que es consideri que no és aquesta una
prioritat i que, per tant, es continuï el tram, tram, el ritme
normal, habitual de l'Administració i, per tant, que es
presenti el mes de març. Ho dic perquè sempre en l'actuació
política, i més a una conselleria o a un govern, s'hi
estableixen les prioritats, s'hi estableixen els ritmes, i no val
dir que s'ha d'esperar al mes de març perquè en aquest
moment es prioritza un altre pla sectorial; si un canvia les
prioritats, es pot accelerar tot i s'hi pot donar aquesta
urgència.
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En aquest sentit, en ser conscients que malgrat tots els
arguments que puguem exposar en aquesta tribuna, el grup
majoritari segurament ens dirà que no a la primera part de la
moció, anunciam que el Grup d'Esquerra Unida, amb totes
aquestes raons, pensa que perfectament es podria dur a terme
abans del 31 de desembre del 98.

Respecte del segon punt de la moció, és cert que parla..., bé
s'hi parla ja d'una quantitat, de 900 milions de pessetes per fer
efectiu aquest pla. S'ha dit per part d'una altra diputada que per
què 900, que per què no altra quantitat, si n'hi ha suficient o no,
no ho explica la moció, és evident que la moció no pot donar tota
l'argumentació econòmica a la qual s'arriba per proposar 900
milions, però sí que nosaltres hem fet un petit estudi, i agafant
les recomanacions del Consejo Económico y Social de l'Estat, on
parla dels instruments d'àmbit autonòmic que s'haurien de dur a
terme contra la vulnerabilitat i l'exsclusió social, el Consejo
Económico y Social recomana programes de rendes mínimes i
promoció pública de l'habitatge. En aquest sentit, recomana que
les autonomies, que totes les distintes comunitats autònomes, hi
dediquin un 0'24% del PIB (Producte interior brut), que seria la
dotació òptima per a aquests programes d'exclusió social. És un
organisme independent, el Consejo Económico y Social, i, per
tant, no s'ha agafat de cap recomanació més partidista o no.
Demanen, recomanen, un 0'24 del PIB de la comunitat
autònoma.

Nosaltres, coneixent la realitat de Balears, el retard amb què
va arribar el programa de rendes mínimes, anomenat salari social
o suport transitori comunitari, i la dispersió administrativa de què
sempre hem parlat en aquest parlament respecte de l'exclusió
social i de tota l'acció social, nosaltres parlàvem que, atesa la
importància de la dimensió del PIB regional, o del PIB de la
comunitat autònoma, plantejaríem que pogués ser el 0'13%
d'aquest PIB allò que es destinàs als programes d'exclusió social,
i fent unes operacions aritmètiques així, ràpides, ens sortiria que
el 0'13 del PIB de la comunitat autònoma de Balears serien 2.000
milions de pessetes.

Per tant, per a nosaltres, serien insuficients els 900 milions
que planteja el Grup Nacionalista, la nostra proposta seria de
2.000 milions, però també som conscients que si s'aconseguís
que del pressupost del 99 s'hi destinassin 900 milions de pessetes
de bell nou, 900 milions nous, sense que s'hi inclogui tot allò que
fins ara s'hi destina, s'acostaria bastant més a l'objectiu òptim que
recomana el Consejo Económico y Social de l'Estat. Per tant,
nosaltres estaríem d'acord amb els 900 milions de pessetes amb
la condició que fossin 900 milions nous, que no es pogués dir:
900 milions perquè hi posam allò que destinam en aquest
moment a la xarxa d'exclusió, aquella quantitat que dedicam a
acció social en general, etc., perquè llavors no en serien 900,
seria una quantitat bastant minsa.

I he de recordar que només a la xarxa de centres i serveis
en situació d'exclusió social de l'illa de Mallorca, no les hem
pogut aconseguir sobre les illes de Menorca i d'Eivissa, la
Direcció General d'Acció Social hi destina 71.805.577
pessetes, que és gairebé el 30% del cost de la xarxa de
Mallorca, però que, del tant per cent del pressupost general
de tot el Govern balear, només és el 0'06%. Per tant, amb
aquestes quantitats, si aconseguíssim que a un pla de lluita
contra la pobresa i l'exclusió social s'hi destinassin 900
milions de pessetes, evidentment, significaria un canvi
radical en la situació de la xarxa d'exclusió social i,
evidentment, es notaria la prioritat del Govern en aquest
sentit.

Per altra banda, amb la resta de parts de la moció, tant
amb el punt tres com amb el punt quatre, hi estam totalment
d'acord, pensam que és urgent el mecanisme de coordinació
per dur endavant el calendari de les actuacions plantejades
en el pla.

I respecte del punt quatre, ens afegiríem a la petició que
ha fet la diputada Sra. Vidal quan diu que s'hi hauria
d'afegir la Conselleria de Foment, ja que una altra de les
recomanacions del Consejo Económico y Social és la
promoció pública d'habitatge, i pensam que ja ho diguérem
quan presentàrem resolucions al debat sobre l'estat de
l'autonomia, la Conselleria de Foment hauria de dedicar una
línia d'ajuts a promoció de l'habitatge en règim de lloguer o
en règim de venda barat per a, precisament, totes aquelles
famílies monoparentals, per totes aquelles famílies amb
exclusió, que no són precisament dins les prioritats dels
convenis de la Conselleria de Foment, sinó que van en un
altre sentit. Vull recordar que la formulació en concret
s'havia fet a les resolucions que va presentar Esquerra Unida
en aquell debat, però que pensam que dins aquesta proposta
de treball interdepartamental és evident que hi  ha de ser la
Conselleria de Foment i que hi ha d'haver compromisos de
la Conselleria de Foment en aquest sentit.

Respecte de la Conselleria de Treball i Formació i de la
d'Educació, em sembla urgent també aquesta coordinació.
Precisament, avui horabaixa en aquest parlament s'ha de
discutir una proposició no de llei sobre pla d'ocupació
juvenil, i recordant l'informe Foesa quan parla de
rejoveniment de la pobresa a les Illes, és evident que són
urgents unes actuacions cap als més dèbils de tota aquesta
xarxa o de tot aquest conjunt de persones que viuen en
aquesta situació de pobresa, els més febles, els més dèbils,
són els joves, són aquells que no tenen sortides immediates.

Per tant, he d'anunciar que donam suport, evidentment,
a tots els termes de la moció i que insistim que els 900
milions haurien de ser exclusivament per a aquest pla.
Moltes gràcies.



5344 DIARI DE SESSIONS / Núm. 125 / 27 d'octubre del 1998

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Damià Pons, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Les Illes
Balears, ens ho diuen cada dia a través de tots els mitjans de
comunicació, són, potser, la comunitat autònoma més rica
d'Espanya, però ha anat molt bé que l'informe Foesa i el recent
informe de Sa Nostra posassin damunt la taula que dins aquesta
comunitat autònoma, objecte d'una propaganda absolutament
triomfalista, hi ha també salaris baixos, hi ha pobresa i hi ha
marginació, una marginació, una pobresa, que, pel fet de
conviure amb un alt nivell de riquesa, es fa encara més
insuportable, jo diria clarament que més immoral. Si, ser pobre
a un país pobre, podríem dir que és una desgràcia, ser pobre a un
país ric com les Illes Balears és un insult a la intel•ligència, és
una vergonya per als qui, podent, no hi posen remei.

Jo crec que convendria veure, però, per què aquesta
comunitat autònoma, que es va crear l'any 1983, que ha estat
dominada sempre, que ha estat governada sempre per una
majoria conservadora, en aquest moment amb majoria absoluta,
per què quinze anys després no té encara un pla de lluita contra
la pobresa i l'exclusió social. Bé, hi ha hagut la llarga etapa del
Sr. Cañellas, allà on els pobres, que jo recordi, no varen sortir
mai per a res, ni a discursos d'investidura ni a debats de l'estat de
la comunitat; hi va haver la breu etapa del Sr. Soler, que va crear,
això sí, va intentar crear..., en el moment que li varen donar
l'extrema unció política, tenia creada la Conselleria de Benestar
Social, i quan tots esperàvem que començarien actuacions
socials, qui va sucumbir va ser no la pobresa, sinó el pobre Sr.
Soler, el varen eliminar i va entrar un amb un aire fatxender i
novell, escola de Xicago, triomfalisme econòmic, és a dir,
xaranga Matas, triomfalisme Matas, i el Sr. Matas, en matèria de
pobresa, no (....), Sr. President, en matèria social, va dir, per
estrenar-se, un parell de bones, i encara no l'havien votat per a
president, era al debat d'investidura, deia: "El benestar social
adquirit -deia al discurs d'investidura- no mereix el seu
abandonament", home!, no més faltaria que haguéssim
d'abandonar el poc que hem fet, i després d'un perla, una altra
perla, fins fer un collar: "Millorar la seguretat ciutadana", ho deia
en matèria social, això, és a dir, els pobres eren com relacionats
un poquet amb la delinqüència i amb la inseguretat ciutadana;
"L'ajuda al tercer món", els pobres nostres, no, els pobres de
l'altra banda, que són molts; diu: "Tal vegada és perd pel camí
l'ajuda al tercer món, o no es destina a finançar funcions útils",
és a dir, coses inútils i coses que no sabem allà on van; el pla que
s'ha de fer es diu Pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social,
va afirmar solemnement el Sr. Matas: "La marginació no és
competència del Govern", i així anam, però això sí, al final,
sempre convé quedar bé: "Faré totes les polítiques socials que
siguin competència del Govern", idò, quina n'ha fet des que es va
estrenar?, perquè jo no n'he vista cap.

I prova d'això és que aquesta moció posa damunt la taula
el primer de tots els plans, que seria sortir a camí a la
pobresa, veure quants n'hi ha, de pobres, ja ho sabem per
l'informe Foesa i per l'informe de Sa Nostra, sabem que n'hi
ha molts més que ens pensàvem, que és necessari actuar de
manera urgent.  Vàrem convèncer, això sí, el Govern que
fes un pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, però,
però, només va estar disposat que es votàs favorablement
aquesta iniciativa parlamentària de fer un pla de lluita
contra la pobresa a condició que primer arribàs l'informe
Foesa, l'informe de Càritas i que, després d'arribat aquest
informe, encara havien de menester un any, un any, per fer
aquest pla, i és clar, es va presentar els darrers dies de març
d'enguany, per tant, el pla hauria d'arribar, segons aquesta
història, el març de l'any que ve.

Poden esperar els pobres de les Illes Balears?
Naturalment que no, no tenen uns sous que els permetin
arribar tranquil•lament a final de mes, sinó que es troben en
situacions difícils. És que hi ha tanta feina que tota la
conselleria està dedicada a altres coses i no es pot dedicar a
aquest pla? Això és una mentida escandalosa, senyors meus.

Sr. Matas, el Govern és un organisme solidari, no són
quatre independents, que un va per aquí i l'altre, per allà, no.

Si treim un altre exemple, un exemple que hem viscut va
dos dies aquí, el Sr. Matas diu: No, no interferiré en el
Consell de Mallorca, no. Però l'endemà es reuneix el grup
fàctic, els poders fàctics del partit, i li diuen: Jaume, canvia.
I immediatament, reunió de Consell de Govern, 16
d'octubre, s'hi aprova la Llei de mesures, es presenta al
Parlament dia 19 d'octubre, i fa horas veinticuatro que he
vist un ple on, per lectura única, s'aprova allò que s'ha
d'aprovar, allò que interessa. Els pobres, no són cap grup de
pressió, això és la demostració evident, com que els pobres
no són cap grup de pressió ni són rebuts al Consolat, ni fan
juntes de poder dins un partit determinat que governa, els
pobres han d'esperar, i aquest pla ha d'esperar, perquè estan
destinats a fer altres plans. Aquesta és, realment, la pura
realitat.

Què passarà amb aquesta moció? Permetin-me fer un
poquet d'endevinador. La part substancial, punts u i dos, no
s'aprovaran, i la part lírica, la part formal, que són els punts
tres i quatre, aquests, tal vegada, sí que s'aprovin. Es
presentarà abans de dia 31 de desembre del 98? No es
presentarà, no es presentarà, perquè les darreres notícies que
hem tengut des d'una institució que hi col•labora, que és el
Consell Insular de Mallorca, tan injuriat en aquest
parlament, quan el consell no és aquí present, el Consell de
Mallorca, des de l'àrea de benestar social, col•labora, ho han
de saber, en aquests plans totes i quantes vegades és requerit
a donat informacions, estadístiques, fer hores de feina, etc.
Resulta que fa pocs dies, un d'aquests plans estava totalment
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amb el xàssis, no hi havia ni planxa, ni motor, ni rodes, ni res,
només hi havia la cosa rònega, rònega, rònega. Sí, Sra.
Consellera de Presidència, és així, és així, i el dia que vostè
vulgui, al Consell de Mallorca, allà on podem fer un bon debat,
l'hi explicaré com el Consell de Mallorca està disposat a donar-
los totes les mans i peus que facin falta, però, de moment, la
veritat és que d'aquests plans, d'aquesta col•lecció de plans que
vostè té, n'hi ha molts que només estan amb el xàssis, i a algun
que no està amb el xàssis, per exemple el Pla gerontològic,
naturalment, hi falta el més important, que és la quantificació, la
quantificació, encara en aquest moment no hi veig jo
quantificació per enlloc suficient per atendre les necessitats,
perquè si m'han de dir que els plans serveixen per no fer
actuacions, ja em diran!

Però no ens desviem del tema del pla de la pobresa, que és el
que ens ocupa.

31 de desembre del 98, el tendran presentat? No el tendran
presentat, per què? Perquè l'actuació en matèria de pobresa no és
un element prioritari d'aquest govern. Posaran en els pressuposts
de 1999 una partida, com a mínim, de 900 milions de pessetes
per poder fer efectiu el Pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió
social? No, senyor, perquè ja els han pres la mida, aquest pla de
lluita contra la pobresa és un de tants plans, immigració,
gerontològic, etc. que es presentaran, que seran presentats de
forma massiva l'any 1999, i serviran per dir que el Govern té una
gran política social i que té una prestatgeria que pareix
l'enciclopèdia Espasa, tota plena de toms i volums, etc. de
pobresa, d'exclusió social, d'immigrants, del que vostès vulguin,
ho té tot planificat, això sí, els pressuposts d'aquests plans no
estan suportats ni amb una pesseta, perquè, és clar, si el pla
arriba el 99, el pressupost justament s'ha aprovat un parell de
mesos abans, ai!, no hem pogut, justament, si ho haguéssim
sabut, si ho haguéssim pensat, si el pla hagués arribat el mes
d'octubre, n'hi haguéssim posat, hi haguéssim fet una esmena,
però no n'hi volen posar, en contrast amb la velocitat turbo que
posen quan es tracta dels grans interessos urbanístics de quatre
especuladors i quatre mangantes que volen destruir, per
començar, Mallorca, i dels quals vostès són els criats, els
escolanets. Vostès, que prediquen tant, no se'n preocupen.

El Sr. Matas, que, com a mínim, si tengués una mica de
coherència, hauria de seure un poc aquí quan parlen de les coses
amb les quals ell s'ha compromès públicament, vull recordar que
va dir dia 13 d'octubre, fa poc temps: "Mentre a les Illes Balears
hi hagi un sol pobre, aquest govern -és a dir, tothom- i jo
personalment consideraré que hauré fracassat i que aquest
parlament no té tan sols el dret, sinó l'obligació, de reprovar-me
per això", i ja vaig advertir que a veure si en qüestió de poques
setmanes, de Jaume, Jaumet, i avui, Jaumet, avui, els 900 milions
no hi seran i el pla no es presentarà abans de dia 31 de desembre,
perquè una cosa és fabricar titular per a un diari o altre, titulars
a diaris diferents, el que és important és el titular Matas:
"Mientras haya un solo parado o un solo pobre, habré fracasado",
com que n'hi ha un parell de mils, convé que el Sr. Matas, apart
de ser present quan parlam dels pobres, perquè el dia de les

urbanitzacions sí que hi era, ¡ojo!, no es va aixecar..., bé,
una vegada en vint-i-quatre hores va anar a usar els serveis
biològics del Parlament, quan parlam de pobres, el Sr.
Matas no hi és; una cosa és la retòrica, l'altra, les
declaracions, l'altra, la fatxenderia, i l'altra, la realitat, i la
realitat és que, quant a afrontar la pobresa, jo estic
convençut d'una cosa, que només ho pot fer un govern
diferent del que haurà governat aquestes Illes Balears durant
setze anys, un govern progressista capaç, des del primer dia,
a estar-hi compromès; Sra. Estaràs, si hi estigués
compromesa, ja hauria presentat el pla, i no el tendria dins
el calaix. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Jo crec, Sr. President, que unes paraules per
començar, ja que el Sr. Pons aquí, amb total impunitat es
dirigeix a diputats i a diputades d'aquesta cambra sense fer-
ho, a més, li dic que l'únic que està reprovat en matèria
d'acció social és vostè, Sr. Pons, per ventura el Sr. Matas hi
estarà o no, almenys ell ho ha assumit, però l'únic que està
reprovat en matèria d'acció social és vostè, recordi-ho.
Govern progressista, diuen, "progres".

Sra. Bover, és amb vostè que jo he d'intervenir. Per
començar, li vull agrair sobretot que vostè hagi començat
dient que tots els partits polítics estan preocupats pel tema
de benestar social, li ho agraesc perquè ja estic més que
cansada de sentir que es fan seves les preocupacions en
tema de benestar social, quan resulta que després, a la
pràctica, és en aquesta comunitat autònoma on des de fa deu
anys sí que la pobresa ha davallat un 4% i no com a la resta
d'Espanya, on hi havia un govern majoritàriament
progressista i d'esquerres, on només en va davallar l'1%. Ho
puc dir, ja no sé com ho he de dir, no ho vull dir més fort
perquè el Sr. Sampol no s'enfadi, però es va enfadar l'altre
dia quan el meu to de veu, no ho vull dir cridant, ho vull dir
d'una manera suau, però a veure si se n'assabenten, ha estat
un govern de dretes, de l'escola de Xicago o de no sé què
qui ha aconseguit davallar en deu anys el seu índex de
pobresa, jo ja no en sé més, d'idiomes, no sé com ho he de
dir perquè ho entenguin, per això, li dic que l agraesc molt
que vostè hagi reconegut que l'estat de benestar és una cosa
que ens preocupa,  a tots els partits polítics.

Ara, com ho hem d'arreglar o no, per ventura sí que és
cert que les polítiques seran diferents. Jo només li
recomanaria que llegís un article que vaig llegir jo,
precisament no era d'un de dretes, era del Partit Laborista
britànic, on deia que era necessària la reforma de l'estat de
benestar, i jo crec que és una cosa que ens hem de plantejar
tots els partits polítics i hem de veure cap on anam.
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Quant al que ja és el tema de la proposició no de llei, n'hi ha
que hi van molt vius, que han dit que ja diran i que ja sabran què
dirà el nostre partit respecte dels dos punts, no importa ser molt
vius, al Diari de Sessions, com ha dit la Sra. Bover, ja ho va
avançar la consellera en el moment de la interpel•lació, quines
serien les postures sobre aquestes propostes, o sigui, que no
importa anar tant de vius, la consellera ho va dir: "El compromís
del Govern balear va ser, amb una proposició no de llei, que
aquest pla es presenti en un termini d'un any des de l'aprovació
de Foesa", ja ho va dir la consellera, no diu mentides, nosaltres
ens hi ratificam, fins i tot per part del Grup Parlamentari Popular
li vàrem dir que si necessitava més temps, val més plantejar-los
i dur-los ben plantejats, els plans, que no dur-los de qualsevol
manera, dur-los amb retards i més retards, sense quantificacions
ni memòria ni res, que es prengui el temps que sigui necessari,
i per què?, no perquè no sigui prioritari el tema de la pobresa, no
perquè no s'hi faci res.

Ja he dit que en deu anys va davallar la pobresa el 4% a la
nostra comunitat, i és que, a més, fins i tot les dades més recents
dels informes més recents, que no és precisament el de Foesa,
també han demostrat que han davallat un poc, encara n'hi
continua havent, de persones pobres, però han davallat.

Resulta que el del FES i el de Sa Nostra, que són més recents,
donen gairebé mil o, gairebé, dos mil persones menys que es
troben en pobresa absoluta. Ja sé que no se n'ha eradicat, però
crec que això és positiu, que se n'hagi davallat en mil o dos mil,
perquè són persones amb cares i ulls, i mil o dos mil persones
menys és important, i això, per què? Perquè s'hi fan coses.

No és que el pla no sigui prioritari, i jo, Sra. Bover, no vaig
fer una lliçó pluridimensional, Déu me n'alliberi!, vaig llegir el
que deia l'informe Foesa, per desgràcia, no tenc idees, jo, tan
brillants, ho vaig llegir a l'informe i vaig dir que estàvem
totalment d'acord amb el que deia l'informe.

I ho he dit sempre, crec que les polítiques han de ser
pluridimensionals, sobretot aquelles que afecten les persones. No
podrem eradicar, i aquí vull recollir que la setmana passada
vàrem dedicar un tema a Vicenç Ferrer, Vicenç Ferrer deia que
no es pot acabar amb la pobresa des d'un sol front, s'ha de
realitzar una labor integrada de totes les àrees socials, i ho venim
dient nosaltres des de fa molt de temps, però, és clar, ho diu el
Partit Popular, i això no té importància, resulta que ho diu algú
més "progre" i sí que va bé; com l'altre dia, i perdonin que ho
digui, no sé qui ens deia que nosaltres desvirtuàvem l'informe
Foesa per mor de l'economia submergida, jo no sé si algú de
Partit Popular ho haurà dit, el que sí que tenc escrit és que ho ha
dit un que no és del Partit Popular.

Per tant, aquesta és la filosofia que sempre hem dit i que
hem defensat, però no és que no ens preocupin, els pobres,
el que passa és que es fan actuacions, hi ha un pla
gerontològic, hi ha un pla d'ocupació, hi ha un pla de joves,
hi ha un pla de dona, hi ha un pla d'immigració, no és que
no hi hagi mitjans, no és que pensem que els pobres no
necessiten d'un pla, i per què s'ha tardat tant? El problema
és que s'han fet les actuacions des de diferents àmbits, que
és el que sempre nosaltres hem defensat, és el que sempre
s'ha defensat, i no hem enganat ningú. Per aquest motiu, ja
li he dit que no donarem suport al primer punt,  perquè la
moció que ja vàrem aprovar tots els grups polítics, és a dir,
també ara les presses han arribat, i resulta que el mes de
novembre no sabíem ningú que existien pobres, podíem
permetre'ns un any, ara resulta que l'informe Foesa els ha
obert els ulls, i ara sí, abans no ho sabien, és a dir,
responsables, gent que duu temes d'acció social no sabia fa
un any que hi havia pobres?, i ho va permetre, i varen
acceptar un termini d'un any, ara resulta que no, ara s'han
adonat que n'hi havia, ara resulta que sí que se n'han adonat.

Quant al tema dels milions, a la partida pressupostària,
i aquí recull el que ha dit la Sra. Vidal, primerament, he de
veure les actuacions que s'estan fent, i quant als 900
milions, és que se n'hi dediquen més, de 900 milions, jo no
passaré ara partides pressupostàries i el que s'hi dedica, però
en temes de formació, en temes d'educació, la pròpia
conselleria, aquests 900 milions s'hi dediquen, el que passa
és que, és clar no determinarem si en són 900, 300 o 200  si
no hi ha les actuacions; una vegada tenguem les actuacions,
veurem quina és la partida pressupostària que s'hi ha de
dedicar, i s'hi dediquen aquests 900 milions, jo li podria dir
que agafant les actuacions del Govern, se supera bastant el
tema de pressupost que s'hi dedica.

Quant als punts tres i quatre, crec que reincidiria si torn
a dir que els donarem suport, precisament pel que hem
defensat, que sigui a través d'una coordinació entre totes les
institucions, perquè són totes les institucions les que tenen
competències o les que poden dur a terme actuacions. Crec
que és fonamental, per exemple, el tema de l'atenció
primària, crec que és bàsic i fonamental, per això, no podem
fer menys que donar suport que aquest pla coordini les seves
actuacions amb els ajuntaments, amb les mancomunitats i
els consells.

I naturalment, com no, el tema quart, que és també de
polítiques sectorials, pel que li deia que s'han de fer les
actuacions.
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Recolliríem la proposta que també han dit, que, per ventura,
s'hi inclogués la Conselleria de Foment, pel tema d'habitatges,
també la de Sanitat. L'informe Foesa diu que moltes de les
problemàtiques de pobresa també vénen originades per qüestions
de malalties, per qüestions de drogodependències, per tant, creim
que la participació fins i tot de Sanitat... Si vol, ho deixam obert,
en el sentit que l'esperit sigui el de totes aquelles actuacions i
polítiques que poden millorar l'eradicació i la prevenció de la
pobresa.

En aquest sentit, creim que hi estam d'acord i, per tant,
donarem suport als punts tercer i quart. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Dir-li, primer, Sra. Ferrando, que descansi, ha dit que està
cansada, ens queden un parell de mesos per batallar. Primer de
tot, gràcies a les incorporacions que han fet els diferents grups
polítics, crec que són aportacions en positiu i que donen una
qualitat a la proposta que hem fet des del PSM.

No he volgut fer un ball de dades ni percentatges de nivell de
pobresa, perquè crec que ja va quedar clar i molt clar a la
interpel•lació que debatérem ja l'octubre, per tant no he fet
referència ni a percentatges ni de fa deu anys ni d'ara, crec que
ja va quedar clar a la interpel•lació i no he volgut perdre temps,
en el bon sentit de la paraula, en aquest sentit. Crec que he
emprat un llenguatge i uns continguts amb què més o manco
podíem arribar a un consens, no ha estat així, però bé, crec que
cada grup té una responsabilitat política, dóna prioritats a uns
temes, i crec que aquí, en aquest parlament, és on hem de debatre
aquestes prioritats.

He intentat fer un discurs o un debat d'idees, de conceptes, de
diferències, som diferents grups polítics, grups parlamentaris, i
no he volgut entrar de cap manera amb jocs de paraules perquè
consider que el tema de què parlam avui és molt seriós, i també
el lloc on el debatem, aquí, al Parlament, o el "xerrament", com
diu el meu fill, perquè diu que xerram molt.

La Sra. Ferrando crec que pot repassar propostes fetes pel
PSM, per part de diferents diputats, i veurà que sí ens preocupa
molt el tema d'acció social, ho ha dit en termes globals, però crec
que és un dels temes que el PSM, tant des dels seus programes
electorals, com des d'iniciatives, i allà on duim la gestió,
ajuntaments, al consell mateix, sí que ens preocupa i intentam fer
una feina rigorosa en aquest sentit.

El PSM vol també, Sra. Vidal, un pla seriós, com ha dit vostè,
basat en una feina rigorosa. He comentat, ja a la primera
intervenció, que defensam que el Pla autonòmic de lluita contra
la pobresa i l'exclusió social tengui un calendari fet, un
pressupost i una dotació econòmica, contempli els recursos
existents, les necessitats detectades, responsabilitats de cada
administració i mecanismes de coordinació, i estic convençuda,
i vostè també m'ho confirmarà, que a totes les ponències, a totes
les comissions on feim feina en aquest tema, ens troben per fer
feina en aquest sentit.

Ens diuen que no és prioritari o que no hi ha temps per
plantejar el pla o per presentar el pla dia 31 de desembre,
que no hi ha temps per presentar-ho. Sabem que al Govern
hi ha bons tècnics, per tant, demanaríem una agilitat als
tècnics que pugui tenir el Govern, i si no, també pensam que
es pot assessorar amb bons professionals que de bon gust
farien aquesta feina.

Què ha fet el PSM en aquesta moció? Arrel d'una
interpel•lació, vàrem considerar necessàries aquests quatre
punts, i bàsics, i el que hem fet ha estat juntar les nostres
inquietuds, de solidaritat, responsabilitat cap a la societat
civil, cap a tota, i hem juntat aquests termes amb la
preocupació del Sr. President, Sr. Matas, i la hi hem
transformada en quatre punts de la proposta d'una moció.

Per iniciar només el pla, per tant, els punts 1 i 2 que
vostè ha comentat i també la Sra. Vidal, que no es poden
votar a favor, només pensam que és un inici per fer feina en
aquest pla. Jo he afirmat que el punt 2, el pressupost del 99,
partida de 900 milions de pessetes, ha de ser per assegurar
actuacions del pla, consolidar, he comentat, incrementar i
crear-ne de noves, no per sumar actuacions que ja es facin,
perquè si no, és ridícul plantejar 900 milions, perquè l'únic
que feim és agafar actuacions de sanitat, actuacions de
serveis socials, actuacions d'educació, les sumam, i clar,
molt més que 900 milions de pessetes. Per tant, com és lògic
no són sumables actuacions que es facin, sinó que han de
ser per incrementar, com he comentat, crear-ne de noves o
consolidar actuacions.

La proposta d'ampliar a altres conselleries em sembla
perfecta, crec que quatre ulls hi veuen més de dos i, per tant,
volem que es puguin completar i enriquir les propostes que
hem fet nosaltres. Torn a demanar el vot a favor dels quatre
punts, no només dels dos darreres, sinó dels 1, 2, 3 i 4,
perquè consideram, des del PSM i des d'alguns partits
polítics, que són punts encadenats i que, com s'ha afirmat
durant aquest debat, si no hi ha pressupost concret no
podem garantir, no es garantirà que es facin les actuacions
que demanam.

Vostè, Sra. Ferrando, i ja per acabar, Sr. President, m'ha
donat a llegir un article que ja havíem llegit, boníssim, la
veritat, però jo li donaré a llegir, n'hi faré una còpia, d'una
ponència de política social, on es fa una introducció, com a
totes, però també ja s'analitza la crisi de l'estat de benestar
i se'n va cap a la construcció de l'estat social, n'hi faré una
còpia i la hi presentaré, i és del PSM.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Ferrando, té vostè la
paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Bover, li agraesc molt que m'ho
faci arribar, perquè no tenc cap problema a llegir les propostes
dels altres grups polítics. Quan jo li he dit que estava cansada, és
perquè m'agradaria que vostè, ves, i no ho dic per vostè, i vostè
ho sap perfectament que no em referesc a vostè, però és que jo
no pos en dubte que vostès tenen preocupació, o el Grup Popular
no posa en dubte que tots els grups que són aquí, tenen
preocupació per l'estat del benestar. El problema és que vostès sí
que ho posen en dubte, i això són maneres de fer por, també, Sr.
Sampol, vostè que em fa així amb la cara, també són maneres de
fer polítiques de por. Qui és que deia a la gent: "Vos llevaran les
pensions, vos llevaran tot el que teniu", això són polítiques de
por, i ja està bé, ja està bé que es pensin que això només és un
tema seu, i que no vegin les nostres preocupacions. Per això li
dic que estic cansada i n'estaré, Sra. Bover, estic cansada de
sentir, no per part de vostè, i vostè sap perfectament que no em
dirigesc a vostè, quan dic això, però és que estic cansada,
esgotada ja de sentir-ho, a això.

I jo som una persona a qui preocupen aquests temes, vull dir
que perfectament rebré la seva documentació i me la llegiré
encantada, i si ho podem millorar, millor. No hi ha cap problema,
però ja està bé que es pensin que és un patrimoni, i que les
polítiques de por es fan també en molts d'altres sentits.

Vostè ho ha dit, jo amb vostè no tenc molt a discutir, hi ha
una preocupació del president, el president ho va dir, molt bé, i
el que deim nosaltres és que vostès parlen d'iniciar, com si no es
fes res, que tot és millorable, per això vàrem dir que sí, que
aprovaríem un pla, i ens donàvem un termini d'un any, per
millorar, crec que el Partit Popular va presentar una proposta al
darrer debat que deia: "intensificar i millorar l'eficàcia de
programes de lluita contra la pobresa, i exclusió social", el que
volem és intensificar i millorar-les, amb la participació de tots i
de totes, ara el que no pot ser és que diguin "iniciar", com si no
s'estigués fent res. Es fan actuacions, jo és que crec que tampoc
no ens pot caure la cara de vergonya, és ver que encara tenim
pobres, no ho discutim, en som conscients d'això, ho sabem, que
aquí la pobresa no és que sigui pitjor, però és que clar, el
malestar de la persona que viu la pobresa aquí, sí que ho és, no
és que sigui pitjor la pobresa d'aquí, la pobresa és horrorosa a
tots els llocs, però clar, comparada amb el nivell que hi ha a
aquestes illes, les persones que ho viuen ho passen malament, i
no ho dic jo, ho diu l'informe Foesa, ja els dic que jo, per
desgràcia, no m'invent res, normalment llegesc un poquet i és el
que llegesc.

És el malestar de la persona, és cert, és cert, no ho negam,
això, el que no pot ser és que es digui que es parteix de zero,
i el que dic, no ens pot caure la cara de vergonya si, en deu
anys, imagina't, amb una política, segons vostè totalment
reaccionària, realment de dretes, de no sé què, de no sé què
més, s'ha aconseguit que en aquestes illes es davalli quatre
punts la pobresa, i que es van fent actuacions, es van fent.
Jo no tenc per què haver de dir aquí, però crec que sortirà,
una firma d'un conveni pel tema de potenciar l'accés de la
dona al treball al Raiguer, 40 milions; un pla d'inserció de
joves pioner a Europa, de la Conselleria de Treball i la
cooperativa amb el programa Mil•leni, i el programa Jovent;
el Govern diu que incentivarà els contractes fixos de joves,
majors de 46 anys, dones i disminuïts, és a dir, es fan
actuacions, no partim de zero, això és el que voldria que
ressaltassin, i ja li dic, amb vostè, Sra. Bover, crec que
sempre ens entendrem i no és amb vostè que va la
pel•lícula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passarem a la votació.
Abans de passar a la votació, plantejar al grup proposant
que al punt 3, on posa "actuacions plantejades al pla", digui
"actuacions que es puguin plantejar al pla", ja que el pla no
està presentat. I, al punt 4, on vostè accepta l'ampliació, en
tost d'anar concretant, deixaríem les tres conselleries que
vostè aquí anomena, afegint-hi "entre d'altres", per no anar
concretant, perquè hi podria haver discrepància de si és una
o l'altra. És correcte?

Passam, idò, a votació, els punts 1 i 2 d'aquesta moció.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjats aquests dos punts.

Punts 3 i 4, es poden donar per aprovats per assentiment?
S'aproven per assentiment.

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular (escrit RGE núm. 4143/98),
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
de transport per carretera.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència
al debat de presa en consideració de la proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de transport per carretera.
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En primer lloc, intervendran els grups parlamentaris que es
mostrin a favor, després els que es mostrin en contra, i si hi ha
qualque grup parlamentari que no hagi intervengut, podrà fixar-
ne la posició.

Grups parlamentaris que vulguin intervenir a favor d'aquesta
proposta? En contra? Grup Parlamentari Mixt. Sra. Munar, té
vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Havia dit, primer, torns a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Però no hi ha torns a favor, sinó fixació de posició.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Ah!, ningú no defensa la llei?, està bé, gràcies.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 30 de
juliol, la Comissió Tècnica Interinsular va acordar elevar una
proposta d'atribució de competències en matèria de transport, una
proposta que, a l'entendre d'Unió Mallorquina, és un traspàs que
es pretén parcial pel que fa a les competències i funcions i també
pel que fa al grau d'autonomia de l'exercici d'aquestes
competències. Una competència que crec que tots hi estarem
d'acord, també el grup proposant, que sempre ha estat mal dotada
econòmicament i materialment. En conseqüència i en definitiva,
creim que és una competència que és contrària a la seva
acceptació, als interessos de Mallorca, dels mallorquins i del
sector del transport en aquesta illa. 

Hauríem de fer un poc d'història recent per veure que el
Govern no ha pogut fer massa coses en matèria de transport, un
exemple seria Mallorca no entraré a Menorca i Eivissa, però a la
nostra illa el transport no funciona, no funciona bé, no tenim un
transport digne i jo diria que mai no hi ha hagut realment una
voluntat política de fer una política seriosa, responsable i
racional en matèria del transport. Hem de tenir en compte que
tenim una illa, un territori on el transport és un element, al nostre
entendre, que pot servir per reequilibrar i ordenar el nostre
territori, un territori que tots sabem que està totalment
desestructurat, és impossible gaudir d'unes connexions que siguin
racionals i útils per a la població, tal i com vénen establertes en
aquest moment.

Hi ha una manca de línies i sobretot una manca d'efectivitat
d'aquestes línies, hi ha una incomunicació d'uns municipis amb
els altres, i vostès en són ben conscients, hi ha també una manca
d'un servei horari que cobreixi amb una certa freqüència, una
freqüència normal, les relacions entre els municipis més petits i
les capçaleres de comarca. En definitiva, hi ha hagut molts
d'anys per fer una política de transport, però hi ha hagut altres
prioritats, altres interessos, el cert és que no hi ha hagut ni
ordenació territorial ni un pla de transport seriosos en aquesta
illa.

El resultat, jo crec, de la manca de planificació, que no
només es dóna en transports, es dóna en pla hidrològic, en
pla de carreteres, es dóna en territori en general, etc., també
s'ha donat en el que és el transport a la nostra illa. I això no
és un sentiment que tengui només l'oposició, jo estic
convinçuda que també el Grup Popular se n'ha de tèmer que
no funciona, no és normal que es faci un hospital, per
exemple, a Manacor, i que als ciutadans de molts de pobles
de Mallorca se'ls destini aquest hospital i, en canvi, no hi
hagi un mitjà de comunicació. Tots els pobles estaven
històricament comunicats amb Palma, ara han d'anar a
Manacor per anar a un servei tan important com és el
sanitari, i no hi ha un transport que faci possible anar a
l'Hospital de Manacor.

Per tant, jo crec que ha mancat aquesta voluntat
planificadora, i crec que això és també ja a l'ànim dels
transportistes, que no han vist cap actuació al seu favor i
que no han vist com el Govern els dóna solucions als seus
problemes, i, en canvi, sí crec que han detectat una cosa
important, que és l'esperit sancionador del Govern en
diferents matèries de transport.

Vostès saben, senyors del Govern, que no han gestionat
bé la competència de transport, vostès són ben conscients
que en aquest moment hi ha dins el sector del transport, un
malestar, jo crec que ho saben i ho coneixen, i d'alguna
manera també crec que vostès són conscients que no es pot
continuar com fins ara en aquest sector, perquè els esclatarà
a les mans.

Jo crec que és precisament per això, abans que els esclati
aquest problema, pel que han fet la proposta del traspàs de
competències, una manera, com es diu vulgarment, de
llevar-se el mort de damunt. I és per això que ens proposen
que rebem els consells insulars aquesta competència i al
nostre entendre, no es pot acceptar perquè seria una
competència que automàticament requeriria molts de
recursos i que hi hauria una manca de coordinació perquè no
se'ns traspassa així com cal, amb totes les competències.

Per tant, jo crec que quan un rep competències ho ha de
fer per millorar el seu funcionament, si no és possible això,
per fer-ho malament, ho pot continuar fent malament qui ja
ho ha fet fins ara. No creim, en absolut, que vostès vulguin
traspassar les competències realment perquè creguin que és
millor, i és molt lògic que ho pensassin així, que siguin els
diferents consells qui les gestionin, tampoc perquè creguin
i tenguin la voluntat d'augmentar la qualitat de la gestió,
tampoc per complir amb l'Estatut d'Autonomia, perquè hem
pogut comprovar que no tenen cap interès a fer-ho, i tampoc
perquè realment creguin en un estat d'autonomia i en la
subsidiaritat.

No, estam convençuts que el que volen és traspassar un
sector amb problemes, perjudicant els consells en general o,
almenys, al de Mallorca en particular. I, per això, ens
proposen una transferència mal dotada econòmicament i
amb mitjans molt escassos i, sobretot, amb una manca de
competència, de plena competència, en les funcions
reglamentàries, normatives, executives i de gestió. I
m'explicaré.
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En primer lloc, pel que fa a la competència que pretenen
traspassar, és una competència disgregada, falta el transport
ferroviari, falta la gestió dels trens, no s'atribueix la totalitat de
la competència de transports de viatgers i mercaderies en el si de
la pròpia illa, de Mallorca, que és el que s'estableix a l'apartat 10
de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, simplement es traspassa
alguna modalitat del transport per carretera, feta a través de
determinats mitjans de transport, serveis de transport públic,
regular de viatgers, d'ús general i d'ús especial, transport turístic,
estacions de viatgers i mercaderies. En cap moment, no es
transfereix als consells, com he dit, un servei, el ferroviari que,
com diria, és imprescindible conèixer quina serà aquesta realitat,
tenir aquesta competència completa per poder planificar-la d'una
manera adient, decidir si hi ha d'haver autopistes, si hi ha d'haver
desdoblament de carreteres, si hi ha d'haver una nova carretera,
depèn un poc del fet que hi vagi o no el tren, per exemple, a
Alcúdia, són fets que no estan dividits ni disgregats; el transport
en general és una cosa que s'ha de veure d'una manera global, no
es poden decidir prioritats en matèria de carreteres i d'autopistes
sense tenir en compte si hi ha d'haver-hi tren, fins on ha d'arribar,
quins horaris ha de tenir, crec que, per realment fer una
planificació correcta, una cosa ha d'anar lligada a l'altra.

Després també hi ha una altra part de la competència que es
transferida com a no pròpia, sinó per delegació. Jo crec que el fet
d'acceptar competències en delegació, significa conflictes de cara
al futur, com s'ha demostrat amb altres competències entre el
Govern i el consell que les rep. Jo crec que no és bo ni és positiu,
i no em diguin que és que la comunitat també la va rebre
delegada, idò ho haguessin gestionat bé, haguessin fet les
gestions oportunes per rebre totes les competències, perquè altres
comunitats la tenen, i no la tenen delegada, no tenen només
gestió, i si altres comunitats la tenen, no veig per què la nostra
comunitat no la pot tenir.

Han al•ludit una vegada més a la incorporació de la capacitat
reglamentària normativa a favor dels consells, i això, jo crec que
és una nova mostra de deslleialtat estatutària i que no hi ha cap
tipus de voluntat de realment complir el que diu l'Estatut
d'Autonomia, i és que determina que els consells tendran
capacitat reglamentària i normativa. I vostès pretenen quedar-se
amb aquesta i que continuï el servei funcionant malament,
perquè si un té la capacitat normativa i la potestat reglamentària,
l'altre té la gestió i no hi ha acord, el que pot passar és que
realment es funcioni pitjor que fins ara, ja sé que em dirà que
això és difícil, i realment ho seria, però es tracta que quan es
traspassi la competència es millori en general.

No hi ha plans sectorials de transports que ens diguin
quin i com s'organitzarà el transport de Mallorca, perquè a
vostès mai no els ha agradat planificar. Jo ho comprenc,
però, vull dir, sempre és millor no enfrontar-se a ningú, però
hi ha qualque moment en què un ha de prendre decisions, ha
de planificar, ha de saber quina Mallorca vol al 2050, quina
ordenació territorial, quins plans hi ha de transport en
general. Jo crec que vostès no ho saben i tampoc no tenen
molt d'interès pel temps que queda, a definir-ho, prefereixen
dir que ho volen traspassar als consells insulars i que els
consells insulars no ho accepten perquè tenen por.

Miri, els puc assegurar que això no és així, no tenim por
perquè tenim un gran avantatge a favor nostre, i és que
vostès ho han fet tan malament fins ara que no tenim cap
por de fer-ho pitjor, perquè realment el servei, l'únic que
podria fer és millorar. Però creim que hi haurà altres
moments, altres temps per realment poder fer una
planificació adient i podrem acceptar aquestes competències
amb plenes garanties que realment millorin.

El finançament de les competències és un altre dels
aspectes que es fa en la proposta i que crec que és molt
negativa, i és molt negativa per al sector del transport, per
als ciutadans que, en definitiva, són els usuaris d'aquest
transport, no es pot pensar a fer una transferència d'una
competència pensant perjudicar la institució perquè a un
moment determinat no és governada per un determinat color
polític, perquè, en definitiva, és a Mallorca, als mallorquins
i als ciutadans a qui vostès realment perjudiquen, no a un
pacte de progrés.

Jo diria que vostès incompleixen, amb aquest
finançament que ens proposen, en primer lloc, la Llei de
consells insulars, i la incompleixen perquè apliquen el
sistema, jo diria un sistema provisional de finançament que
la mateixa llei referida estableix per a un període transitori
de cinc anys de durada, aquest període jo diria que ja es va
esgotar el 94, miri, ja vàrem parlar de cinc anys, però ja fa
molts d'anys que en vàrem parlar, en fa quatre i mig, i
vostès han estat incapaços, no han tengut voluntat política
d'aplicar el sistema definitiu que garanteixi l'autonomia
financera dels consells insulars que crec que és
imprescindible perquè les coses millorin en aquesta illa.

Vostès incompleixen també una decisió d'aquest
parlament i converteixen en burla una normativa legislativa
fonamental de l'ordenament institucional d'aquesta
comunitat que, com saben o haurien de saber, és una
comunitat pluriinsular. Per tant, abans de plantejar noves
transferències, crec que és important aprovar el sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, respectant,
d'aquesta manera, la voluntat democràtica de tots els
ciutadans de les Illes Balears, canalitzada a través d'aquest
parlament.
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Però és que també, i malgrat usin el sistema provisional de
finançament, incorren al nostre entendre, amb una burla a la
legalitat emanada d'aquest parlament, vostès també apliquen la
seva política, jo diria que sectària i partidista perjudicant
Mallorca i, dic més, perquè d'això jo crec que en surten totes les
illes perjudicades, encara que si ho analitzam econòmicament
Mallorca és la que en surt més perjudicada. Els fets són bastant
clars.

Vostès apliquen un cost efectiu que ni vostès mateixos em
poden dir d'on surt, no hi ha estudis, no hi ha documents que
avalin aquest cost efectiu real, vostès se l'han inventat. Per tant,
hi ha un risc, un risc raonable i verídic, que és que això es
converteixi en una trampa, en un finançament insuficient, com
la resta de competències que ja ens han traspassades, no és que
ho sospitem per casualitat, és que en som conscients que cada
competència que ens han traspassada, ens l'han traspassada amb
un finançament insuficient, automàticament hem hagut d'afegir
doblers i hem hagut d'afegir personal. Ens podem trobar, i és el
més probable, amb un nou engany del Govern, del Partit Popular,
i amb una competència enverinada en la forma i en el fons.

Quant a la distribució per illes, d'aquest cost efectiu, resulta
que una vegada més, l'illa de Mallorca continua estant
perjudicada amb la seva distribució, per què?, doncs perquè
Mallorca representa el 80% de la població, per tant el 80% de
l'activitat econòmica, el 80% del territori, i vostès només
traspassen a Mallorca el 67% dels ingressos del cost efectiu. No
entenem ni el raonament ni el motiu pel qual una vegada més el
Consell de Mallorca s'ha de veure perjudicat amb aquesta
transferència de competències.

També ens demanam com han arribat a aquesta conclusió,
quins estranys interessos partidistes o de grup atorguen a
Menorca i a Eivissa el 33% dels ingressos amb una població i un
territori que representa el 20? Novament estam al nostre
entendre, davant una greu discriminació de Mallorca i dels
mallorquins, una clara marginació i un greuge cap a aquesta illa,
per part del Govern del Partit Popular. 

Sabem que avui prenen en consideració aquesta proposta de
la Comissió Tècnica, ho faran amb els vots del Partit Popular i
saben, n'han de ser ben conscients, que perjudiquen Mallorca,
que s'ha pres amb els vots del Partit Popular, de Menorca i
d'Eivissa, i el que és més trist, també amb els vots del Partit
Popular de Mallorca. Vostès seran els responsables, davant els
ciutadans d'aquestes illes, de dir per què una vegada més vostès
perjudiquen els interessos de Mallorca. Ja sé que hi ha qualque
diputat que es posa molt nerviós amb aquesta documentació i
que, fins i tot, a Menorca i a Eivissa, parlen que "Munar diu que
amb els vots de Menorca i d'Eivissa es canvia el model territorial
de Mallorca", la veritat és que podrien afegir "i no diu cap
mentida", perquè si bé hi ha diputats que hi voten a favor, no és
menys cert que quan es tracta d'un tema tan important com és la
definició d'un model d'una illa, seria ben just que es votàs per
illes, no crec que seria gens antidemocràtic defensar aquest
principi. Estic convinçuda que si vostès realment creuen en
l'autonomia, també voldrien defensar el model territorial de
Menorca i d'Eivissa amb els seus vots, i no els agradaria en
absolut que des de Mallorca els diguéssim com ho han de fer.

Amb aquesta decisió que avui es pretén aprovar aquí, jo
crec que es vulnera, no sols la relació institucional sana que
ha d'existir entre el Govern i els consells, sinó també una
relació cordial que ha d'existir entre les institucions
representatives de les tres illes, i Mallorca, Menorca,
Eivissa no s'han de veure enfrontades, no és, en absolut, la
meva intenció, sinó ben al contrari, s'han de veure
agermanades, i la millor manera és que cadascuna d'elles
pugui prendre les seves pròpies decisions en matèries que
són realment de la seva competència.

Aquí votam els diputats, els representants de les tres
illes, però sàpiguen que els diputats de Mallorca, la majoria
dels mallorquins i mallorquines democràticament
representats a la institució de govern de Mallorca, que és el
consell, vàrem dir no a aquesta atribució de competències
perquè és minsa i està molt mal dotada.

Per tot això, Unió Mallorquina, avui aquí, vol dir
novament que no estam a favor i, per tant, votarem en
contra. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el portaveu
d'Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, podria començar fent un acudit en el sentit que el
fet que cap grup d'aquesta cambra hagi volgut fer ús del torn
a favor de la Llei és la prova més definitiva que això és una
llei indefensable; però, en realitat, no estam davant aquesta
situació, estam davant la situació que es furta al Parlament
un debat així com toca sobre aquesta qüestió, que és una
qüestió institucionalment essencial per a les Illes Balears,
perquè la fixació de posició després del torn a favor i en
contra està teòricament reservada pel Reglament per a
aquells grups que, en principi, no tenen posició, senten els
que estan a favor, senten els que estan en contra, i després
fixen posició per explicar el seu vot. Per tant, es desvirtua,
des del nostre punt de vista, el Reglament de la Cambra
quan es fa el que s'està fent en aquest moment i ara, com es
va fer no fa gaire temps en una altra ocasió, i pensam que
amb això efectivament s'afecta a la dignitat de la Cambra i
s'afecta al bon desenvolupament de les seves tasques.
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Ahir va haver-hi un incident, precisament, aquí en el
Parlament de les Illes Balears que va posar en boca de molts la
possibilitat que aquest incident tocàs la dignitat de la Cambra. Jo
la veritat, que la Cambra sigui utilitzada per un grup de ciutadans
per manifestar la seva protesta, no crec que afecti per a res la
dignitat de la Cambra, el mateix que no afecta la dignitat de la
Seu el fet que gent es tanqui dins la Seu. Ara, que es desvirtuï el
Reglament, que el Govern es negui a respondre preguntes que se
li plantegen des de l'oposició, que s'oculti informació als
ciutadans i als diputats, això sí que vull deixar constància que
afecta molt negativament la dignitat de la Cambra.

I dit això i fet aquest preàmbul, vull dir també que la veritat
és que afrontar aquesta intervenció em fa una mica de peresa,
perquè és la mateixa intervenció que he fet a la Comissió
Tècnica Interinsular com a Esquerra Unida i que he fet al Consell
Insular de Mallorca quan vàrem veure aquest tema. I feim
sempre la mateixa intervenció perquè estam sempre davant el
mateix projecte de llei, és a dir, el projecte de llei d'una
transferència d'una institució a l'altra, aquí es planteja des del
principi com una espècie de míssil armat des del Govern que va
passant els tràmits institucionals, parlamentaris, informació del
Consell, fins arribar aquí i finalment aprovar-se, però aquí no es
toca ni una coma de res, ni s'aporta, tan sols, la documentació
que es demana. Vol dir que tota aquesta comèdia que hem
muntat aquí de comissions tècniques interinsulars, o en totes les
institucions insulars, es veuen per parlar de les transferències,
etc...?, tot això no és més que una comèdia; aquí hi ha un obús
que ens ve des del Govern cap a les institucions insulars sense
donar cap tipus de marge ni a la negociació, ni a la reflexió, i el
que surt del Consolat de Mar arriba finalment al Parlament per
a la seva aprovació.

Jo crec que això també desvirtua el que hauria de ser un
procés de transferències on hi hagués una participació
mínimament digna del Govern, lògicament, però també d'aquells
consells insulars que han de rebre aquestes transferències, com
pens que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té una
participació mínimament digna dins el procés de transferències
de competències des de l'Estat cap a la Comunitat Autònoma:
ens reunim, feim el paper, es reuneix la Comissió Mixta, etc.,
etc. Aquí no hi ha aquest procediment i jo crec que el que feim
és un paripé, és un paripé que exigeix que ara jo pugi aquí a dir
exactament el mateix que en dues ocasions he dit abans perquè
ens trobam sistemàticament davant el mateix text, amb punts i
comes sense tocar.

I el que s'ha dir és que efectivament aquí se'ns planteja un
cost efectiu de la transferència, unes dades econòmiques que es
distribueixen en tres illes, uns càlculs, bé, uns càlculs no, unes
xifres del cost d'aquesta transferència..., però nosaltres no tenim
cap documentació comptable que ens indiqui que això sigui
efectivament així, no tenim cap documentació comptable que ens
indiqui que això és efectivament així, aquí no tenim dades
suficients els grups parlamentaris per saber si això és vera o no.
Jo puc -i no ho faré, ho he fet des d'altres àmbits- posar ombres
de sospita sobre el fet que si el tractament que es dona a una
institució és correcte, no és correcte, és més favorable, manco
favorable respecte d'altres institucions; ho podria fer, però és que

no ho vull fer, no tenim les dades suficients per pronunciar-
nos sobre si aquest cost efectiu aquí calculat i distribuït
entre elles és el correcte o no i, per tant, jo crec que estam
davant una piconadora que ens cau damunt i que no ens
permet exercir correctament la nostra funció i, efectivament,
pens que al marge del tema del càlcul del cost efectiu estam
davant una competència que el dia que hi hagi aquí un
govern que vulgui fer un pla de transports, que supòs que
vendrà aviat i esper que vengui aviat perquè hi ha eleccions
l'any que ve, idò efectivament requerirà unes inversions per
adobar una competència que ha estat molt mal exercida, i jo
crec que, en qualsevol procés de transferències s'han de
preveure les inversions que s'hagin de dur a terme perquè la
deficiència del servei sigui notòria. Això és el plantejament
que fa la Comunitat Autònoma quan negocia amb l'Estat la
transferència de determinades competències, per exemple la
Universitat, i deim: "Home!, és que la Universitat no la me
pots passar igual que passes la Universitat de Salamanca
perquè això és una universitat en expansió, requerirà unes
inversions i una infraestructura, unes inversions
d'eixamplament, i això ha d'anar incorporat a la
transferència". D'acord, idò hi va o no hi va, va millor, va
pitjor, però és un plantejament correcte. Aquí simplement es
passa el cost efectiu teòricament calculat sobre el pressupost
de la Comunitat Autònoma. Un altre aspecte pel qual
pensam que això no és acceptable en aquests termes.

Tercera qüestió: que efectivament el que s'ha de passar
és la gestió del transport públic terrestre, és a dir, el tema
del ferrocarril no és de bades, hi ha un lligam entre
l'ordenació del transport per carretera i el transport
ferroviari; qualsevol govern que vulgui planificar les dues
qüestions, les ha de poder acoblar, ha de poder tenir en
compte com vol el ferrocarril per saber com vol articular el
transport públic. Com que aquí no es té aquesta mentalitat
planificadora sinó que es va a això de "qui dies passa, any
empeny", això és tota la filosofia que inspira aquest govern,
lògicament jo imagin que ni se'ls ha acudit aquesta qüestió,
que pogués estar lligada, però està efectivament lligada. 

I a mi em sap greu, com a Esquerra Unida, haver de dir
que no a un projecte de llei de transferències de
competències als consells insulars perquè, si qualque cosa
necessiten els consells insulars són transferències i
transferències ben dotades; estam en una comunitat
extraordinàriament centralista en aquest nivell, que fa que
el Govern de la Comunitat Autònoma gasti el 98% de la
despesa pública associada a les competències autonòmiques
i que el 2% es reparteixi, es reparteix, entre els tres consells
insulars; és la comunitat, jo pens, amb una concepció més
centralista que es pugui imaginar i, per tant, insistesc, dins
aquest panorama el que es necessiten són transferències de
competències ben finançades als consells insulars. Ens sap
greu dir que no, però és que, efectivament, aquesta llei que
aquí es presenta, a part que efectivament no hi ha garantia
respecte al càlcul de cost efectiu, no es contempla el tema
de les inversions correctament, no va associada a una altra
competència important com és el tema del ferrocarril a l'illa
de Mallorca, és, efectivament, una llei insultantment
centralista, és vergonyosament centralista. Efectivament no
es contempla la capacitat normativa ni a les competències
que es traspassen com a pròpies ni com a delegades. 
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Per tant, com molt bé explica el Sr. Gomila en una de les
seves esmenes, o vots particulars, es converteixen els consells
insulars en gestores del Govern de la Comunitat Autònoma.
Efectivament s'estableix a l'article 4 un mecanisme de control,
que nosaltres no hi estam d'acord, malauradament l'Estatut el
contempla, en contra del nostre criteri, però el Govern no ha de
controlar els consells insulars, això és una terminologia que crec
que no es correspon amb el fet de tenir uns consells insulars que
siguin realment governs de cada illa, perquè els governs no són
controlats per altres administracions. 

Em sembla pèssim això que una direcció general, com
manifesta l'article 7, apartat 3, una direcció general pugui fer
instruccions de coordinació, és a dir, que a sobre aquestes
competències seran gestionades pendents del fax de la direcció
corresponent de la conselleria del Govern de la Comunitat
Autònoma que podrà, en qualsevol moment, girar instruccions de
coordinació, és a dir, que ja no és (...) una gestoria o, si se vol,
una espècie de direcció provincial de ministeri d'un temps, és a
dir, amb una relació jeràrquica i subordinada evident. 

La doble activitat inspectora ens sembla absolutament
impresentable, és a dir, que el Govern es reservi la capacitat de
realitzar inspeccions sobre matèries que han de ser
inspeccionades pels consells insulars o la suspensió d'actes del
consell, a l'article 11.3, és a dir, que es prendran decisions per
part dels consells que en qualsevol moment el Govern podrà
suspendre i ja aniran, els consells insulars, al  contenciós
administratiu a veure si es mengen qualque rosco dins la gestió
del transport terrestre. Jo crec que això no és de rebut, i
l'argumentació que es dóna des del Govern de la Comunitat
Autònoma no és de rebut, és a dir, si es diu: "No, és que a mi una
part d'aquestes competències me les han passat des del Govern
de l'Estat molt tutelades per l'Administració estatal"; bé, idò
mira, primer, malament quan es varen acceptar les transferències,
no les haguessin acceptades amb aquest nivell de tutela, però si
tu les tens transferides amb aquest nivell de tutela per part de
l'Administració de l'Estat, el que no té sentit, el que no té cap ni
peus i el que és un desastre i un sense sentit és que s'estableixi
una doble tutela del Govern balear respecte als consells insulars,
és a dir, que una cosa que ja arriba així, mig coixa, a la
Comunitat Autònoma nosaltres la passam als consells insulars
amb una doble coixesa que serà la derivada de les tuteles que es
reserva el Govern de la Comunitat Autònoma sobre l'activitat
dels consells insulars. 

Tot plegat, això -em sap greu perquè em coincideix el micro
amb la carpeta de manera sistemàtica- tot plegat això és una
llei, insistesc, molt centralista, sense garanties d'una bona
dotació econòmica, ni en matèria de cost efectiu ni en
matèria d'inversions; que efectivament ve coixa respecte a
altres matèries que s'haurien de transferir de manera
paral•lela i, lògicament, amb molt de sentiment és una llei
que no es pot admetre a tràmit, almanco pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup
Parlamentari PSM, Sr. Gomila té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Govern va presentar a la Comissió Tècnica Interinsular
aquesta llei que avui debatem, una llei amb un cost efectiu
de 316 milions de pessetes, el 0,2% del pressupost de la
Comunitat Autònoma que es preveu per a l'any que ve, és a
dir, que el Govern vol cedir el 0,2% de les seves
competències a través d'aquesta llei i ho fa amb una sèrie de
controls que nosaltres entenem exagerats als consells
insulars i amb la gasiveria habitual a l'hora de calcular el
cost efectiu. Sembla que aquesta proposta està pensada per
estafar els consells insulars perquè no han estat capaços de
presentar, juntament amb la llei, amb el projecte de llei, un
càlcul del cost efectiu, tot i que el nostre grup ho va
demanar a la Comissió Tècnica Interinsular i el conseller
ens va dir: "Pel que fa referència a les certificacions del que
ha cobrat la Comunitat Autònoma aquests darrers anys en
matèria d'infraccions, no hi ha cap inconvenient, si no és a
l'expedient s'hi posarà, se'ls donarà, perquè crec que és una
dada que s'ha de conèixer al cent per cent". Nosaltres vàrem
reiterar la nostra petició en el debat en el Consell Insular de
Menorca, no coneixem encara aquesta dada i avui volem
tornar a reiterar la nostra petició que el Govern presenti les
certificacions que demostren el cost efectiu, si és realment
cert o no, si el cost efectiu d'aquesta competència és
realment cert el que es posa en aquesta llei o no, perquè
nosaltres hi ha dades que no entenem, i que només les
entenem amb allò de "si són dels nostres o si són dels
altres", perquè veim que el Govern, en el Consell Insular de
Menorca i en el Consell Insular d'Eivissa, els dóna un poc
més del 70% del cost efectiu, els ho paga, i la resta ho hem
de cobrar via taxes o via infraccions; en canvi, en el Consell
Insular de Mallorca, açò només li suposa el 50%. Nosaltres
volem saber si realment la recaptació que es fa a Mallorca
és tan important o és molt més superior a la que es preveu
a les illes d'Eivissa i de Menorca.
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Per altra banda, la fixació que té el Govern, que pens que deu
ser del Govern i no del conseller de Foment, amb el Consell
Insular de Mallorca arriba a extrems ridículs, i ho veim amb la
proposta d'ajuts a famílies nombroses per descomptes en el
transport, on les famílies nombroses de menorquins i eivissencs
sumaran uns ajuts per 2.900.000 pessetes, mentre que les
famílies nombroses de Mallorca cobraran 3 milions de pessetes.
Nosaltres, amb la diferència poblacional que hi ha entre Mallorca
i les altres illes, la veritat no entenem molt bé d'on surten aquests
números, i per açò ens agradaria que el Govern aportàs el càlcul
del cost efectiu, com s'ha fet el càlcul del cost efectiu, i quines
són les dades reals d'ingressos i despeses que ha tengut la
Conselleria de Foment en la gestió d'aquesta competència.

També ens preocupa perquè es preveu que aquests ingressos,
una part dels ingressos del cost efectiu, venguin via taxes i via
sancions, perquè quan el Consell Insular de Menorca va rebre la
transferència d'ordenació i informació turística, se li va calcular
que rebria per infraccions 14 milions de pessetes en un any, i
quan hem estat a la realitat d'aquests ingressos hem vist que
durant l'any 1997 va ingressar zero pessetes, és a dir, de 14
milions que preveia el Govern es van ingressar zero pessetes, i
ara vostès tornen preveure 11 milions en taxes i en sancions que
nosaltres voldríem saber d'on surten, aquests doblers.

Per altra banda s'ha dir que el Govern balear està fent el
negoci amb els consells insulars, perquè el Govern balear, quan
va rebre aquesta competència del Govern de l'Estat va rebre béns
immobles i a la seva proposta no hi ha béns immobles que es
transfereixin als consells insulars, és a dir, el Govern va rebre
deu de Madrid per gestionar transport i dóna set als consells
insulars per gestionar la mateixa competència. És evident que el
Govern vol que els consells siguin les seves gestores i, per tant,
els delega aquesta competència i no els dóna una competència
plena com nosaltres entenem que hauria de ser, i que hauria
d'abastar, com ja han dit altres portaveus, la globalitat del
transport terrestre.

Per altra banda veim que el Govern fa greus reserves de
control dels consells insulars, que jo supòs que amb el tema de
la moratòria urbanística el Govern ha sortit un poc escaldat, i
amb allò de que "a moix escaldat, aigua tèbia li basta", ara posen
una sèrie de normatives perquè açò no pugui passar, i la primera
és que el conseller de Foment es reserva el dret de suspendre els
acords del consell insular en aquesta matèria; per tant, ja no fa
falta el tràmit embullat d'una llei d'urgència amb lectura única,
com va passar amb la qüestió urbanística, sinó que aquí amb un
decret o una ordre del conseller, un acord del ple o dels òrgans
de govern dels consells insulars queden suspesos. Nosaltres
entenem que si es dóna una competència al consell insular l'ha de
gestionar i l'ha d'executar totalment, i si alguna administració, el
Govern o un ajuntament o el Govern de l'Estat no hi està d'acord,
el que ha de fer és presentar el pertinent recurs contenciós-
administratiu davant els tribunals i no que hagi de ser el consell,
que serà el que tengui la competència, el que hagi d'encalçar el
Govern. Nosaltres creim que açò és inacceptable, que un
conseller pugui suspendre els actes d'un consell insular, fins i tot
els acords de ple dels consells insulars i que, si ho vol fer, ho faci
via recurs.

I després, la burla més grossa que el Govern preveu en
aquesta llei és que, la coordinació, no la farà el Govern, sinó
que la farà el director general pertinent de la Conselleria de
Foment. La veritat és que nosaltres creim que açò és un
menyspreu lamentable, que no entenem com els presidents,
no ja la presidenta del Consell Insular de Mallorca, que és
d'un altre partit, sinó els presidents dels consells insulars del
Partit Popular, el d'Eivissa i el de Menorca, admeten i
toleren aquesta actitud, que un director general pugui donar
ordres al president del Consell de Menorca o d'Eivissa o a
la presidenta de Mallorca. Nosaltres entenem que açò no és
de rebut, que la coordinació s'ha de fer amb el Govern per
amb el Govern com a òrgan col•legiat i no amb un director
general, ni tan sols amb un membre del Govern sinó amb un
funcionari, que converteixen els consells insulars en
departaments, o converteixen els presidents dels consells
insulars en un cap de departament o en un cap de servei de
la Conselleria de Foment. Nosaltres creim que aquest
control és intolerable, que si s'ha de fer una coordinació ha
de ser amb el Govern i no amb un funcionari d'aquest
govern.

Tot açò que acabam d'anunciar, fins ara afecta els
ciutadans..., bé, el tema de les famílies nombroses sí que
afecta plenament els ciutadans, però la polèmica que hi
pugui haver entre l'estructuració de la Comunitat Autònoma,
de reconèixer que els consells insulars són òrgans de govern
d'aquesta comunitat autònoma, un reconeixement que el
Govern balear no els vol donar o, almanco, no ho demostra
amb les lleis d'atribució de competències que fins ara han
presentat en aquest parlament, el que sí ens preocupa és com
afectarà aquesta llei que vostès presenten als afectats, als
administrats, i més concretament als transportistes, perquè
vostès transfereixen la capacitat d'obrir i tancar expedients
sancionadors als consells insulars però, a la vegada, es
reservam aquesta facultat, és a dir, que cream una nova
administració que podrà obrir i tancar expedients i sancionar
els transportistes, fins ara ho podia fer el Govern de l'Estat
i el Govern balear; nosaltres entenem que si el consell
insular assumeix aquesta competència, el Govern balear
l'hauria de perdre perquè, si no, ens trobarem..., i encara sort
que a Mallorca el Consell Insular de Mallorca no ha admès
aquesta competència i es continuaran mantenint dues
administracions que podran obrir i sancionar els
transportistes, mentre que a Menorca i a Eivissa els
transportistes podran ser encalçats per tres administracions:
el Govern de l'Estat, el consell insular i l'Administració
autonòmica, la qual cosa deixa molt a dir al principi de
l'eficàcia administrativa, el principi de subsidiarietat i de
limitar les gestions que hagin de fer els administrats davant
les administracions, sinó que arribarà un punt que no sabrà
ben bé quina administració li ha obert un expedient, el
transportista no sabrà a quina administració ha de presentar
les al•legacions, perquè veu que per una mateixa matèria hi
ha tres administracions que el poden expedientar.
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Per tant, el PSM no donarà suport tampoc a aquest projecte
de llei de transferències en matèria de transport per carretera als
consells insulars per aquests tres motius: perquè no coneixem
d'on han sortit els números, tot i que el conseller de Foment ens
va prometre que ens ho donaria, d'on han sortit els números que
justifiquen el cost efectiu d'aquesta competència, perquè hi ha un
excessiu control per part del Govern als consells insulars,
nosaltres entenem que és un control excessiu el que es vol fer
sobre els consells insulars i que, com a mínim, s'ha de confiar en
la capacitat de gestió i, sobretot, quan parlam del 0,2% de les
competències que té el Govern de la Comunitat Autònoma, les
que amb aquesta llei es transfereixen; creim que per controlar
aquest 0,2% de les competències és excessiva tota la normativa
que vostès aquí posen i tots els drets que el Govern es reserva; i
per altra, de la manera que pot afectar els transportistes, que
veuen incrementades les administracions que podran obrir
expedients i sancionar els transportistes, que passen, en aquest
cas -perquè el Consell Insular de Mallorca no ha acceptat les
transferències- a Menorca i a Eivissa, de dues administracions a
tres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, és difícil
construir la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; és molt
difícil i, sobretot, una de les qüestions que ens han marcat és
haver tingut sempre, des del principi, un govern del Partit
Popular que, més que criteris institucionals, la majoria de
vegades ha aplicat més criteris polítics, polítics no, partidistes,
a l'hora de repartir més fons, a l'hora de repartir recursos,
inversions, etc. La manca de claredat, el criteri de control de
partit que s'ha executat, i aquesta és una realitat, han dificultat
moltíssim el fet d'aquesta construcció d'unes illes com a
comunitat autònoma amb voluntat de ser comunitat autònoma i
on el primer que surt en qualsevol debat són els greuges
comparatius que tenim tots, tots, a Mallorca, a Eivissa, a
Menorca... Els podem contar en qualsevol tema: jo els podria dir
que Menorca fins ara paga de la seva butxaca, del consell insular,
subvencions a línies de dèficit, de dèbil transport públic que a
Mallorca paga el Govern. Açò és un dels molts exemples que
tenim, perquè aquí els paga el Govern i perquè nosaltres els
pagam dues vegades, i com açò, la tira.

Però avui no és aquest, el debat. Avui aquí no és una
cambra territorial, encara, avui aquí és una cambra política
i, com a polítics i com a partits, hem de deixar clar, al
voltant d'aquest text, quin és, com a opció política, el model
de comunitat autònoma que volem defensar, i aquest model
de comunitat autònoma es construeix cada dia en cadascuna
de les lleis de transferències que es donen als consells
insulars. Quantes vegades no hem sentit parlar al nostre
govern de model propi, d'insularitat, d'especificitat, de
règims especials?, quantes coses no som nosaltres
especials? Però són paraules quan a l'hora de la veritat, quan
a l'hora de la decisió política pròpia d'aquest govern, quan
només decideix el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears tot açò es fa aigua, i per què es fa aigua?,
perquè els consells insulars, com a òrgans de govern -i ho
diu l'Estatut- és la més gran aportació política a
l'especificitat del nostre estatut d'autonomia, açò és el que
ens fa més diferents, més específics i més insularistes, tenir
un estatut d'Autonomia, la gran aportació política del qual
és tenir consells insulars que tenen la potencialitat de
compartir el govern, de ser govern, i aquest principi, açò tan
específic, quan hem de decidir aquí el tiram per la finestra,
i aquest és el debat que avui m'agradaria fer, no caure en la
trampa dels greuges històrics, dels greuges econòmics; açò
ho farem a la cambra territorial que són els consells insulars
i ho farem a la Comissió Tècnica Interinsular, i segurament
ho veurem via esmenes a aquesta llei. El fet que el Partit
Popular ni tan sols surti a defensar aquest projecte ja ho diu
tot: se suposa que també té tots els seus greuges a esmenar.
Per tant, llei que ningú no defensa.

Però avui el debat creim que s'ha d'assenyalar amb dues
opcions, no n'hi ha més, i les marca l'Estatut. La primera:
els consells insulars han de ser govern o han de ser gestores
del Govern?, simples delegacions del Govern de la
Comunitat Autònoma? Aquesta és la pregunta -govern
insular o delegació de Govern?- que hem de respondre, i el
que facem ara ho condicionam al futur de les institucions,
i per açò avui el debat important és saber el contingut
d'aquesta llei, i quan a les properes eleccions ens presentem,
que ningú del Partit Popular, si açò no ho canvien, digui que
creu en els consells insulars com a Govern. Si avui en
aquest text continuam veient que només se'ns donen les
competències executives i de gestió; que se'ns nega la
capacitat normativa ja com a norma; que els recursos
econòmics que hauran d'ordenar tot el transport, si el volem
potenciar, d'aquestes illes continuaran sota el control del
Govern de la Comunitat Autònoma; si els consells insulars,
per millorar el servei de transport per carretera, no podem
decidir quines són les millores que volem, perquè no tenim
ni competències normatives ni tenim els recursos que s'ha
quedat el Govern de la Comunitat Autònoma, que ja vindran
quan venguin per un pla, un pla que n'hi ha un que jeu des
de l'any 92 dins els calaixos d'aquest parlament, del 92,
novembre, quan va venir el Sr. Oliver a presentar-lo, y
nunca más se supo, i duu una sèrie d'inversions, que no són
les que corresponen a aquesta llei. 
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Açò és el que hipoteca els consells insulars i açò és el que el
Partit Popular haurà d'explicar als seus votants.

Defensen que siguin òrgans administratius de gestió? És una
opció política, i em sembla molt bé que la defensi, però faci-ho
a cara destapada i sense confondre, o, d'entrada, als debats
d'aquestes lleis de transferències, ho hem de deixar ben clar.

Els socialistes creim que els consells insulars han d'avançar,
que, precisament, el més important que té l'Estatut d'Autonomia
d'aquestes illes és compartir el govern d'uns pobles que són
diferents i que volen, respectant les diferències, anar junts i fer
comunitat autònoma, i que aquest parlament continua debatent
i elaborant les lleis marc que tots, des dels consells insulars, hem
de complir, lleis fetes sense criteris territorials, lleis fetes des de
criteris polítics, i si açò és així i els consells insulars complim
amb aquestes normes comunes per a tots, el Govern no ha de
tenir cap por, cap ni una, a donar capacitat política als consells
insulars.

I açò és el que avui reclamam aquí, i per açò deim no a aquest
text, perquè aquest text no respecta, en la seva redacció, en
absolut, que els consells insular tinguem la capacitat de tota la
competència plena de transports terrestres, que sigui dels
consells insulars. Per què és important, açò? No només per les
grans paraules de mantenir els pilars fonamentals, els consells
insulars, i que siguin govern i tot açò, no és només discurs
polític, és el convenciment real que si som capaços de repartir el
govern, si els consells insulars tenen decisió política, que vol dir
capacitat normativa, que vol dir avançar respecte del que aquesta
llei diu execució i gestió, si açò és possible, evitarem
disfuncions, evitaríem enfrontaments, rendibilitzaríem els
recursos públics i milloraríem, ben segur, els serveis que donam
als ciutadans, que és, en definitiva, el que ens hauria de
preocupar.

Serveix aquest text per millorar el servei d'ordenació de
transports terrestres amb la plena responsabilitat del consell
insular? Jo som consell insular, puc respondre de millorar el
servei sota la meva única responsabilitat? No, tornam a ser a
responsabilitats compartides, enfrontaments institucionals,
disfuncions, i, en definitiva, no deixar créixer els consells
insulars, simples gestories, com ha assenyalat el portaveu del
PSM.

Demanam, per tant, que es revisi amb un altre esperit
totalment diferent aquest text de Llei de transferències als
consells insulars. Volem les competències plenes, plenes, d'una
vegada per totes, sense pors, el Govern farà les lleis i nosaltres
les complirem, però volem les competències plenes, tota la
competència normativa, i en cap cas acceptar la paraula
delegació, i no ens expliquin qüestions jurídiques, som illes, i a
illes no hi ha cap problema com perquè entrem en conflicte amb
altres comunitats autònomes per qüestió d'ordenació de transport
terrestre, cap ni una.

Canàries, a Canàries tenen la plena competència en ordenació
de transport per carretera a cada cabildo, ni delegació ni un llamp
de foc, i ningú no diu res, i nosaltres aquí hem de mantenir la
delegació?, per què hem de ser menys que Lanzarote?

Quin problema hi ha de conflicte de transport per
carretera de Menorca, de Mallorca o d'Eivissa amb una altra
comunitat autònoma? Pura geografia, pura geografia, no n'hi
existeix, no hi ha cap por a res, per tant, és possible,
políticament, i volem competències plenes en matèria
d'ordenació terrestre i, a l'hora, volem els recursos
necessaris perquè els consells insulars puguem fer les
valoracions, juntament amb el Govern, de quines són les
necessitats, una a una, a cadascuna de les illes de millora del
servei públic del transport per carretera. Vull que
comptabilitzin a cada illa, segons les seves necessitats,
quines mancances i quins recursos econòmics té en inversió
i fer un pla d'inversions, que és el que hauria d'haver fet el
Pla de transports, i a partir d'aquí, únics responsables, els
consells insulars.

Si açò, políticament, el Partit Popular no ho accepta, si
manté aquest text amb aquestes delegacions de
competències, amb aquestes minves, només d'execució de
les ordres que ens doni el Govern, el director general, vaja,
ja la ridiculesa total, l'esperpent total per als consells
insulars. Si el Partit Popular no retira aquest text i són
capaços, vertaderament, d'iniciar un diàleg institucional i
donar les dotacions econòmiques no per simple inspiració
divina, sinó comptabilitzant necessitats i recursos, si açò
avui no és possible, el Partit Popular mai no pot dir que
dóna suport als consells insulars, perquè els consells
insulars han de ser molta més cosa, i avui, amb les decisions
de cadascun dels textos de llei de transferència tancam
precedents a negar el futur dels consells insulars, i açò és
greu, políticament, perquè si no aturam açò, els greuges
comparatius d'un govern que no sap repartir el poder
menjaran aquesta comunitat autònoma, se la menjaran,
serem incapaços totalment de fer una comunitat autònoma
que tengui alguna cosa en comú.

El Govern, avui, per responsabilitat política i per
millorar el servei del transport per carretera, hauria de
retirar aquest projecte i iniciar una qüestió ben diferent,
sense por, i donar als consells insulars repartir el poder
d'una manera clara, transparent, d'acord amb les necessitats
de cadascú, i que els consells es responsabilitzin
íntegrament davant els ciutadans de millorar aquests serveis
de transport per carretera.

Ens agradaria que açò fos possible, és una oportunitat
que tenim abans d'avançar més, per construir la comunitat
autònoma.

Si el Partit Popular, repetesc, no ho aprova, la veritat és
que qualsevol discurs serà totalment demagògic. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per fixar la posició per part del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer
lloc, vull dir que surt aquí en nom del Grup Popular per fixar la
posició del nostre grup i dir que entenc que aquest projecte de
llei va ser llargament debatut i defensat a la Comissió Tècnica
Interinsular, tal vegada algun diputat no hi va ser o algun altre hi
va arribar tard, qualque senyor diputat o senyora diputada que hi
va arribar tard no se'n va assabentar, però, efectivament, apart del
debat que hi ha hagut als consells insulars, va ser defensat allí,
fins i tot, concretament, pel conseller de Foment.

El projecte de llei que avui tractam és el projecte de llei que
fa referència al traspàs de competències en matèria de transport
per carretera als consells insulars. Aquest projecte es transmet,
tal com regula la disposició transitòria novena del nostre estatut
d'autonomia, és a dir, que el Govern de les Illes Balears va fer
una proposta de llei d'atribució de competències, la va enviar a
la Comissió Tècnica Interinsular, la Comissió Tècnica
Interinsular, per acord de ple de dia 30 de juliol de l'any 1988, la
va prendre en consideració i la va enviar als diferents consells
insulars, tal com pertoca, perquè poguessin, d'alguna manera,
manifestar el seu parer, i avui és el que duim aquí a prendre en
consideració.

Quan estigui aprovada aquesta proposta de llei de transport,
en matèria de transport per carretera, seran ja, senyores i senyors
diputats, deu les lleis que haurà aprovat aquest parlament en
matèria de traspassos de competències als consells insulars. Vull
anomenar les competències d'urbanisme i habitabilitat, règim
local, informació turística, serveis i assistència social, inspecció
tècnica de vehicles, patrimoni historicoartístic, promoció
sociocultural, dipòsit de llibres i esports, activitats classificades
i parcs aquàtics, ordenació turística, matèria de tutela i acollida
de menors, i avui, com dic, la que fa deu, la que tracta la matèria
de transports per carretera.

Jo crec que aquesta llista és una clara mostra de la voluntat
que té aquest govern, com el propi Partit Popular, en el sentit de
desenvolupar el nostre estatut d'autonomia quant a l'article 39 i,
com no també, per complir allò que el propi Partit Popular duia
en el nostre programa electoral. D'aquesta manera, jo crec que
anam en la línia que tantes vegades hem dit d'atracar cada vegada
més i facilitar cada dia més l'administració als nostres ciutadans,
als ciutadans que depenen de les illes de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i de Formentera.

Aquest projecte de llei, com he dit abans, contempla les
competències, el traspàs de competències, als consells
insulars, i ho fa amb l'article dos en anunciar una sèrie de
competències com a pròpies i una altra sèrie de
competències, com a delegades. Jo crec que l'explicació va
ser donada molt clarament, perquè han de ser pròpies i
delegades, jo em limitaré a anunciar aquí quines són les
competències pròpies, que són: servei de transport públic
regular de viatgers d'ús general, servei de transport públic
regular de viatgers d'ús especial, servei de transport turístic,
autoritzacions especials de circulació, estacions de viatgers,
estacions de mercaderies i centres d'informació i de
distribució de càrrega, i se n'assumeixen com a delegades el
servei de transport públic de viatgers en autobús, servei de
transport públic discrecional de viatgers en vehicles,
turismes, autotaxis i transport sanitari, servei de transport
públic de mercaderies, servei privat de transport i privat
complementari de viatgers, de mercaderies, i mixtos, lloguer
de vehicles sense conductor, lloguer de vehicles amb
conductor, operadors de transport de mercaderies, transport
internacional de viatgers i mercaderies, Junta arbitral de
transports, capacitació professional per a l'exercici del
transport públic i de les activitats auxiliars complementàries
i serveis de transport turístic i autoritzacions especials de
circulació al mode carretera que s'utilitza, excedeixi de
l'àmbit territorial d'un consell insular.

Per tant, senyores i senyors diputats es transfereixen o
deleguen totes aquelles competències que el Govern de les
Illes Balears també té com a pròpies o com a delegades. El
cost efectiu, tal com figura a la llei, és de 316.371.650
milions, i que ve reduït, en nombre rodó, més o manco
distribuït, 235 milions per al Consell Insular de Mallorca, 38
milions per al Consell Insular de Menorca, 41 milions per al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, cosa que representa,
percentualment per illes, el 74'7 per a Mallorca, quasi el
75%, el 12'3 per a Menorca i el 13'8 per a Eivissa i
Formentera. Apart d'això, també es contempla tant per al
Consell Insular de Menorca com per al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera per a aquells serveis que són de
primera implantació, i que això fins i tot ve recollit en la
pròpia Llei de consells insulars que així es pugui fer, recull,
com he dit abans, una ajuda per una sola vegada de 15
milions de pessetes per a la implantació d'aquestos serveis.

Dit això, Sr. President, senyores i senyors diputats,
només vull anunciar el vot favorable del nostre grup, del
Grup Parlamentari Popular, a aquesta proposició de llei; he
de dir també que en alguns aspectes podem dir que al llarg
de tot l'articulat i a molts aspectes concrets, segurament,
podríem tenir en aquest moment alguna discrepància, però
crec que el moment en què s'han d'expressar ha de ser
durant la tramitació parlamentària, i així ho farem, i vull
anunciar que el nostre grup presentarà algunes esmenes, les
quals, per una banda, seran millora tècnica, podríem dir, del
que és l'articulat, i en d'altres, algunes figures que apareixen
aquí, que segurament les suprimirem. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Acabat, idò, el debat, passarem a la votació de presa en
consideració de la proposta que ha fet la Comissió Tècnica
Interinsular d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de transport per carretera.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
proposta de la Comissió Tècnica, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 28. Per tant, queda aprovada la
proposta de la Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, que passarà a la comissió corresponent per a la seva
tramitació en aquest parlament.

He d'informar als portaveus dels grups parlamentaris que
immediatament farem la reunió de la Junta de Portaveus.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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