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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquest plenari.

I.1) Pregunta RGE núm. 5066/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions per prevenir accidents deguts
a fugues de gas.

 El primer punt de l'ordre del dida fa referència a preguntes, la
primera de les quals la formula el diputat Sr. Joan Francesc
Triay i llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per prevenir accidents a causa de fugues de gas. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria, dia 27 de setembre va succeir un fet
molt trist i lamentable, una explosió de gas, a resultes de la
qual va morir una persona, un jove de 21 anys, Francisco
Javier Córdoba, cambrer, i també va destruir íntegrament el
cafè Cappuccino del passeig marítim de Palma. De les
investigacions que s'han dut a terme en relació amb aquest
fet, el que més ha sorprès han estat les declaracions fetes per
tècnics de Gesa davant el Tribunal de justícia, en el sentit
que l'empresa subministradora de Gas, o sigui, Gesa, no està
dotada dels mitjans adequats per controlar i per detectar les
filtracions de gas en el subsòl, això és un fet que, de ser cert,
és molt greu, és molt alarmant i molt inacceptable, des de
tot punt de vista, que una empresa com Gesa, del Grup
Endesa, estigui desproveïda dels elements, dels
equipaments, de detecció i control precisos per detectar
fugues de gas en el subsòl. Per tant, davant aquesta situació,
jo deman al Govern, que té competència en aquesta matèria,
què en pensa, d'aquesta qüestió.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Indústrai i
Comerç, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Triay, he de coincidir amb vostè
que aquesta explosió lamentable ha tengut unes causes que,
realment, fan pensar. De totes maneres li ho explic. Jo entenc
que la pregunta que em feia era que quines actuacions durà a
terme el Govern per preveure o prevenir els accidents a causa
d'això. Miri, el seguiment que se'n fa és regulat pel Reglament
de xarxes i escomeses, i exigim més del que demanava o
demana aquest reglament. Li diré que, en principi, les proves
d'estanqueïtat es fan d'un bar, d'aquesta mesura de pressió,
durant una hora, mentre que la certificació que exigeix la
Direcció General d'Indústria,  o la que exigeix la conselleria, és
amb proves de cinc bars durant sis hores, per assegurar
l'estanqueïtat d'aquestes canonades. Aquestes proves es fan
abans de la posada en servei i després i ha d'haver uns controls
periòdics que s'efectuen amb una freqüència d'uns dos anys en
els interiors dels cascs urbans. De tota manera, i com que
l'octubre de l'any passat va sortir la Llei d'hidrocarburs, ara
treballam ja en una altra passa més, és a dir, estudiam o
treballam en un reglament per regular la intervenció dels
organismes de control autoritzats que ens permet la normativa
de manera que, maldament es demanin aquests controls, poder
encara insistir més o poder incidir més i fer un seguiment de
control més fort. 

I, a més d'això, a la companyia distribuïdora, a Gesa, se li
exigeix, s'ha exigit a partir d'ara que vagi substituint
progressivament les canonades de canalització de fibrociment,
és a dir, d'Uralita -que estaven permeses i que és legal- per
altres de polietilè de manera que així asseguram, o que almanco
intentam assegurar encara més l'estanc d'aquestes conduccions.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, gràcies per les
explicacions que m'ha donat, però la meva pregunta, com
haurà observat, tenia un abast al qual vostè no  ha fet
referència. 

Els tècnics de Gesa declaren que no tenen mitjans per
detectar filtracions de gas: "Los operarios dicen que Gesa que
no dispone de medios para detectar filtraciones de gas. Gesa
no tiene medios para detectar las filtraciones de gas en el
subsuelo. Admiten que Gesa carece de medios para detectar
bolsas de gas en el subsuelo. Operarios de Gesa admiten
carecer de medios para detectar filtraciones de gas en el
subsuelo como las ocurridas antes de la explosión del
Cappuccino". Això és el que, a mi, em preocupa. És cert,
això?, és la pregunta que jo li faig; per a la Conselleria, per
al Govern, això és cert?, està contrastat que, efectivament,
Gesa no té els equips tècnics necessaris per controlar les
fuites de gas a les xarxes que estan en servei? Jo no li
deman les mesures de seguretat que es prenen per fer una
nova instal•lació o per renovar les xarxes. Per a les xarxes
que estan en servei, Gesa té els instruments o no?, és cert?

Li deman això perquè vostè és l'autoritat, l'autoritat que
està per damunt de Gesa per controlar la seva gestió, i des
de quan i què pensa fer amb aquesta qüestió concreta. Com
pot ser que això sigui així?, com pot ser una empresa
subministradora de gas i no tenir els elements per garantir
la seguretat de les instal•lacions? i, per tant, aquesta és la
gran alarma social que hi ha darrere aquest tema, no -que ja
és prou tràgic- el fet que s'ha produït, sinó que aquest fet
que s'hagi produït es pugui produir sense que existeixin
mesures de prevenció perquè no s'han fet les inversions, no
s'han dotat els equips que existeixen i que han de servir per
fer un seguiment continuat de les possibles bosses de gas
que es produeixen per fuites dins les canalitzacions
subterrànies.

Insistesc en el fet que aquesta és la pregunta que jo
voldria que em contestàs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President, gràcies. Bé, jo estic disposat a
contestar-li tot el que vostè em pregunti. De tota manera li
llegiré la pregunta que vostè ha formulat en el Ple per escrit:
"Quines actuacions durà a terme el Govern per prevenir
accidents deguts a fugues de gas de les instal•lacions
subterrànies de l'empresa distribuïdora Gesa?". No és el
mateix. 
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De tota manera li dic: Miri, en primer lloc, a la Conselleria
no consta que Gesa tengui aquesta mancança, no ens consta. Ho
esbrinarem i, si no les té, haurà de tenir aquestes instal•lacions
o aquests mitjans o aquesta maquinària, el que sigui; però és
que, jo li diré, a mi no em basta que l'empresa subministradora
Gesa les tengui. Jo crec que el tema de seguretat industrial, i no
estic parlant només de gas, seguretat industrial en general, és
prou important perquè cada dia s'intenti reforçar i es millorin,
s'intentin millorar els serveis que s'han de donar a la ciutadania.
Per això li parlava d'aquests organismes de control que fins ara
no han entrat i que intentam reglamentar la seva entrada en
funcionament per, si fos possible, encara millorar i contrastar
precisament aquestes mesures de seguretat que s'han de
prendre. Si Gesa no les té idò les haurà de tenir, simplement.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Aquesta presidència recorda que estam en
el primer punt de l'ordre del dia que fe referència a preguntes.

I.2) Pregunta RGE núm. 5069/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a travessa hípica.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
travessa hípica. Sr. Diputat té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en el
último pleno del anterior período de sesiones planteé esta
pregunta al Govern, pero como no estuvo presente el conseller
de Economía se me dijo que se aplazaría hasta esta fecha. Ha
pasado ya mucho tiempo, hemos dejado el año 98, hemos
entrado en un nuevo período de sesiones en el año 99, y lo
normal sería que esta pregunta hubiera perdido su razón de ser
porque el Gobierno ya hubiera dado pasos para cumplir un
acuerdo del Parlamento que le obliga a ordenar la llamada
quiniela hípica balear en unos seis meses a partir del 3 de
noviembre pasado; es decir, ha transcurrido la mitad del
período previsto por el acuerdo parlamentario y el Govern no ha
hecho nada. 

Recuerdan todos aquella gracia que hizo un día el presidente
de la Comunidad Autónoma en un debate sobre el estado de la
Autonomía en la que decía que los acuerdos parlamentarios
eran sagrados. Pues bien, aquello ha quedado como un
elemento gracioso y anecdótico y poco más, porque a estas
alturas el conseller de Economía todavía no ha hecho nada para
dar cumplimiento al acuerdo parlamentario. De aquí que le
preguntemos si en los tres meses que le quedan para cumplir el
acuerdo piensa hacer algo o le va a aplicar el mismo plazo que
para la ordenación del territorio, quince años. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Sr. Presidente, señoras y señores diputados, muchas
gracias. Sr. Diéguez, usted dice que la pregunta no ha
perdido su razón de ser. Yo le podría decir que la pregunta
no ha tenido nunca su razón de ser; por tanto no la ha
podido perder.

Mire usted, el día 9 de noviembre del 98 se aprobó una
resolución en este Parlament que fijaba un plazo de seis
meses para adoptar una normativa determinada cumpliendo
con una serie de requisitos, y ese plazo de seis meses
termina el 9 de mayo. Por tanto, lo que le puedo decir es que
el calendario con el que trabaja el Gobierno es el que aprobó
este parlamento y no el que usted quiere fijar aquí en esta
pregunta. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, pero los plazos, Sr. Conseller,
tienen un dies a quo y un dies ad quen, un día en el que
empiezan y un día en el que acaban. Empezó este plazo
cuando se tomó el acuerdo y finaliza dentro de los próximos
tres meses. Quiero decir que ya ha consumido usted más de
la mitad del tiempo sin dar ni golpe. ¡Hombre!, yo creo que
es bastante; lo que pasa es que usted puede decir: "No, es
que yo el 8 de mayo haré una reunión, no se llegará a
ningún acuerdo y cerraré el tema y ya está". Esto me parece
una postura que es acorde con lo que es normal en su
gobierno, pero poco digna y poco respetuosa para lo que son
los acuerdos parlamentarios. Usted ha dejado pasar la mitad
del tiempo sin haber hecho la mitad de la tarea que debía
haber hecho, no ha hecho nada. Por eso digo que si usted no
lo quiere hacer y no lo van a hacer, pues más vale que lo
diga y que reconozca que los acuerdos parlamentarios le
traen por completo sin cuidado, que le importan -digamos-
poco, y que no tienen nada que respetar al Parlamento.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té
vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Muchas gracias. Mire, Sr. Diéguez, una de las cosas que
permite apreciar el hecho de estar trabajando donde estamos
trabajando en estos momentos es, bueno, ver cuáles son los
hábitos, la cultura que se va apropiando de una organización
determinada. He visto que aquellos que ocupan puestos de
responsabilidad en el Consell Insular de Mallorca suelen
defender su propia ineficacia sobre la base de imputarle, al
Gobierno balear, el resultado de toda su inoperatividad. El
hecho que desde el Consell Insular de Mallorca no se esté
apoyando el deporte del trote no debería servir para acusar a
aquellos que no son responsables del deporte del trote sino
responsables de regular las actividades de juego su actividad.

En cualquier caso usted desconoce por completo aquello que
afirma: desconoce si la Conselleria de Economía está trabajando
o no en estas actividades de juego. Le puedo aclarar que sí está
trabajando y le puedo aclarar que afortunadamente el deporte
del trote en las Islas Baleares podrá contar con todo el apoyo de
la Conselleria de Economía como cuenta con el del Gobierno
balear, a diferencia del de otras instituciones de esta isla.
Muchas gracias.

I.3) Pregunta RGE núm. 20/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a construcció urbanització amb camp de
golf i port esportiu al port de Ciutadella.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera pregunta, que formula el diputat Sr. Joan
Gomila, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a construcció d'urbanització en camp de golf i port
esportiu al port de Ciutadella de Menorca. Sr. Gomila, té vostè
la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. La Conselleria de Medi Ambient i
l'Ajuntament de Ciutadella van obrir un concurs per a la
construcció d'una urbanització amb 2.000 places turístiques, un
port esportiu i un camp de golf a Cala en Busquets a Ciutadella,
un projecte que -per cert- mereix l'excepcionalitat de les
Directrius d'Ordenació del Territori. Quan es van obrir les
pliques, que s'hi havien presentat dues empreses, vam conèixer
amb sorpresa que el domicili d'una d'aquestes dues empreses
compartia el despatx d'un conegut arquitecte de Ciutadella i que
havia estat assessorada per aquest arquitecte i per l'aparellador
que fa feina amb ells que, curiosament, són cunyats de
l'alcaldessa de Ciutadella, i l'alcadessa de Ciutadella és qui
presideix la comissió paritària entre la Conselleria de Medi
Ambient i l'Ajuntament de Ciutadella per adjudicar aquest
projecte d'urbanització.

Nosaltres voldríem saber com pot afectar aquest fet, que
hi hagi una de les empreses que tengui fil directe amb la
presidència de la comissió adjudicatària, el fet que hi
participin aquests dos senyors que, evidentment, són molt
lliures de participar-hi, però nosaltres entenem que aquest
lligam familiar que els lliga amb la presidència de la
comissió adjudicadora d'aquest projecte no hauria de ser
així. A veure quina valoració en fan des del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Gomila, vostè sap que
en aquests moments aquest senyors, i crec que és un tema
que ha quedat bastant clar perquè és un tema que no ve
d'ara, no tenen cap tipus de relació amb una de les empreses
que s'ha presentat a aquest concurs; crec que, a vostè, li
consta que això és així, per tant, des del moment que jo li
estic negant, a vostè, la premissa que sustenta aquesta
suposada pregunta, crec que no té cap sentit continuar amb
aquesta pregunta perquè és evident que no li afecta de cap
manera.

I quant a l'excepcionalitat, que sé que no és motiu, de les
Directrius del port de Ciutadella, arribarà el seu moment per
explicar-ho. En qualsevol cas, si vostès no hi estan d'acord,
convé que ho comencin a dir a la gent de Ciutadella.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres sempre hem dit a la
gent de Ciutadella que aquest projecte no era el nostre i, per
altra banda, si coneixem la relació d'aquests dos senyors,
dels dos cunyats de l'alcaldessa amb aquesta empresa és
perquè ho va manifestar la pròpia empresa en el moment de
l'obertura de pliques d'aquest concurs, no va ser perquè des
del PSM haguéssim fet una investigació, sinó simplement
perquè l'empresa així ho va manifestar, que havia estat
assessorada per aquest gabinet d'arquitectes i, per tant,
aquesta relació nosaltres entenem que sí, que hi és, i que açò
condiciona la participació de la pròpia alcaldessa de
Ciutadella dins la comissió paritària.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Sí, president, gràcies. Miri, jo, Sr. Gomila, no els entenc. Si
efectivament va ser la pròpia empresa que ho va manifestar i
vostès la varen creure, supòs que també vostès hauran llegit una
comunicació que va fer la pròpia empresa on deia que
simplement havien col•laborat i havien ajudat a dur endavant
un hotel rural a prop de Ciutadella que els havia agradat. Per
tant, no entenc per què quan els convé els creuen i quan no els
convé no els creuen; a mi em sembla que això en bon mallorquí
es diu fer parts i quarts, que és el que vostès sembla que fan en
aquest tema. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 42/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (mesures o
iniciatives del Govern balear).

I.8) Pregunta RGE núm. 43/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (situació del
procés de constitució).

Passam a la quarta pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Arxiu de la Corona d'Aragó. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Demanaria a la
presidència si puc agrupar les preguntes 4 i 8 perquè, en
realitat, són dues preguntes -degut al Reglament- diferents, però
són una mateixa pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Em sembla molt bé, Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquests dies passats hi ha hagut
reunions a Mallorca i a Menorca entre el Govern balear, el
valencià i el català, reunions interessants, encara que a l'únic
acord a què s'ha arribat ha estat a la cessió dels senyals de
televisions autonòmiques a les Illes Balears. 

L'única qüestió concreta que els estatuts d'autonomia
respectius preveuen que hi hagi un acord i una cooperació
entre comunitat autònomes, la de València, Catalunya, Illes
Balears i també la d'Aragó, és la creació i construcció del
patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. L'any 1984 hi va
haver un projecte de reial decret que no es va publicar
finalment; l'any 1990 hi va haver reunions de delegacions
parlamentàries d'aquests governs que tampoc no van donar
un resultat positiu; l'any 1996 hi va haver un acord en el
Congrés dels Diputats en el qual s'instava el Govern
espanyol, en un màxim de sis mesos, a crear, amb la
participació de les comunitats autònomes, el patronat de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Després hi ha hagut, també,
l'any 97 -em sembla- un acord d'aquest parlament balear a
proposta del Grup Parlamentari Popular, i em sembla que la
va defensar el seu diputat Sr. Joan Marí, a el qual s'instava
el Govern balear a fer possible aquest acord per a la creació
del patronat de l'Arxiu; l'any 97, a resposta d'una pregunta
d'aquest diputat, el Sr. Manuel Ferrer ens comunicava que
el secretari d'Estat de Cultura havia transmès un esborrany
de proposta d'estatuts de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i que
estaven estudiant la proposta. Després, per informacions de
premsa es van saber algunes objeccions que s'havien
presentat a aquest esborrany de proposta d'estatuts i, a partir
d'aquí, no hem sabut res més. 

Pot ser és falta d'informació d'aquest diputat; en tot cas,
si és falta d'informació, recollint la informació ja està, però
sí que voldríem saber què s'ha fet, quines mesures s'han
adoptat, quines gestions s'han fet, com es troba actualment
aquest procés i quins són els problemes, si no està conclòs
aquest procés, que han fet impossible la creació del patronat
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que és l'única qüestió que
els estatuts respectius diuen que aquestes comunitats,
culturalment vinculades, han de cooperar, han de participar
conjuntament en la seva gestió.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, senyor diputat, encantat d'intentar donar-li llum
respecte a quin és l'estat d'aquesta qüestió en aquest
moment, i vull dir-li abans de res que compartesc
absolutament la seva inquietud, que tenim el deure de dur
endavant aquesta disposició addicional -efectivament- del
nostre estatut i que, efectivament, és en aquests moments un
deure que encara no hem estat capaços de dur endavant. 

A més de la informació a la qual vostè ha fet referència,
hi ha hagut una feina important al llarg de l'any 98 que s'ha
fet a un nivell una miqueta tècnic entre les conselleries
respectives, bàsicament les de Cultura, on s'ha anat aclarint
una mica quin era, efectivament, aquest patrimoni, quin era
el contingut de l'Arxiu, també deslligant el que era
probablement l'herència del que era l'antic Arxiu Provincial
i del que no ho era, i sembla que en aquest moment tenim
això bastant aclarit i bastant enllestit. En aquests moments
nosaltres, a la primera reunió després d'haver aclarit aquesta
situació que, insistesc, era una situació inicial, un punt de
partida, una mica un coll de botella, no?, que no
possibilitava continuar amb aquesta qüestió, un pic que s'ha
aclarit això sembla que en aquests moments podem enllestir
un acord entre les quatre comunitats autònomes i l'Estat. 
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Nosaltres vàrem fer, en primer lloc, la proposta
conjuntament amb el president de la Generalitat valenciana de
fer un cos comú per intentar aplicar efectivament el contingut
dels nostres estatuts i després, naturalment, vaig fer aquesta
proposta al president Pujol a la reunió amb la Generalitat
catalana i, efectivament, jo crec que en aquests moments
estam..., no li podria assegurar que amb la feina feta i amb una
total seguretat que això es durà endavant, però crec que estam
en el camí per ben aviat intentar ja trobar una sortida definitiva
a la composició del patronat, en el paper que hem de fer, tal
com estableixen també els nostres estatuts, els presidents de les
comunitats autònomes en aquest patronat, sempre des d'un punt
de vista d'igualtat, naturalment, que això en aquests moments
afortunadament ja no es discuteix, i jo crec que -insistesc- sense
poder donar-li cap confirmació en aquests moments al cent per
cent, sí que li puc assegurar que en aquests moments hi ha una
voluntat per les parts d'arribar a aquest acord, que s'intenta
enllestir l'acord definitiu, probablement encara haurem de tenir
qualque trobada entre els presidents o entre els responsables de
les nostres respectives comunitats autònomes, però esper que,
efectivament, un pic que s'ha resolt aquest coll de botella, això
pugui ser una realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. No dubt que hi hagi una voluntat
per part de tots els governs de fer possible el compliment dels
estatuts d'autonomia respectius, i no dubt que hi hagi una
voluntat per part del nostre perquè si no hi hagués voluntat de
fer complir aquesta disposició de l'Estatut seria un mal
assumpte. 

Vostè em diu que durant l'any 98 s'ha fet feina quant a la
fixació del conjunt de l'Arxiu perquè hi havia un problema entre
el que corresponia a l'antic Arxiu Provincial de Barcelona i el
que era comú als quatre territoris autonòmics. Lògicament la
pregunta que em faig és que hem hagut d'esperar 16 anys per
fixar aquest contingut, hem hagut d'esperar 16 anys per fer
aquesta feina, i açò és una responsabilitat -crec jo- de tots els
governs, no només del Govern balear sinó, en conjunt, de tots
els governs autonòmics, que s'hagi hagut d'esperar aquest
temps. 16 anys per resoldre una qüestió són molts, a mi ja m'ha
sortit blanca la barba de tant d'esperar que es resolgui aquesta
qüestió, com poden vostès comprovar que no és mentida el que
els dic.

En aquests moments existeix un govern del Partit
Popular a Madrid, que tenia el compromís l'any 96 d'estar
sis mesos per fer aquesta proposta d'estatuts; existeix un
govern del Partit Popular a Balears, existeix un govern del
Partit Popular a València, existeix un govern del Partit
Popular a Aragó, i allà on no existeix un govern del Partit
Popular és a Catalunya, però vostè sap que el govern de
Convergència i Unió col•labora amb el govern del Partit
Popular a Madrid i és un soci fidel, perquè és així, no és
d'altra manera, i aquesta coincidència de governs hauria
d'haver permès també una major agilitat i una major
activitat en resoldre aquest tema. A mi em fa molta por que
el problema principal de la falta de resolució de l'Arxiu, a
part de ser...

EL SR. PRESIDENT:

Hauríem d'anar concloent, perquè estam -repetesc- a torn
de preguntes, encara que se n'hagin acumulat dues.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí. Acabaré i ja resumiré. Que el problema principal
sigui la resistència de Convergència i Unió de donar
viabilitat a la constitució d'aquest patronat, de donar
viabilitat a la qüestió de la composició paritària de les
comunitats autònomes, que sembla que no van per aquí les
propostes de Convergència i Unió amb aquesta qüestió, i
molt em tem que no es pugui resoldre encara que hi hagi
aquesta bona voluntat expressada, però en compliment de
l'Estatut d'Autonomia per part del nostre govern.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, miri, la culpa és molt lletja i no la vol ningú. Jo, a
més, crec que no seria elegant en aquest moment donar la
culpa a tercers, no? El que passa és que jo li puc dir amb
plena convicció que crec que la responsabilitat d'aquests 16
anys a què vostè fa al•lusió en cap cas és del Govern balear,
i punt, i res més; i, en tot cas, com ha passat amb altres
profecies que vostè ha fet i amb altres prediccions que vostè
ha fet també equivocades, jo també estic convençut que
aquesta també ho serà, i crec que es pot enllestir aquesta
qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 164/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a inclusió de paraules en el diccionari per
part del president del Govern.

Passam a la pregunta número 5, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a inclusió de paraules en el diccionari per part del
president del Govern. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el passat mes de gener es va
reunir a Menorca una representació dels governs de les Illes
Balears i de la Generalitat de Catalunya. Una de les qüestions
més importants que es tractaren, a judici de les informacions
que han sortit a alguns mitjans de comunicació, va ser la petició
del president del Govern balear al president de Catalunya de la
inclusió de determinat lèxic o de modalitats de les Illes Balears
en el diccionari de la llengua catalana, i la pregunta concreta és
si el president del Govern de les Illes Balears creu que és funció
dels governs incloure determinades paraules en els diccionaris,
tal com sembla que va sol•licitar al president de la Generalitat,
Sr. Pujol.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senyor diputat, només una petita rectificació: sota cap concepte
va ser el tema cabdal ni el tema central de la reunió;
m'agradaria que tengués una valoració una mica més equànime.
En absolut; hi va haver molts d'altres temes molt importants i
jo crec que amb una reunió profitosa, en definitiva. Aquesta és
una de les qüestions. 

Efectivament, jo crec que és una responsabilitat nostra, del
president del Govern i del Govern, efectivament complir -com
deia abans el Sr. Portella- el que és en aquest cas el nostre
estatut d'Autonomia, la defensa de la nostra llengua, de les
nostres modalitats. La Comunitat Autònoma té competència
exclusiva, en harmonia amb els plans d'estudis estatals, en
l'ensenyament de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears,
d'acord amb la tradició literària autòctona. La seva
normalització serà un objectiu dels poders públics de la
Comunitat Autònoma. Les modalitats insulars del català seran
objecte d'estudi i de protecció sense perjudici de la unitat de
l'idioma. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. En tot cas, l'Estatut no diu que
aquesta competència sigui del Sr. Pujol ni de la Generalitat
de Catalunya, i així li va respondre el Sr. Pujol quan li va dir
que les competències en matèria d'incloure paraules en el
diccionari, en el seu cas, era de l'Institut d'Estudis Catalans.
Clar, a mi no em va agradar, no em va agradar veure aquest
tema així com estava reflectit en els mitjans de comunicació
i confés que vaig sentir una certa vergonya, que se'ns hagués
de llegir la cartilla d'aquesta manera. 

En tot cas jo li record que fa un poquet més de dos anys,
a petició del Departament de català de la Universitat de les
Illes Balears, l'Institut d'Estudis Catalans va acceptar la
inclusió de més de 700 paraules en el diccionari, i jo crec
que aquest és el camí i crec que ni els governants ni els
polítics hem d'interferir en competències estrictament
acadèmiques i, en tot cas, crec que si a vostè algun grup de
ciutadans, encara que siguin ciutadans extremistes des del
punt de vista lingüístic i per molt minoritaris que siguin, li
fan aquesta petició, a vostè, vostè hauria de canalitzar
aquesta petició a través de les autoritats acadèmiques, a
través de la Universitat de les Illes Balears i del
Departament de català, però no hauria d'aparèixer
públicament. És la meva opinió que vostè, naturalment, no
compartirà, però no hauria d'aparèixer com el portaveu
d'aquests grupets ultres. En tot cas, crec que els canals són
els que són reconeguts per tothom a traves de la Universitat.
Vaja, jo no em puc imaginar en cap moment el Sr. Aznar
fent peticions d'inclusió de determinats lèxics en el
diccionari de la llengua espanyola, això és una qüestió
totalment inaudita. En definitiva, li pregaria que, en el futur,
intentàs dur a terme aquest tema per les vies acadèmiques,
i no per les vies polítiques, i, sobretot, intentant implicar un
president d'una altra comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies. Efectivament... Gràcies, Sr. President. Sr
Diputat, efectivament, i és lògic, no estam d'acord en
aquesta qüestió.

Vostè pot fer el plantejament que vulgui, dient que
defensam extremismes. No, no. Nosaltres defensam la
nostra llengua i defensam les modalitats insulars, tal com
estableix l'estatut, i això és defensar el nostre estatut,
defensar la nostra autonomia i defensar tota la gent, que és
molta, que té aquesta convicció.

La forma com nosaltres defensem les nostres modalitats
ha de ser, naturalment, la que creguem que és més
productiva i la que creguem que pot aconseguir els objectius
que perseguim.
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Però, miri, encara li'n diré més. El que nosaltres no podem
admetre mai és que les modalitats de les Illes Balears figurin en
aquest institut que vostè diu com una referència a peu de
pàgina, perquè és tan català el que nosaltres parlam aquí com
el que ells parlen, i a la millor és millor, més pur, el que es
parla aquí que el que es parla a Barcelona. Per tant, no tenim
per què acceptar que figuri, perquè a uns senyors així els pareix
bé, a peu de pàgina el lèxic i la modalitat de la nostra llengua,
sota cap concepte, sota cap concepte. I encara aniré més enfora,
Sr. Sampol, tanmateix, als ciutadans, els és igual, perquè,
tanmateix, que ningú no es cregui que, perquè quatre
il•luminats que s'asseuen a un despatx diuen que dir biuló o que
dir tumbet està mal dit perquè no figura en el seu diccionari, no
ho direm, perquè la gent ho dirà igual, perquè és la nostra
llengua, és el que parlaven els nostres pares, és el que parlaven
els nostres padrins, i facin el que facin quatre senyors que es
tanquin dins un despatx, això, en aquest cas, és el mallorquí, o
serà el menorquí o serà l'eivissenc, o el formenterenc. Això és
el que hem de defensar i això és el que intentam defensar.

Miri, si a vostè li pareix malament... Jo crec que, a vostè,
l'única cosa que li pareix malament és que pareix que es posa
gelós quan ens reunim a discutir coses que defensam de la
nostra terra, i a vostè, tot d'una que em veu amb el president
Pujol, pareix que li entra una gelosia. Escolti, estam defensant
el que són les nostres coses i els nostres projectes.

I no es posi d'aquesta manera, Sr. Sampol. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 190/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a viatge a la República
Dominicana.

Passam a la pregunta número sis, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
relativa a viatge a la República Dominicana. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. En matèria de política de
solidaritat, jo crec que hi ha diversos conceptes que s'han de
tenir clars: primer, que els projectes de solidaritat que s'han
finançant amb fons públics han d'obeir a criteris objectius, a
criteris objectius, després d'una avaluació de les necessitats
plantejades; segona, hi ha d'haver informació sobre el que es fa
i publicitat del que es fa, jo he sentit qualcú de l'oposició dir
que la mà dreta no ha de saber el que fa la mà esquerra, o a
l'inrevés, no me'n record, jo crec que és exagerat, hi ha d'haver
informació i publicitat del que es fa, perquè això té un objectiu
i un contingut pedagògic per al conjunt de la societat i per a la
resta d'institucions, però, lògicament, aquesta publicitat s'ha de
fer amb mesura, amb mesura, amb mesura, amb sentit comú,
per complir amb aquest objectiu i no per fer una altra cosa, i
lògicament, aquestes despeses de caràcter informatiu no han
d'anar amb càrrec a la pròpia política de solidaritat.

Aquests són els tres criteris, entre d'altres, que a
nosaltres ens preocupen a l'hora de parlar d'una qüestió on
som extraordinàriament sensibles.

El primer tema, que no és objecte de la pregunta, ja el
donam per perdut, és a dir, mai no sabrem per què el
projecte estrella del Govern ha estat precisament aquest
hospital. Sospitam moltes coses molts, però saber quin és el
criteri suposadament objectiu que l'ha fet possible des del
Govern, estam segurs que no en tendrem aclariment.

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, li pregaria que abreujàs, perquè estam en el
torn d'una pregunta i...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, cinc segons.

Per tant, la pregunta va a aclarir els altes dos temes: S'ha
fet amb mesura, és a dir, quines despeses ha generat la
publicitat d'aquesta inauguració de l'hospital d'Higüey, el
viatge a la inauguració del Govern, etc., i segona, si,
efectivament, aquestes despeses han anat o no carregades a
la partida de solidaritat del Govern balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per contestar, té la paraula la Sra.
Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, si vostè creu que
els criteris han estat suposadament objectius, hi  ha hagut un
concurs públic, i vostè ho ha de denunciar a la instància
judicial que li paregui oportuna. Evidentment, el concurs va
adjudicar, i si vostè pensa això, vostè fa demagògia, si no,
acudeixi a la instància oportuna. Per tant, criteris objectius,
Sr. Grosske.

Segon, la informació que se'n dóna. S'ha donat prou
informació sobre aquest projecte, com no seria d'altra
manera, perquè, a més a més de fer solidaritat i de donar
exemple, hem de sensibilitzar la societat, hem d'informar la
societat sobre com es gasten aquests doblers.

Tercera, la despesa del viatge del president acompanyat
d'aquesta consellera i del director general, sota cap concepte
es va carregar a la partida de solidaritat. Gràcies, Sr.
President.



5978 DIARI DE SESSIONS / Núm. 136 / 2 de febrer del 1999

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Més que fer ús de la paraula, jo el que necessit és repetir la
pregunta, perquè la Sra. Estaràs, sempre que jo li he demanat
coses sobre quant costa una qüestió, em contesta de tot menys
una xifra, és una cosa extraordinària, això. Mira que és una
pregunta senzilleta, la pobra, és a dir, no és de massa filosofia
política, és una xifra, i sempre que li deman, a vostè, xifres, no
hi ha manera d'aclarir-ho.

Quin és l'import d'un viatge? Ja està. Quin és l'import de les
despeses de publicitat? Què va costar la famosa retransmissió
en directe, com si allò fos el llançament dels Discovery?,
nosaltres tenim dades que només la retransmissió en directe
d'aquella qüestió va costar dos milions de pessetes, és ver o no?
Què va costar el global de l'operació? Una quantitat, per favor,
i llavors ja la contrastarem amb la documentació que sigui
necessària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A mi em sap greu, Sr. Grosske, però
pareix que vostè em fa una pregunta i, aprofitant el seu torn
d'intervenció, me'n fa cinc més. Li contestaré la pregunta, però
passaré abans a dir-li que la retransmissió i publicitat, cap cost,
que quedi clar. Segon punt, l'única cosa ha estat el cost del
viatge, que són els preus que marca Iata, i que no han estat
encara facturats, i que fixa Iata per als viatges, i el cost d'estada
per part del president de dos dies, que pràcticament serien,
aproximadament, 40.000 pessetes; els trasllats els va fer el
president amb el cotxe posat pel govern dominicà, i la
consellera que els parla amb el cotxe privat amb el cotxe privat
de la casa balear d'allà, per tant, cap cost de trasllat, i després,
el cost dels periodistes, perquè poguessin donar aquesta
informació i sensibilitzar la societat, ha estat prop d'un milió i
mig de pessetes.

Crec que he contestat les seves preguntes, però crec que
vostè les duia molt girades de peu. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.7) Pregunta RGE núm. 405/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Open de Tennis.

Passam a la següent pregunta, la número set, RGE
número 405/99, que formula l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Mallorca, Open de Tennis. Té vostè la paraula, Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, confiando en que a mi no se me
conteste en la réplica, quería decir que hace ya mucho
tiempo que se celebró el torneo de tenis Mallorca Open. Ya
saben que ese torneo mereció a favor del Govern hasta el
punto de que se le regalaron 75 millones de pesetas. le
pregunté entonces por escrito al Govern una serie de
cuestiones relativas al mismo, entre ellas qué parte de esos
75 millones de pesetas tenían previsto que fueran a parar a
una determinada empresa. La pregunta tenía algo de
profético, cuando se montó la pista de tenis en la plaza de
toros, la empresa de referencia se encargó de gran parte de
los trabajos que allí se hicieron. Ahora ya no me interesa
tanto la respuesta, por cuanto que es obvio que
prácticamente se llevó toda la aportación del Govern, sino
que lo que me interesa es saber por qué motivo el conseller
de Turismo ha ocultado el dato al Parlamento. Vaya por
delante que tengo plena confianza en el conseller y que creo
que en este asunto ha actuado de buena fe, pero también
creo que, a consecuencia de la pregunta, ha podido
encontrar cosas muy desagradables y que por eso tomó la
decisión consciente y equivocada de ocultar la respuesta al
Parlamento, consciente porque no puede decir que no sabía
la existencia de la pregunta, y equivocada, porque no
atender a su obligación reglamentaria de contestar a las
preguntas que se le formulan, no puede considerarse un
acierto, la pregunta ha consumido su plazo reglamentario y
no ha sido contestada, por eso, Sr. Conseller, le ruego que
en este trámite nos diga qué es lo que descubrió que le ha
llevado a negar la respuesta a esta cámara. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Si tuviera que atenderme
únicamente a su pregunta oral concreta, lo único que he podido
descubrir es que, ya que yo no había tenido contacto
prácticamente con usted, porque normalmente nos ocupamos de
campos distintos de la actividad política, lo único que he
podido descubrir es que usted no sabe hacer preguntas o no
sabe, insisto, tengo que decir que no sabe, suponiendo también
su buena voluntad, porque, efectivamente, usted, en julio del
año 98 formula una pregunta que llega, formula al Gobierno, y
el Gobierno me la remite para que la conteste, en que pregunta
diversos extremos, entre ellos este al que usted se ha referido,
entonces, el Mallorca Open, el campeonato de tenis, no se había
celebrado todavía, y difícilmente le podíamos contestar, y no lo
hicimos, no contestamos a la pregunta porque realmente no
podíamos contestarla con datos fidedignos; en noviembre del
98, poco después de que, efectivamente, ya se hubiera
celebrado el campeonato, usted me hace una pregunta oral en
la cual me dice, textualmente, "he preguntado por escrito de
forma detallada y extensa, incluso con anterioridad a la
celebración de este campeonato, y no se ha contestado a la
pregunta en el plazo legal que se tenía para ello", tiene usted
razón y por eso le explico por qué no la contestamos, y añade
"por esto me veo obligado a preguntarlo de forma oral",
continua usted, yo le respondo entonces puntualmente, o eso
creo, y naturalmente, su pregunta escrita la mando archivar sin
más trámite, puesto que doy por supuesto que le he dado la
respuesta oral y que usted se ha quedado satisfecho, y que, en
caso de no haberse quedado satisfecho, me va a formular
nuevas preguntas.

Ahora me pregunta usted una cosa sorprendente por escrito,
que es por qué motivo me niego a comunicar al Parlamento que
parte de los 75 millones que se destinaron al Mallorca Open
Tenis se dieron a una determinada empresa, al ahora
explicármelo usted verbalmente, veo que, efectivamente, la
empresa esa a la que usted se había referido en la pregunta
original..., le voy a contestar a la pregunta que me hace por
escrito y a la que me hace oral, pero, por favor, en adelante
póngase usted de acuerdo en formular la pregunta bien de lo
que exactamente quiere saber.

Y efectivamente, a la empresa que usted dice, que es la
empresa Feria Service, se le pagaron, de los 75 millones que se
pagaron a Mallorca Open S.A., de esos, a Feria Service, de las
facturas que nos presentaron, lógicamente, se pagaron
25.520.040 pesetas. Creo que la cosa queda absolutamente clara
y transparente. Espero que esta vez quede usted
convenientemente satisfecho. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer el torn de réplica, Sr.
Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Faltaría más, Sr. Presidente, faltaría más.

Vamos a ver, Sr. Conseller, yo le hice cuatro o cinco
preguntas por escrito, no me contestó ninguna por escrito,
empecé a preguntárselas oralmente, me contestó a una
oralmente, tengo que ir haciéndole todas las demás, ¿por
qué? Porque el hecho que haya contestado a una de las
cinco..., el hecho que haya contestado a las cinco oralmente
no le exime de su deber reglamentario de contestar a todas
por escrito, lo que pasa es que era molesto, lo que pasa es
que era molesto. ¿Por qué supone usted que yo, antes de que
se hiciera el Open este, antes de que llegara la subvención,
ya sabía que se iba a dar una cantidad, que usted dice 20 o
25 millones?, bueno, ya se habrá arreglado y serán 25
millones los que, en definitiva, son los que se han pagado a
la empresa, y el resto del grupo de empresas algo habrá
cobrado por otro lado, probablemente, con otro nombre, otra
empresa, del mismo grupo, probablemente. ¿Por qué supone
que yo sabía, antes de que se hiciera..., bueno, en este caso
usted dice 25 millones de pesetas, ¿por qué lo supone?

No se si creer que usted es muy ingenuo o que sabe
cosas y no nos las quiere decir aquí, pero como puede
imaginar, y como todo el mundo imagina, en ese asunto no
está todo claro, ni mucho menos, y por eso, si usted me
permite y no me riñe, le seguiré preguntando hasta
averiguar qué es lo que hay en el fondo. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Veo que aquí se descomponen
cosas, incluso los micrófonos.

Vamos a ver, Sr. Diéguez. Yo no sé si soy ingenuo o no,
lo que sé es que usted es extraordinariamente mal pensado,
dice que todo el mundo supone, yo no sé cuáles son las
suposiciones que tiene usted.
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Yo le dije en su momento, en relación con el tema central
del asunto, que se había hecho un convenio por 75 millones de
pesetas con Mallorca Open S.A., que nosotros estábamos de
acuerdo en subvencionar ese torneo, que le pusimos las
condiciones habituales, creo recordar, así de memoria, que le
exigimos para pagarle los 75 millones que por lo menos nos
justificara más de cuatro veces lo que le pagábamos, más de
300 millones, nos justificó 340, no recuerdo muy bien, está en
el Diario de Sesiones de la otra vez que le contesté, nos lo
justificó con factura. Yo no tengo ningún inconveniente, pero
absolutamente ninguno, si usted me lo hace por escrito, quiere
usted, oralmente, pero, claro, ahora no lo tengo aquí, le puedo
dar copia de todas las facturas, si eso son empresas o no
empresas, o no sé qué, no lo sé, porque nosotros hicimos el
convenio con Mallorca Open S.A., y a Mallorca Open S.A. le
requerimos absolutamente todos los requisitos que siempre
requerimos a cualquiera, ni más ni menos, ni con más
ingenuidad ni con menos ingenuidad, ni con absolutamente
nada, sino con total exigencia, igual que a todo el mundo,
Mallorca Open cumplió, hizo el torneo que había dicho que iba
a hacer, el torneo tuvo una difusión extraordinaria, como ya le
conté y no se lo voy a reiterar ahora, pero ya se lo conté en su
momento, una difusión extraordinaria, creo que fue una gran
inversión por parte de la proyección en materia de tenis del
turismo deportivo de las islas, y, por consiguiente, en ese
sentido estamos plenamente satisfechos. Nos presentó una serie
de facturas, y mire usted, desde luego no fuimos al registro
mercantil a ver quién es el que tiene o de qué propiedad es ésta
o la otra empresa, si usted lo quiere hacer, por mi no hay
ningún inconveniente, tengo las manos tan absolutamente
limpias, Sr. Diéguez, que me resbalan totalmente después de
doce años en esta cámara y de haber ocupado muchos puestos
de responsabilidad, me resbalan cosas como la que usted
insinúa. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 175/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a oferta del Govern balear a Voltor.

Passam a la següent pregunta, la 175/99, que formula l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a oferta del Govern balear a
Voltor. Té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, estic content que el president
hagi sortit de la sala, això vol dir que no em contestarà ell,
perquè té la gran virtut de convertir el debat parlamentari en
una discussió de taverna.

Si l'altra pregunta sobre el lèxic baleàric, la seva inclusió en
el diccionari, no va ser el tema estelar, sí que el tema estelar de
la trobada del passat mes de gener entre el Govern de la
Generalitat de Catalunya i el Govern balear va ser la petició a
la Generalitat de la cessió dels repetidors de les emissores de
ràdio i televisió de Catalunya a les Illes Balears, propietat de
Voltor, per entendre'ns. La veritat és que encara no hem aclarit,
tot i que se n'ha parlat molt, quina és l'oferta que ha rebutjat
Voltor al Govern balear, i voldríem saber aquí, a la seu del
Parlament, si el Govern ens podria informar de l'oferta que ha
fet el Govern a la societat Voltor a canvi de l'adquisició dels
seus repetidors. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula l'Hble. Sr. Conseller
de Cultura, Educació i Esports.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, veig que vostè
encaixa molt malament les veritats, en qualsevol cas,
m'agradaria recordar-li que crec que vostè no era present a
les reunions entre els dos governs i que, per tant, fer una
valoració, supòs que a través de les notícies que apareixen
en premsa de quins eren els temes més importants o menys
és una cosa a què vostè té dret, però de la qual, naturalment,
nosaltres hem de discrepar.

En qualsevol cas, en relació amb la seva pregunta
concreta, sobre quina és l'oferta concreta que s'ha fet a
Voltor, li he de contestar que se li ha fet la mateixa oferta,
exactament, que la que en el seu dia es va fer, després que
aquest parlament donàs el seu mandat al Govern, als altres
propietaris, no de senyals, que no en són, propietaris dels
repetidors a la nostra comunitat, és a dir, a Sa Talaia, a
Eivissa,  i a la Fundació Rubió, a Menorca, i amb els quals,
molt ràpidament, ens vàrem posar d'acord.
Desgraciadament, per motius que algú poden conèixer i algú
pot sospitar, aquest mateix acord no va ser tan fàcil amb
Voltor, i en qualsevol cas, continua damunt la taula la nostra
oferta d'adquirir aquest repetidor, amb les mateixes
condicions que els altres que hi havia a la nostra comunitat
autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que el meu to de veu
indica que em prenc les coses amb molta filosofia, no com
d'altres, i, en tot cas, la importància del tema serà la que hi
han donat els mitjans de comunicació. El tema estelar, a
judici, dels mitjans de comunicació, va ser el tema de la
negociació per adquirir els repetidors de Voltor. Miri vostès
les hemeroteques, jo les tenc aquí, les hi puc mostrar.

Pot reflexionar un poquet sobre la meva pregunta i en la
seva resposta? Jo li deman: Quina oferta ha fet el Govern a
Voltor a canvi de la cessió dels repetidors? I vostè em diu:
La mateixa que es va fer a la societat tal i a la societat qual.
Perdoni la meva ignorància, deu ser una cosa que tothom
coneix, i aquest pobre diputat ho ignora. Per tant, a la
rèplica, m'agradaria que em contestàs, contesti en concret si
li ha ofert una pesseta, com una cessió voluntària, si li ha
ofert 100 milions de pessetes, si creu que no ha de ser una
negociació econòmica i hi han d'intervenir altres factors, i
quins són aquests factors, però, perdoni'm, vostè no m'ha
respost la pregunta.
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I ara vendrà la punyalada per l'esquena, quan ja no hi ha
possibilitat de rèplica, com sempre? És que aquí intentam tenir
una informació que no tenim a través dels mitjans de
comunicació, i demanam al Govern que ens contesti. És una
cosa tan inusual que vostès facin una oferta?, és que no han fet
cap oferta a Voltor? Supòs que després de l'acord que va
prendre el Parlament, es degueren dirigir al president del
consell d'administració de Voltor i digueren: Miri, tenim un
mandat parlamentari, el Govern està interessat a tenir la gestió
dels repetidors i dels senyals d'emissores i de ràdio i de
televisió de Catalunya, i els fem aquesta oferta en concret. I
s'haurà produït una negociació, allà on hi haurà hagut una
contrapartida, tal vegada, i al Parlament no podem conèixer
això? Faci un esforç i intenti-ho, Sr. Ferrer, no és tan difícil ni
tan complicat el que demanam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Sampol, en aquest moment
no li puc donar, si és que hi és, la xifra exacta, li diré quin és el
mecanisme per valorar aquests béns. El mecanisme és el
següent: és demanar a l'empresa o a l'entitat propietària, com va
passar en el cas d'Eivissa i en el cas de Menorca, que ens
informi de tots els béns que té tant immobiliaris com mobiliaris
perquè es pugui fer per part dels tècnics competents una
valoració i perquè el Govern pugui liquidar aquest valor. Jo
entenc que, amb generositat, pugui liquidar aquest valor dins la
valoració dels tècnics i que es produeixi el pagament.

Així es va fer en el cas d'Eivissa i així es va fer en el cas de
Menorca.

En qualsevol cas, m'agradaria reafirmar-li que el Govern
pensa dur endavant el mandat que li va donar aquest parlament,
i que en aquest parlament hi ha representants de distints grups
que acusen contínuament el Govern de si s'incompleix un o
d'altre mandat parlamentari, i a mi em crida molt l'atenció que
en aquest cas hi hagi una associació, que jo crec que es riu d'un
mandat parlamentari i que, endemés, vostès es presten a actuar
com a portaveus d'aquesta associació, una associació que
qualsevol dia es desperta i decideix què és el que poden o no
poden veure per televisió els ciutadans, una associació que no
ret comptes a ningú, que pertany a l'àmbit privat, al contrari
d'un govern que sí que ret comptes en aquest parlament.

Per això i per garantir les transmissions, nosaltres durem
endavant aquest mandat parlamentari, i creim que, al final,
podrem garantir als nostres ciutadans que veuran el senyal de
totes aquestes emissores amb la qualitat que mereixen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 194/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a retransmissió de la
inauguració de l'Hospital d'Higüey.

Passam a la Pregunta 194/99, que formula l'Hble. Sr.
Diputat Joan Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a retransmissió de la
inauguració de l'Hospital d'Higüey. Té vostè la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Vam poder veure en directe la
retransmissió de l'esmentat hospital, a una pregunta anterior
d'un altre diputat s'ha respost sobre el cost de viatge, i ara
nosaltres voldríem saber, concretament, què és el que ha
costat la retransmissió en directe i el cost que hi ha hagut de
l'enllaç per satèl•lit que es va fer per mostrar als ciutadans
de les Illes Balears la inauguració que va fer el president
Matas de la inauguració de l'Hospital d'Higüey.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, a veure si el Grup Socialista
s'aclareix, perquè no fa gaire el Consell Assessor de
Televisió Espanyola a Balears, per a la seva programació de
l'any 99, va presentar el projecte de la transmissió d'aquest
acte a la República Dominicana, i el varen felicitar, varen
dir que era una millora, que dignificava el centre i que es
posava al mateix nivell d'altres centres, com Canàries o com
Barcelona, i resulta que ara, un cop s'ha fet la transmissió,
demanen justament el contrari, la qual cosa és una
competència del Consell Assessor, i al Govern balear, Sr.
Gomila, li ha costat zero pessetes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Gomila?

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, Sr. President, perquè la sra. Estaràs no ha respost la
nostra pregunta, perquè voldríem saber el cost d'aquest
enllaç. Evidentment, el fet que hi hagi aquests equipaments
es pot felicitar però, evidentment, la utilització que se'n faci
posteriorment té molt a desitjar, perquè tres hores d'una
inauguració d'un hospital per donar la imatge del president
Matas, nosaltres ho consideram excessiu, per açò volem
saber quin cost ha tingut per al govern aquest enllaç via
satèl•lit durant els dies que el Govern va ser a Higüey, per
tant, quina quantitat, com s'ha reiterat també anteriorment,
quin nombre, de pessetes va costar aquest enllaç via
satèl•lit.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que vostè no ha escoltat.
Li he dit que el Govern en cap cas ha pagat ni una pesseta per
aquesta transmissió, perquè el Govern no té cap vinculació amb
el desenvolupament concret de la programació de Televisió
Espanyola a Balears, tant en encerts com en errors. L'hi he dit
a la resposta primera i l'hi repetesc ara, per tant, he contestat la
seva pregunta, només una excepció, no va ser per donar la
imatge del president del Govern, tot i que també és el seu
president, sinó per donar la imatge d'una inauguració, la qual
vostè no pot valorar perquè no l'ha coneguda, jo que l'he
coneguda..., és un dels grans encerts de l'ONG Medicus Mundi,
que va guanyar aquest concurs, la construcció d'aquest centres
sanitari allà, vagi-hi vostè i ho podrà comprovar. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 406/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a 02, especial avaluació de programa operatiu.

Passam a la pregunta número 11, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 02,
especial avaluació del programa operatiu. Sr. Diéguez, té vostè
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Si hay
una línea que caracterice al tercer presidente de esta legislatura
es su feroz campaña de imagen, (...) hablando tanto durante este
plenario, cuyo objetivo, por supuesto, es ganar fuera del Partido
Popular los apoyos que le faltan dentro. A esa campaña se está
dedicando un esfuerzo presupuestario sin precedentes a través
de tres líneas de actuación, la primera, la difusión fotográfica
de su imagen, una foto cada seis minutos, ocho horas al día,
todos los días del año, como ya quedó claro en el anterior
período de sesiones; en segundo lugar, las campañas de
publicidad, cuyo coste presupuestariamente opaco, como
también quedó claro en el debate presupuestario, y en tercer
lugar, el Plan Mirall, que debe garantizar un atracón de
inauguraciones en período preelectoral, cueste lo que cueste y
aunque haya servido para recalentar la economía.

Por lo que respecta a la difusión fotográfica, conocimos,
ya digo, en el anterior período de sesiones el sistema de las
fotos dedicadas, sistema personal y entrañable, pero hay
otro sistema más costoso, que es el de aprovechar cualquier
circunstancia para dedicar un álbum de fotos del presidente
con dinero de los ciudadanos, porque eso es lo que es la
revista Objectiu dos, por eso, me interesa saber qué coste
tiene esta revista para los ciudadanos, la edición y reparto de
esta revista, y ya previendo que la partida del coste puede
estar sentada en un sitio u en otro, he preguntado qué coste
ha tenido, no qué coste ha tenido para el Govern balear,
porque a veces se emplea una empresa, y ya (...) cogido,
está en una empresa, no está en el Govern balear, pues,
previendo todo eso, ya he preguntado qué coste, en general,
ha tenido para los ciudadanos, porque está hecho con dinero
público. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Comerç, Agricultura,
ramaderia i pesca.

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

I de Ceder, també.

Vejam, Sr. Diputat, l'edició d'aquesta revista s'ha fet en
base a una exigència del programa operatiu de l'Objectiu
dos, que, pel que ha dit, vostè no sap ni de què li parl, i
perquè exigeix que es difonguin les accions, precisament,
d'aquest consorci. El preu, que ara l'hi diré, ha estat
cofinançat per la Unió Europea, per mor que està inclosa
dins aquest objectiu, i és d'1.964.300 pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, tiene razón el Sr.
Conseller de Agricultura. Por lo que he visto en la revista,
no sé de qué va el Objetivo dos, lo que sí que sé es que en
una revista de 20 páginas hay 9 fotos del presidente Matas,
desde casi su infancia, porque se remonta a unos cuantos
años anteriores, el presidente Matas viene... dice: La figura
de Jaume Matas Palou: Viene a ver en el año 94 el Raiguer.
Posteriormente, se presenta a ver una casa, en el año 95.
Luego, Jaume Matas, aleshores conseller d'Economia,
presentà el programa operatiu. Después, Jaume Matas se
fotografía con los alcaldes. Después, Jaume Matas con las
estrellas de la NBA, en esta foto, en la otra, no se lo pierda,
con miss Tokio. Realmente, la foto con mis Tokio es
emotiva, entrañable, llamativa, pero vamos, no creo que
tenga un gran interés explicativo, por eso a lo mejor no me
he enterado mucho de lo que es el programa Objectiu dos.
Luego, por supuesto, tenemos una serie de fotos más. Jaume
Matas, por supuesto, esta vez con un jurado. Jaume Matas
con el rey, la del rey, dos veces, eso sí, en la del rey, le han
dejado ustedes ponerse en la foto, todo un detalle, y que
sirve para agradecer por anticipado los servicios que está
prestando al Sr. Presidente. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A mi el que em pareix és que quan el
Sr. Diputat veu una foto, se li posen els ulls en blanc i munta
damunt un cavall blanc i amb espasa de foc vol purificar tot el
malbaratament. Miri, sr. Diéguez, l'Objectiu dos és un
programa que s'ha fet per millorar el sector industrial de la
comarca del Raiguer de Mallorca, i li'n diré més, no depèn
directament del Govern, depèn d'un consorci on el
vicepresident és un bon conegut seu, és el president de la
Mancomunitat del Raiguer, hi ha batles de tots els partits
polítics que hi ha en aquesta illa, per tant, quan aquesta junta
rectora aprova aquesta despesa, perquè això és dins els
pressupostos, cregui'm que tothom s'ho mira i sap què fa,
per`tant, tal vegada haurà vostè de reflexionar, i això que ha dit
vostè, dir-ho als seus propis companys del seu partit, primer;
segon, no crec, i oblida vostè que l'any 94, corresponia la
presidència d'aquest consorci precisament a qui avui és
president de la comunitat autònoma, al Sr. Jaume Matas, i per
això, com a conseller titular i representant del Govern dins
aquest consorci, algunes fotos d'ell, evidentment, hi hauran tret.

Ja sé que a vostè li obsessionen aquest tipus de fotos, i passa
per damunt de les millores que s'han pogut fer a la comarca del
Raiguer, passa per damunt, fins i tot, de tot l'esforç que han fet
aquestos ajuntaments que s'integren dins el consorci, de tot els
colors polítics, fins i tot del seu, i simplement destaca aquestes
fotos. Miri, amb fotos no es paguen serveis, no es paga res. Tal
vegada l'obsessió que té vostè és perquè no hi pot sortir, en
aquestes fotos;  qualque dia en la seva vida hi sortirà també.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 195/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a despesa del Govern balear per
a la inauguració de l'Hospital d'Higüey.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Gomila, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a despesa del Govern balear per a la
inauguració de l'Hospital d'Higüey. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Com que aquesta és molt similar
a la que ha formulat un diputat anterior, i com que no creim
que en treguem més en net que els nombres que va costar
aquest viatge, la retiraríem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 404/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a tractament amb
herbicida del carpobrotus edulis a Menorca.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a tractament amb herbicida de
carpobrotus edulis a Menorca. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vostè en digui "patata frita" i ho
tendrà més bo de dir, perquè és el seu nom popular, encara
que carpobrotus sigui el seu nom científic.

Ja saben vostès, perquè és una qüestió que vam tractar ja
l'any 95,  que el tema d'aquesta planta és un tema recurrent
a Menorca. és una espècie molt plantosa en els jardins i és
una espècie voraç a la part natural, al camp. Durant aquests
anys hi ha hagut una sèrie d'actuacions per eradicar el
carpobrotus del camp menorquí, que és on, segons sembla,
s'ha expandit de forma més accelerada, posant en perill la
supervivència de moltes espècies endèmiques.

Aquestes actuacions as'han fet, sobretot, a l'àrea del parc
natural de s'Albufera des Grau, que és on hi ha més
quantitat.

A una resposta a una pregunta que havia fet aquest
diputat per escrit, ja en fa un any, se'ns hi va dir que no
s'havia pogut actuar del tot perquè no s'havia pogut entrar a
finques on propietaris de les quals no havien deixat actuar.
És una pregunta per escrit, una resposta per escrit, que puc
fer arribar al conseller de Medi Ambient, si la desconeix,
però que en aquest sentit es va respondre. Jo vaig trobar
molt estrany que propietaris impedissin el pas per lluitar
contra la "patata frita" en aquestes propietats.
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La junta rectora del parc de s'Albufera des Grau, del parc
natural de s'Albufera des Grau, segons sembla, per
informacions que han sortit a la premsa i que també han dit
entitats com el GOB, que representants del Govern balear van
anunciar la previsió del Govern balear de fumigar amb Roldup
la zona de Favaritx, per evitar la possible expansió d'aquesta
espècie.

A nosaltres ens agradaria saber si pensa, o si s'ha pensat, fer
aquesta actuació, perquè consideram... El conseller de Medi
Ambient o...,  de Medi Ambient, supòs, respondrà que seria una
actuació negativa, en general, aquesta de la fumigació.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Portella. Miri,
efectivament, l'any 98 es va contractar una empresa, previ
concurs, per a l'eradicació del carpobrotus a Mallorca i a
Menorca, i, efectivament, varen ser els tècnics d'aquesta
empresa els qui varen proposar que a determinats llocs, pel risc
d'(...)ó que existia en aquell moment, se substituís l'eradicació
manual del carpobrotus per, precisament, el tractament
individual, no fumigació, individual, planta per planta, amb
herbicida. Aquesta proposta va ser subscrita, va ser també
defensada pels serveis de biodiversitat de la Conselleria de
Medi Ambient, es va assumir com tal, tot i que això suposava,
és ver, modificar el Pla d'ordenació de recursos naturals de
s'Albufera des Grau, efectivament, això és així, perquè no s'han
d'utilitzar, no es poden utilitzar, pesticides.

Vostè sap, si no, jo li ho dic, que tractaments similars s'estan
aplicant a d'altres indrets de tot el món, per exemple, a les
reserves naturals d'Anglaterra.

En qualsevol cas, què és que és cert?, que la junta del parc
i l'autoritat del parc, davant aquesta proposta que varen fer els
tècnics d'aquesta empresa, i que va ser subscrita pels serveis de
biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, es va assumir.
És ver que n'hi va haver que varen manifestar dubtes, i davant
el dubte, aquesta proposta, en aquest moment, va romandre, i
hi roman, damunt la taula. És una proposta que, en qualsevol
cas, és ver que s'ha proposat i és una proposta que en aquest
moment està en estudi.

En qualsevol cas, m'agradaria deixar molt clar que era
tractament individualitzat de cada una de les plantes, en cap
cas, fumigació. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Estic content de l'aclariment del
conseller de Medi Ambient, perquè a les informacions de
premsa s'ha parlat sempre de fumigació amb Roldup, que és
un pesticida bastant agressiu i que podria haver afectat els
altres endemismes, i també estic content que les protestes o
les respostes del GOB, en aquest cas dins la junta rectora i
posteriorment, hagin causat que en aquest moment es trobi
en estudi aquesta proposta, i jo l'anim a continuar amb els
mitjans mecànics d'eradicació del carpobrotus edulis, perquè
són els que poden afectar menys les espècies endèmiques
que dins el parc natural de s'Albufera existeixen, vaja, l'únic
lloc on n'hi ha a Menorca, i a Balears, naturalment.

Per tant, esper que la resolució d'aquest estudi que es fa
ara sigui el manteniment de l'extracció mecànica del
carpobrotus.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula? Té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, li diré que, en qualsevol cas,
evidentment, maldament qualque vegada paregui el contrari,
les reflexions, les al•legacions o les protestes, com vostè
deia, del GOB o d'altres grups ecologistes sí que en un
moment donat poden calar dins la Conselleria de Medi
Ambient, sobretot si nosaltres pensam que puguin tenir una
part de raó, maldament hi hagi que pensi que mai no els
escoltam.

En qualsevol cas, jo ho continuu remetent a l'autoritat
del parc, que és la competent en aquest cas, i, efectivament,
mirarem d'utilitzar el mitjà d'extracció que sigui manco
impactant per a l'entorn. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 407/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a publicitat d'inauguracions.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a publicitat d'inauguracions. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En Baleares hemos tenido
inauguradores de gran calidad y prestancia, auténticos
profesionales, virtuosos del corte de cinta, y cuando creíamos
que con el actual alcalde de Palma ya habíamos tocada techo,
con la llegada al poder del tercer presidente del Govern balear
ha comenzado una nueva era en estas inauguraciones, habrá un
antes y un después, y es que el actual presidente inaugura ya
allende los mares, en ultramar. Estamos en una nueva época,
sin duda, inauguradores sin fronteras.

No quiero referirme en esta pregunta al fondo de la cuestión,
al Hospital de Higüey, siempre será un motivo de alegría que
haya un nuevo hospital, pero es que esta vez se les ha ido la
mano con el fasto de la inauguración, señores del Govern, se les
ha ido la mano. Creo que tres horas de televisión en directo en
horario de máxima audiencia ha sido exigir demasiado a la
televisión pública, aunque no haya habido un pago directo por
esa retransmisión. Creo que es demasiado y, obviamente, creo
que todo el mundo pensará como yo, la televisión pública no
tenía noventa minutos en horario de mínima audiencia para
retransmitir la final de la Copa Intercontinental, un
acontecimiento de interés general y en el que ha habido un
equipo español, y tuvo tres horas para retransmitir de manera
constante al presidente Matas en horario de máxima audiencia.

Por eso, preocupado porque este sistema de publicitación se
extienda a  gran número de inauguraciones que tendremos hasta
final de legislatura, quiero preguntar si se piensa publicitar por
parte del Govern balear todas las inauguraciones del mismo
modo y con el mismo alarde de medios. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. en primer lloc, Sr. Diéguez, si tot el
món pensàs com vostè, governarien, i són a l'oposició, per tant,
molt poca gent o una gent bastant més petita que la que pensa
com nosaltres.

Li diré, Sr. Diéguez, que no es tracta de cap cursa
d'inauguracions, li recordaré que només inauguren aquelles
persones, aquelles entitats, aquelles organitzacions, aquelles
autoritats que han fet una feina, és impossible que si no hi ha
una feina, hi hagi una inauguració.

Em sembla que a vostè li molesta que facem feina, li
molesta que es faci una feina, tot i que sigui per al tema del
Tercer Món i de solidaritat. Què és el que a vostè li molesta?,
que inaugurem un hospital a la República Dominicana?

Miri, jo li contaré un poquet quina ha estat la seqüència.
En primer, lloc, la República Dominicana va convidar el Sr.
President, va rebre, el Govern balear, una invitació del
Govern dominicà per inaugurar un hospital que va ser
finançat pel Govern balear a través de Medicus Mundi, si ho
troba oportú, i és evident, segons sembla, que ho troba
oportú. Una altra qüestió és què és el que li molesta, Sr.
Diéguez?, amb qui hi ha anat el president a aquest acte?
Amb dues persones, a diferència d'un viatge que s'ha fet a
d'altres institucions, al qual anaren un bon grapat de
persones. Li molesta el preu? Idò, ja li he dit quin era. Li
molesta la publicitat? Li he dit que el Govern no ha fet, sota
cap concepte, cap publicitat. Li molesta el temps de
retransmissió de televisió? També li he dit que és decisió
del Consell Assessor i que el Govern no hi ha participat amb
gens de doblers públics.

Per tant, què em demana, a mi, com a representant del
Govern?, què em demana, Sr. Diéguez?, què és el que li
molesta i sobre què em demana comptes?, del Consell
Assessor?, mai vostè no és Consell Assessor. Sobre què em
demana comptes, Sr. Diéguez? A veure si s'aclareix.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Recuerdo con nostalgia aquellos
tiempos en que me contestaba el presidente, y no es por
hacer de menos a la Sra. Consellera, a quien aprecio, si no
tanto, más que al propio presidente. Pero, en fin, ahora, cada
vez que pregunto, se va. Confío que de aquí a final de
legislatura vuelva por aquí y no me den estos ataques de
celos que veo cuando contesta a los demás y a mi no me
quiere ni ver.

Sra. Estaràs, yo no le he preguntado todas esas cosas que
usted dice, no le he preguntado ni el coste ni nada de eso,
porque ya sé que todas esas cuestiones son cuestiones
críticas, que cómo se escapan y todas esas cosas, no le he
preguntado por eso, le he preguntado si pensaban darnos el
mismo tipo de cobertura...

EL SR. PRESIDENT:

Em sembla que hi ha un telèfon que està... Jo demanaria,
per favor..., i recordar que no que no entrin amb el telèfon,
però que el posin sense so, si pot ser. Gràcies.

Continuï, Sr. Diputat.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, pues simplemente quería decir que tampoco discutía el
tema del hospital, aunque sea un hospital para el Opus Dei,
aunque lo hayan hecho justamente donde hay hoteleros, porque
en Hispanoamérica hay muchos sitios donde poner hospitales,
no solamente en éste, pero hay pocos sitios donde haya tantos
hoteleros especialmente relacionados con el Partido Popular,
pero, en fin, esto no es lo que me preocupa ahora, no esa lo que
le he preguntado, le he preguntado si pensaban hacer esa
cobertura en todos los demás temas, en todas las demás
inauguraciones que van a hacer a partir de ahora.

Yo creo, Sra. Consellera, con perdón, que son más los
ciudadanos de España que piensan que es de interés general una
final de la Copa Intercontinental que tres horas del presidente
Matas en Higüey. Creo que esto no tiene color, y no creo que
deba trasladar responsabilidades hacia el Consejo Asesor de
Radiotelevisión Española, porque usted sabe cómo se toman las
decisiones allí, y por eso sabe lo que ha pasado últimamente y
las reacciones que han tenido en contra del propio Govern
balear, por las presiones a que lo someten. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo veia que el Sr.Diéguez creu que
tot el món pensa com ell, fins i tot es troba tan important que
vol marcar fins i tot l'agenda del president, s'ha de fer segons el
que ell pensa, perquè tot el món pensa com ell.

Diu coses, i coses que no són certes. També diu que
l'hospital és de l'Opus Dei, vostè s'ho inventa, Sr. Diéguez, a mi
em sap greu. Quan es fa una bona acció, en comptes de donar-
hi suport, el que fa vostè és fer-hi una oposició totalment
destructiva. Vostè no té raó en aquest sentit. I si vostè creu que
s'ha fet mal donat aquest concurs, el que ha de fer és anar al
jutjar. Es va fer un concurs amb criteris molt objectius, a una
zona catalogada com a zona del Tercer Món per Nacions
Unida, i s'ha fet una acció humanitària, i si vostè fos seriós i
sabés qualque cosa de cooperació, hauria d'estar, almanco,
d'acord amb l'hospital, però vostè fa un joc que és un joc molt
poc lleial per a un diputat, no, jo no parl de l'hospital, però no
sé què dels hotelers, vostè parla de tot aprovechando, d'aquesta
manera com fa vostè, que és una manera molt poc seriosa de fer
política, i menys de parlar de cooperació.

Li he repetit vàries vegades que el Govern no tenia res
a veure amb aquesta retransmissió de Televisió Espanyola,
no ha pagat ni una pesseta per aquesta retransmissió, i si
vostè té queixes sobre com funciona el Consell Assessor,
com vostè sap, creat l'any 84, per llei, vostè sap que hi ha
una representació democràtica d'aquest parlament, idò,
vostè va contra una representació del que va marcar aquest
parlament i contra una llei, Sr. Diéguez. Per tant, li repetesc
que li molesta l'hospital, li molesta que facem accions
humanitàries, no s'ha gastat tan sols un duro en publicitat.
Queda clar, Sr. Diéguez? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 6014/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació i
desenvolupament de la Llei 1/1991, d'espais naturals
(LEN), derivada del debat de la Interpel•lació RGE núm.
4496/98.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a mocions. Hi ha la presentada pel Grup Parlamentari
socialista, la número 6014/98, relativa a aplicació i
desenvolupament de la Llei 1/1991, d'espais naturals,
derivada del debat de la interpel•lació. Per fer-ne la defensa,
té la paraula el Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Deman als serveis de la cambra que transcriguin el
contingut d'aquesta moció en el Diari de Sessions.

"1. El Parlament de les Illes Balears constata i reprova el
sistemàtic incompliment pel Govern de la Llei d'espais naturals
(LEN) en el desplegament de l'ordenació detallada de
cadascun dels espais protegits de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata i reprova la
passivitat del Govern en el compliment de la disposició
addicional tercera de la Len (Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears) per tal de declarar Es Trenc-
Salobrar de Campos i els illots de Migjorn i Ponent d'Eivissa,
parc o reserva natural a l'empara de la legislació bàsica de
l'Estat (Llei 4/1989, de conservació dels espais naturals i de la
flora i fauna silvestres).

3. El Parlament de les Illes Balears constata i reprova
l'incompliment pel Govern de la Llei d'espais naturals (Len) en
relació a la Serra de Tramuntana, i es manifesta favorable a la
seva declaració com a parc natural, per ser l'instrument de
protecció i gestió adequat per a la preservació dels seus valors
naturals, paisatgístics, etnològics i historicoartístics i pel
foment de l'economia rural: producció agrària, forestal i
ramadera, activitats artesanals i turisme rural entre d'altres.
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4.El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència de
recursos humans i econòmics que el Govern destina a la gestió
dels parcs naturals, amb greu desatenció dels objectius de
conservació i d'educació ambiental.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que els parcs de
Mondragó i s'Albufera des Grau encara estan mancats de Pla d'ús
i gestió aprovat, i censura el Govern per aquesta situació.

6. El Parlament de les Illes Balears constata l'aglomeració que
pateix el Parc de s'Albufera, que sense estudis sobre la capacitat
de càrrega del parc, sense control de l'afluència de visitants, es
converteix en una oferta complementària no especialitzada de les
zones turístiques veïnes.

7. El Parlament de les Illes Balears constata i reprova
l'incompliment per part del Govern de l'acord parlamentari
unànime d'11 de maig del 1994, a favor de la declaració de la
Serra de Na Burguesa com a parc natural."

Té vostè la paraula, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Fa dos mesos iniciàvem, amb una interpel•lació, el repàs del
que han estat vuit anys de la Llei d'espais naturals, de la LEN,
llei que despús-ahir, dia 30 de gener, va fer vuit anys, molts
anys, i que en pugui complir molts.

La moció que avui presentam és coherent amb aquell repàs,
el Govern ha tingut la Llei d'espais naturals durant vuit anys en
el congelador, no l'ha descongelada per fer l'ordenació detallada
de cada espai, cosa que havia de fer mitjançant pla especial
d'ordenació o pla d'ordenació del medi natural; no ha declarat
espais protegits de màxim nivell, parcs o reserva, els vuit espais
especials, només vuit, que la Llei d'espais naturals li exigia,
cinc a Mallorca, un a Menorca i dos a Eivissa, en vuit anys
quatre d'aquests vuit encara continuen sense una declaració de
parc o reserva (Es Trenc-es Salobrar, de Campos; les àrees
representatives de la Serra de Tramuntana; s'Albufereta de
Pollença, que no és parc natural encara, i els illots de Migjorn
i de Ponent, d'Eivissa), i als altres quatre, els que estan declarats
parcs o reserva, la gestió és molt deficient.

El parc de Mondragó, declarat l'any 1992, encara avui no té
aprovat el seu pla d'ús i gestió; s'Albufereta des Grau, parc
natural aprovat l'any 1995, encara no té aprovada avui el seu pla
d'ús i gestió, per tant, dos dels quatre parcs aprovats no tenen
regulada la seva gestió, d'acord amb la llei estatal de protecció
dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre.

El conjunt de parcs té insuficients mitjans humans, falta
de guardes forestals, falta d'educadors ambientals, i això és
molt greu, perquè precisament un dels objectius d'aquests
parcs declarats és la seva funció educativa, la seva funció
d'educació ambiental, la seva funció d'explicació i formació
dels escolars, i no tenen el personal adequat per poder
atendre aquesta funció bàsica.

Hi ha un retall d'inversions, cap política durant aquests
anys per adquirir finques privades situades dins els parcs
naturals, i això és especialment important a s'Albufera de
Mallorca i de Cala Mondragó, a Mondragó, aquí on la
superfície privada és el 88% de la superfícies total
declarada.

El parc de s'Albufera, que ara celebra els seus deu anys,
es troba en el moment més baix de la seva gestió:
aglomeració de la zona de la roca i voltants a causa de la
conversió del parc en una oferta complementària no
especialitzada per als turistes de la zona, mountain bikes,
footing, tot tipus d'activitats, amb una pressió excessiva de
visitants que acudeixen al parc sense cap tipus de motivació
cultural o conservacionista i que en fan un ús més propi
d'una zona verda pública, d'un parc, d'un espai lliure, que
d'una zona de protecció biològica, sotmesa a la màxima
legislació espanyola en matèria de protecció de la
naturalesa.

Falten mesures de seguiment de la gestió i manquen
estudis de seguiment de les pastures i vegetació i estudis
sobre la capacitat de càrrega dels visitants, control de
l'afluència de visitants, avaluació del sistema hidrològic del
parc, i manca una integració del parc en la realitat social que
l'envolta, no s'hi fan activitats encaminades a canviar les
actituds dins l'entorn de parc pel que fa a la seva gent,
pagesos, margers, escolars, regidors, guies turístics,
hotelers, policies, propietaris, caçadors, etc. Un parc arrelat
i estimat socialment té moltes possibilitats d'èxit en la seva
gestió, i això no es fa.

I com a exemple màxim d'aquesta negligència, d'aquest
abandonament en la gestió del parc, els vuit cavalls morts de
fam dins el parc de s'Albufera, per falta d'atenció dels seus
cuidadors, cavalls morts que podreixen les seves despulles
dins s'Albufera morts de fam, morts de fam per falta
d'atenció.

El pla d'ús i gestió del parc de s'Albufera es troba fora de
programa des de l'any 1995, d'ençà encara no ha estat
renovada la seva reforma o revisió.

La Serra de Tramuntana és l'espai més important de
Mallorca. Per llei, per Llei d'espais naturals, han de ser
declarades parcs naturals, com a mínim, les àrees més
representatives, però ni això, que no bastaria, però ni això
ha fet el govern del Partit Popular. És més, el govern del
Partit Popular és part bel•ligerant contra una possible
declaració de parc natural, així ho manifesta el conseller de
Medi Ambient en contraposar, de forma maniquea i sense
tenir en compte experiències espanyoles i estrangeres en
parcs del tamany i la complexitat de la Serra de
Tramuntana, parc natural amb activitat econòmica, com si
la declaració de parc natural hagués de suposar el final de
l'activitat econòmica.
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I en aquest sentit vull aportar una opinió clarament distant
i discrepant d'aquesta del conseller de Medi Ambient, publicada
a un llibre molt interessant i que recoman, La Serra de
Tramuntana, natura i cultura, que ha editat el GOB, aquí on
escriu un capítol el director de l'Obra Social de Sa Nostra,
conegut economista, Sr. Miquel Alenyar, on en el seu treball La
Serra de Tramuntana, factor econòmic estratègic precisament diu,
exactament en contra del que diu el conseller de Medi Ambient
del Govern, "una concepció lúcida de la preservació de la serra
no casa bé amb la proposició segons la qual preservació és
sinònim d'abandonament de tota activitat productiva", i a una
altra cita, "la declaració de la Serra de Tramuntana com a parc
natural s'hauria de fer tenint en compte la importància
econòmica d'aquest indret, les seves externalitats econòmiques
amb vista a la competitivitat del producte turístic i la qualitat de
vida de la població resident, i també tenint en compte que és i
ha de continuar sent-ho una entitat viva econòmicament i
socialment que demana una gestió potenciadora de les seves
funcionalitats econòmiques", i per rematar aquest conjunt
d'afirmacions del Sr. Alenyar, una persona centrada dins aquest
plantejament de parcs naturals en relació amb la Serra de
Tramuntana, "la declaració de la Serra de Tramuntana i el seu
entorn com a parc natural i l'establiment d'un pla de gestió
adequat són coses que s'han de demanar en nom d'un balanç
més que positiu de costos, beneficis i d'inversions, rendes,
privades i públiques. Per això, cal dir des del punt de vista de
l'estratègia econòmica i del càlcul econòmic que la declaració
de la serra coma parc natural s'imposa com a acte d'autodefensa
i de lucidesa", no els en citaré mes, però els recoman una
lectura meditada d'aqueest llibre, editat pel Grup d'Ornitologia
Balear, els capítols dels quals són de diversos autors.

Només vull recordar, també en relació amb aquesta qüestió
de la moció que tractam avui que l'any 1994 aquest parlament
va aprovar per unanimitat que el Govern faria les passes
necessàries per a la declaració de Na Burguesa parc natural,
qüestió incomplida, i no insistiré en aquesta qüestió perquè a
l'ordre del dia d'avui hi ha una altra proposició exactament amb
aquest contingut, aquí on es podrà tractar aquest tema amb tota
la seva amplitud.

En resum, senyores i senyors diputats, en els vuit anys de
vigència de la Llei d'espais naturals, hem patit una política de
resistència a la llei per part del Partit Popular, un ajornament
constant de les decisions per al seu desplegament, una pèssima
gestió dels parcs naturals, una constant agressió a la Llei
d'espais naturals, i voldria dir que una espècie de voladura
controlada de la Llei d'espais naturals a través de continuades
modificacions legislatives amb contingut sempre de rebaixa de
la llei, que no pot merèixer més que una proposta negativa per
part del Grup Parlamentari Socialista, una proposta de
correctiu, una proposta de reprovació del Govern. El Partit
Popular es va resistir a l'aprovació de la Llei d'espais naturals
fa vuit anys, ha anat devaluant el seu contingut legislatiu durant
vuit anys, s'ha resistit a fer els deures que la llei li imposava, de
detall i declaracions de nous parcs, i gestiona els parcs existents
de forma negligent, de forma deficient, en retirar-ne recursos
tant humans com econòmics, i per això demanam la reprovació
i l'aprovació dels punts que constitueixen aquesta moció.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Per part dels altres grups
parlamentaris... Grup Parlamentari Mixt? Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears? grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista? Té vostè la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bon dia, senyors diputats, senyores diputades, Sr.
President. Dissabte, con ha dit el Sr. Triay, va fer vuit anys
que el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei
d'espais naturals, i subscrivim plenament, i paraula per
paraula, els incompliments i tots els retrets que ha fet el Sr.
Triay en la seva exposició. Potser, probablement, el Partit
Popular incompleix allò que diu la Llei d'espais naturals
perquè la vàrem haver d'aprovar amb empentes, i que un
dels principals incompliments, aquest de la disposició
addicional tercera sobre la Llei 4/89, recordem que no va ser
votat pel Partit Popular, sinó que s'hi va abstenir, atès que hi
havia 30 vots, els quals, tanmateix, feien prosperar la
disposició addicional tercera, una disposició addicional que
va ser canviada tan bon punt com el Partit Popular va tenir
majoria absoluta per llevar ses Salines d'Eivissa i
Formentera, com aquell terreny que també s'havia de
declarar parc o reserva natural, o alguna de les figures de
protecció de la Llei 4/89.

Per al nostre grup, en aquest moment que tenim aquest
debat territorial una altra vegada en primera línia, creim que
la Llei d'espais naturals va fer un bon enfocament, apart de
ser molt positiva en aquell moment. L'enfocament venia que
hi havia una sèrie de terrenys especialment sensibles,
especialment importants a nivell estratègic i a nivell
territorial, a nivell econòmic, a les Illes Balears, que
s'havien de preservar del desenvolupament urbanístic.

Creim que és molt més interessant aquest plantejament,
protegir determinats indrets és més sensible i més
interessant que no un plantejament de caràcter global que
afecti tots els nuclis; tanmateix, el que s'ha d'aturar, el que
s'ha de preservar d'una manera important a les Illes Balears
són aquesta mena d'indrets que protegia la Llei d'espais
naturals.
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La pròpia llei, com bé apunta el ponent, preveia, n'era ben
conscient, que no eren suficients les seves previsions, els seus
articles per protegir aquells espais, sinó que era necessària
també una certa gestió, una planificació de l'ordenació del medi
natural, uns plans especials que regulassin la capacitat de
càrrega de les finques, que mirassin com es podia fer
compaginar l'ús innocu del territori que havia estat tradicional
i que ha estat tradicional tots aquests anys per dins aquestes
àrees, amb la privacitat de les finques, cada vegada més
defensada aferrissadament pels propietaris, i tota una sèrie de
problemàtiques que es poden suscitar en els camins, camins
d'accés a platges, camins d'accés a la muntanya.

El Govern, realment, poca cosa ha fet, ni per adquirir
terrenys ni per regular totes aquestes situacions. Ben al contrari
el que ha fet, efectivament, ha estat minar la Llei d'espais
naturals. En cada modificació legislativa de caràcter territorial
o en la Llei d'aprovació dels pressupostos hi ha un petit apartat
per eliminar alguns dels elements proteccionistes que tenia la
Llei d'espais naturals i, més enllà de grans titulars que
s'aconsegueixen de tant en tant, la veritat és que s'ha rebaixat
allò que la Llei d'espais naturals preveia l'any 1991.

Per exemple, ara mateix les DOT -només per apuntar alguns
dels temes que no ha dit el Sr. Triay, perquè ja dic que, en gran
part, subscrivim la defensa plenament- preveuen que els ANEI
sempre tendran com a ús condicionat l'habitatge, sempre hi ha
d'haver capacitat d'evitar o de fer xalets dins les àrees naturals
d'especial interès. Això, tenen preocupació dels DOT de
garantir-ho; així com fins ara prevèiem o pensàvem que en
principi no, tret que el planejament digués el contrari, ara el que
volen salvar les directrius d'ordenació del territori perquè el PP
sap que determinats ajuntaments han volgut anar més enllà del
que deia la protecció de la LEN, és fer una llei proteccionista
com una llei de màxims. Allò que sempre ha de ser una llei
proteccionista és una llei de mínims i animar els altres
operadors jurídics perquè vagin més enllà del que va la pròpia
llei. Ben al contrari, el que fa el PP és fer lleis de màxims com
si digués: "Fins aquí es pot protegir però no aneu més enllà".

És curiós, per exemple, que l'aprovació de plans especials
clònics a Menorca, que es varen fer l'any 93, faci sis anys
que estan aturats amb l'aprovació inicial; són plans especials
que realment no tenen present quin és aquell indret, no fan
realment un estudi d'aquella àrea sinó que es varen copiar
uns als altres, però ni tan sols aquests han tengut el detall
d'aprovar-los. Fins i tot el conseller, d'una manera jo crec
que molt poc seriosa, en bravejava en el debat de la
interpel•lació dient: "No sé de què es queixen si l'any 93 ja
aprovàrem els plans territorials parcials de l'illa -o
d'ordenació de medi natural- de l'illa de Menorca
inicialment". És precisament que fa sis anys que estan
aturats dins un calaix i no s'entén ben bé què hi fan, quan les
DOT de l'únic que es preocupen respecte a aquests plans
d'ordenació és de dir-nos que seran els darrers que es faran;
quan s'hagi fet tota la planificació territorial després es faran
els plans d'ordenació del medi natural. L'experiència que
tenim amb la diligència del Govern i del Partit Popular per
fer plans territorials, la veritat és que ens fa estar recelosos:
qui més qui menys ha estat 10 anys a partir de l'aprovació
dels criteris, això quan s'han tirat endavant, perquè
recordem que el Pla del Pla, després de 10 anys que
aprovassin els criteris, després d'una aprovació inicial que
va estar anys, també, dins un calaix, senzillament ara s'ha
despenjat el Govern que no el farà, i després d'aprovar que
es faran i contractar la redacció del Pla territorial del
Raiguer i del Pla territorial de la Serra de Tramuntana ha
decidit, a la fi, ha vist d'una manera clara i evident que a
Mallorca només s'havia de menester un pla territorial parcial
que es redactarà, si Déu ho vol, després d'aprovar-se les
directrius, i quan s'hagi aprovat aquest pla territorial llavors
ja veurem si publicam els plans especials que l'any 91 la
Llei d'espais naturals preveia i obligava, de moment 5 de 83,
5 de 83, dels quals -com va recordar el Sr. Triay, també, a
l'anterior debat- 3 són anteriors a la mateixa llei d'espais
naturals. Per tant, d'ençà de l'entrada en vigor de la Llei
d'espais naturals s'han aprovat dos plans especials que estan
en els tribunals. Per tant jo crec que és un balanç ben magre,
i ara que el Govern o que el PP ha descobert -com fa
normalment sempre abans d'unes eleccions- el pedigrí,
l'interès que pot tenir la protecció del territori -nosaltres
alabam que, com a mínim durant aquests petits períodes, li
peguin aquests atacs mediambientalistes- doncs que, com a
mínim publiqui i tregui en els butlletins oficials les
proclames que treu a les rodes de premsa i que veim als
diaris, tot i que no les arribam a veure mai, llavors,
publicades. Confio que facin via a l'hora de publicar-les.

Un altre tema que encara no està aclarit i que s'allarga
sine die a les DOT, ara que les hem pogut llegir, divendres
les poguérem llegir, és a les àrees de major protecció, de
protecció especial de les ANEI. Es deia que es redactarien
a partir dels plans territorials, que es redactarien en aquests
plans especials dels ANEI que s'han allargat, com deim, que
no s'arriben a fer; ara es diu que es farà a través dels plans
territorials parcials; la qüestió és que no arribam a tenir mai
delimitada aquesta especial protecció.
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Un altre tema que també ha quedat ajornat sine die és aquest
tractament que ha de fer el Pla territorial parcials dels Amunts
d'Eivissa i de la Serra de Tramuntana de l'ordenació del medi
natural, aquella previsió que feia l'article 9 de la Llei d'espais
naturals. No acabam de veure com és que s'ajorna tant una cosa
tan important a l'indret més emblemàtic de l'illa de Mallorca i
al de l'illa d'Eivissa com són la Serra de Tramuntana i els
Amunts i, per tant, també donarem ple suport i subscrivim allò
que s'ha dit sobre parc natural a la Serra de Tramuntana. El que
sí hem vist és que aquella confiança que tenia el POOT de
Mallorca en el fet que ràpidament es publicaria el Pla territorial
de la Serra de Tramuntana ha hagut de declinar i la Llei del sòl
rústic ha hagut de recomanar que siguin els planejaments
generals, els planejaments municipals, els que regulin aquests
indrets perquè el Govern ja es veia que no ho faria. De la
mateixa manera ho fa a les DOT, que també des d'una
desconfiança absoluta en la diligència del Govern en fer els
plans territorials ja diu que mentrestant la Conselleria de
Turisme doni permisos allà on vulgui i que el planejament
municipal ho reguli tot, perquè, del Pla territorial parcial, en
confia ben poc.

Els darrers punts de la moció són referits a la disposició
addicional tercera i els donam també tot el suport. El Govern
incompleix sistemàticament aquesta disposició addicional.
Haurem de preveure dur-lo als tribunals si no fos perquè
confiam que, a partir del juny, es pugui fer una gestió molt més
diligent dels espais naturals, molt més respectuosa amb la
sensibilitat i amb la lletra de la Llei, i que aquests vuit espais
arribin a ser declarats -jo crec que molts més- parcs naturals.
Respecte de s'Albufereta d'Alcúdia hem retirat avui una moció
perquè tanmateix no preveim que s'aprovi per unanimitat, no
tenim cap interès en què s'aprovi per unanimitat una encomanda
al Govern, tenim interès en què surti publicat en els butlletins
allò que el Govern predica en els diaris no oficials de la
Comunitat, i allò és en el que nosaltres hi tenim tot l'interès.
Tenim una proposició no de llei igual aprovada l'any 94 que el
Govern no ha respectat de llavors ençà, aprovada per
unanimitat, que és la de na Burguesa i que en parlarem avui
horabaixa.

Respecte de s'Albufera, la capacitat de càrrega i la funció de
zona verda d'una zona hotelera, la del nord, bàsicament, però
també de Mallorca, i la perversió del parc natural tal i com
s'està gestionant, l'anècdota -que no és tan anècdota sinó que és
significativa- del tema dels cavalls a s'Albufera creim que és
molt gràfica de com està funcionant en aquest moment la gestió
d'aquell espai i, per tant, donarem suport a tots i cada un dels
punts que ha presentat el Grup Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, el nostre grup, el
Grup Parlamentari Popular, no està en absolut d'acord amb les
crítiques que ha fet el portaveu socialista respecte a l'aplicació
i al desenvolupament de la Llei d'espais naturals. Jo crec que
aquesta moció està redactada amb bastant mala intenció perquè
el nostre grup, a més, hagi de votar que no, perquè s'utilitzen un
termes crec que molts de pics durs, inexactes, erronis, per fer
que el nostre grup hagi de votar que no a la seva moció en el
seu conjunt, quan en molts de temes de fons -si hagués anat en
pla positiu- potser el nostre grup, el Grup Popular, sí que
hagués pogut votar a favor de determinats aspectes.

En el primer d'ells ens diu vostè que es constata i
reprova el sistemàtic incompliment de la Llei d'espais
naturals. Diu sistemàtic incompliment de la Llei; després
diu "quant al desenvolupament", és a dir,  no és que
s'incompleixi la Llei, sinó que la Llei diu que s'han de
desenvolupar tota una sèrie de punts i el Govern uns -el
Govern del Partit Popular- els ha desenvolupat i els altres
no, amb la qual cosa no és incompliment de la Llei, això,
sinó que la Llei, si diu que s'han de fet tota una sèrie de
desplegaments normatius o que s'han de declarar una sèrie
de parcs o que s'han de declarar una sèrie d'àrees, es poden
fer en un any, dos anys, deu anys..., poc a poc es van fent
seguint unes pautes i unes conductes. 

En qualsevol cas aquesta llei no ha estat congelada. Al
llarg d'aquests vuit anys aquesta llei s'ha anat desenvolupant
i el Govern del Partit Popular, i com que no queda més
remei qualque pic que posar-los exemples els aniré detallant
totes i cada una de les actuacions que al llarg d'aquests vuit
anys el Govern del Partit Popular ha anat fent, ha anat
avançant, ha anat fent cosa, ha anat fent feina per protegir
el nostre territori, per intentar preservar determinades zones
que tenen uns valors ecològics i mediambientals crec que
importants per a la nostra comunitat i, en aquest sentit, s'ha
intentat anar complint el que és la disposició addicional
tercera de la LEN i han declarat els següents espais protegits
d'acord amb la Llei 4/1989, de conservació d'espais naturals,
flora i fauna silvestre. A Mallorca hi ha Mondragó,
s'Albufera, s'Albufereta i sa Dragonera. A Menorca
s'Albufera des Grau i illa d'en Colom. I a Eivissa-
Formentera ses Salines d'Eivissa i Formentera.
Efectivament, com vostès diuen, queden pendents es Trenc-
Salobrar de Campos i àrees representatives de la Serra de
Tramuntana a Mallorca i els illots de migjorn i de ponent a
Eivissa. I més coses que s'han anat fent, amb la qual cosa
res de congelada, sinó actitud crec que oberta del Govern i
poc a poc es van donant passes.

En relació a l'ordenació, protecció i gestió dels espais
d'especial protecció declarats a la LEN, s'ha aprovat
definitivament amb les dades que indicaré: a Mallorca,
Punta de n'Amer dia 10 de març de l'any 88, es Trenc-
Salobrar dia 9 de juny del 87 i sa Canova dia 20 de setembre
de l'any 90; a Menorca, sa Vall dia 1 de febrer del 96 i la
costa sud de Ciutadella dia 31 de gener de l'any 96; i a l'illa
de Menorca, també, s'han aprovat inicialment 19 punts de
19 ANEI que són la costa nord de Ciutadella, dia 24 de
febrer de l'any 93, els Alocs a Fornells, la Mola i s'Albufera
de Fornells, Bellavista, (...) a s'Albufera, de s'Albufera a la
Mola, cala de Sant Esteve, caló de Sant Rafel, de
Biniparratx a Llucalcari, son Bou i barranc de sa Vall, de
Binigaus a cala Mitjana, son Oliveret, Camí de Baix, Santa
Àgueda, l'Enclusa, el Toro i Penya d'Egipte. I a Eivissa i
Formentera estan redactats el que són els plans especials de
totes les àrees d'especial protecció però -això sí- no estan
aprovats inicialment, estan redactats però no aprovats
inicialment.
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Per una altra part, la Conselleria d'Agricultura en el seu
moment, la Conselleria d'Agricultura i Pesca, va publicar un
decret on s'aprovava definitivament tot el que és la delimitació
de les àrees d'alzinars protegits, i en aquest moment està
pendent d'aprovació definitiva tot el que és l'actualització
d'aquesta cartografia a escala 1:5.000, on es delimiten tot el que
són aquests alzinars. També per part de la Conselleria
d'Ordenció del Territori i Medi Ambient es va redactar el
projecte de decret de definició precisa a escala 1:5.000 de les
àrees d'especial protecció delimitades a la LEN, es va fer tot el
que és la informació pública, es va publicar en el butlletí i, una
vegada ja revisades tot el que són les al•legacions que es varen
produir en aquests nous plànols, en aquestes escales 1:5.000,
idò s'està preparant tot el que és la cartografia modificada per
a la seva aprovació definitiva. 

Crec, senyores i senyors diputats, que amb tot aquest
conjunt de punts que he anat relatant es poden adonar tots
vostès que el Govern ha tengut una actitud positiva, una actitud
activa de feina per intentar desenrotllar tot un conjunt de
qüestions que venien explicades a la Llei d'espais naturals.

A continuació el Sr. Triay, pel que fa referència al segon,
tercer i setè punts de la seva moció, ens fa referència al fet que
el Govern balear ha de declarar parcs naturals tota una sèrie de
zones: es Trenc, Migjorn, tema de la Serra de Tramuntana i el
tema de na Burguesa. Li he de dir que així com estan redactats
aquests punts en concret el nostre grup no els pot donar suport
perquè vostès ja ens diuen inicialment: "El Parlament de les
Illes Balears constata i reprova la passivitat del Govern". Clar,
aquesta actitud inicial a l'hora de començar l'encapçalament
d'aquests tres punts jo crec que és una actitud negativa on
vostès volen, precisament, que el nostre grup els voti que no. Si
els termes amb què vostès ens expliquen o demanen aquesta
moció tal vegada haguessin estat uns altres, amb una actitud
més positiva i més constructiva, tal vegada el nostre grup, el
Grup Popular, haguera votat a favor perquè ha de tenir en
compte que la voluntat del grup majoritari, la voluntat del Grup
Popular és que, al llarg del temps, es vagi desenvolupant el cent
per cent del que diu la Llei d'espais naturals; el tema és que ens
hem de posar d'acord en un calendari de feina, de moment s'han
donat unes passes i en el futur es continuaran donant passes
positives per intentar preservar al màxim tot el que és el nostre
territori. He dir que en aquest sentit també s'han fet passes en
tot el que és tema de protecció i en el que és tema d'incendis,
crec que s'han fet campanyes i uns programes específics per
intentar que els mesos, sobretot, d'estiu no hi hagi incendis a la
nostra comunitat, crec que la política ha estat bona, activa i
positiva perquè aquests darrers anys, efectivament, ha estat -
crec- bastant eficaç, i això ho ha fet també aquesta actitud, que
són paral•leles en tot el que és l'aplicació de la Llei d'espais
naturals perquè el nostre territori pugui estar, en les qüestions
que fan referència als espais naturals, crec que més o manco
protegit.

Els he de dir que ens demanen que hi ha insuficiència de
recursos a tot el que són els parcs naturals, evidentment els
recursos són limitats, evidentment sempre podrien ser més,
però crec que amb els doblers que en aquest moment el
Govern balear destina als parcs, els objectius de conservació
i els objectius d'educació ambiental es compleixen, crec que
allò que manen els plans d'usos i gestió dels plans es du
endavant i evidentment sempre que parlam de temes
mediambientals, sempre que parlam de temes d'ácció social
o de temes de solidaritat, evidentment els recursos que
dediquen les administracions a aquests punts són sempre
limitats, però crec que amb les partides pressupostàries i al
llarg de tot l'any, amb els doblers que dedica el Govern
balear a la Conselleria de Medi Ambient i també partides a
part de les conselleries, tal vegada d'Agricultura, crec jo que
els objectius específics que es marquen de conservació i
d'educació ambiental en aquests parcs, crec que es van
complint.

Després al punt 5, se'ns diu que manca un pla d'ús i
gestió a determinats punts. Jo li diria, Sr. Diputat, que en
aquest moment està elaborat el pla d'ús i gestió que ens
demana vostè al punt 5, que ha estat informat ja per les
juntes rectores i que estam pendents d'un informe jurídic
pertinent, i que després, quan estigui fet aquest informe
jurídic, s'aprovarà mitjançant una ordre de la Conselleria de
Medi Ambient.

Quant al tema de s'Albufera, que vostè ens diu que està
massificada, jo li volia comentar tota una sèrie de punts,
evidentment un parc natural, quan té un pla d'usos, una de
les prescripcions que hi ha és que hi pugui entrar gent, és
que els ciutadans, els mallorquins puguem gaudir del que és
el medi ambient que es produeix del paisatge, de les
distintes espècies, de fer una volta per allà, en els parcs, per
gaudir d'una zona de naturalesa, i evidentment hi ha d'haver
i s'han de compatibilitzar aquestes visites amb el que és la
preservació i la protecció de l'entorn. I jo crec que a la zona
de s'Albufera es produeixen aquests fets, i els índexs de
biodiversitat, en cap moment, crec jo, amb les dades que
tenim, no s'ha pogut detectar que hi hagi massificació o que
les espècies que es troben allà tenguin problemes per la
visita de determinats ciutadans a s'Albufera d'Alcúdia.
L'anècdota, per dir-ho de qualque manera, que ens
comentava vostè, per donar una imatge dolenta del parc, que
s'han mort allà uns determinats cavalls, dir-li una sèrie de
punts. Primer, que aquests cavalls no eren propietat de
s'Albufera, eren de propietat privada d'unes determinades
persones; crec que, també s'ha de dir clar, a un moment
determinat, en aquest cas, es va produir un error del director
del parc en aquell moment, perquè aquells animals varen
entrar allà per anar a una zona de pastura i en aquells
moments, en aquella zona no es produïa aquesta
determinada zona de pastura, i aquests animals, propietat
privada, no propietat del parc, que a més eren vells, en
aquest cas n'hi va haver una sèrie que es varen morir. Jo
crec que el tema és un tema ja resolt i les mesures de cara a
futur ja s'han pres.
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Sr. President, senyores i senyors diputats, jo crec que amb
aquesta moció, el Grup Socialista ha volgut donar una imatge
un poc catastrofista, una imatge negativa, pessimista, de dir que
tot el que fa el Partit Popular, tot, està malament, jo crec que
seria molt millor, i demanaria, si és possible, a l'oposició, una
actitud més positiva, més constructiva, més de diàleg, d'intentar
donar un plantejament en aquesta cambra de futur, de poder
arribar a acords entre tots. Crec que fer comentaris dient que
l'actitud del PP és una voladura controlada de la Llei d'espais
natural és ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. SALOM I COLL:

... és impresentable, perquè això no és cert en cap moment,
crec que per a tots nosaltres la Llei d'espais naturals és una llei
molt important, una llei de referència i que, en qualsevol cas,
nosaltres no la volem minar, no la volem reduir, sinó que crec
que en aquests moments, amb les Directrius d'Ordenació del
Territori que han entrat ja en aquest parlament, amb la qual no
només són titulars de premsa, sinó que són fets, amb les
Directrius que són en aquests moments al Parlament, crec que
l'actitud, la voluntat política del grup majoritari d'aquesta
cambra, del Partit Popular, és de preservació, de protecció del
nostre territori, per intentar que de cara al futur, d'aquí deu,
quinze o vint anys, les Illes continuïn conservant-se, si és
possible, tal com estan avui o molt millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Triay, vol fer ús de la paraula? Té la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, estam
davant una moció que és una moció de resum, de valoració, del
que ha estat la tasca del Govern durant vuit anys de vigència de
la Llei d'espais naturals, i es basa en unes constatacions que
basta haver sentit amb atenció la diputada portaveu del Grup
Popular, per poder haver arribat a la conclusió que aquestes
constatacions són certes, són rigoroses i que realment no ha
pogut aportar cap afirmació que posi en qüestió aquestes
constatacions en què es basa la valoració global de reprovació
que suposa aquesta proposta d'acord.

Ens ha dit la diputada portaveu del Grup Popular que el
parc de s'Albufereta ja està fet, quan realment només s'ha
iniciat, s'ha incoat l'expedient, després de vuit anys de
vigència de la Llei d'espais naturals, ens ha parlat de les
Salines d'Eivissa i Formentera i li ha agafat com un lapsus
mental i no se n'ha recordat que les Salines d'Eivissa i
Formentera són reserva per llei estatal i que el Grup
Popular, el Grup Popular i aquest parlament han plantejat el
recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei de declaració
de les Salines d'Eivissa i Formentera reserva natural, reserva
que va ser plantejada per llei estatal per una història que jo
supòs que la posició centrista del Partit Popular ja haurà fet
absolutament autocrítica i haurà abjurat de tots els fets que
van conduir a aquesta situació, que era simplement la
relació personal del president de la comunitat autònoma
amb la propietat dels terrenys de les Salines d'Eivissa i
Formentera, aquest ha estat el gran escull per a la protecció
durant anys de les Salines d'Eivissa i Formentera, i que així
i tot, en aquest moment, pendent de recurs
d'inconstitucionalitat, per part d'aquest govern que diu que
ha protegit d'acord amb la Llei d'espais naturals, les Salines
d'Eivissa i Formentera, que és mentida, naturalment.

Després treu a col•lació plans especials aprovats amb
antelació a la Llei d'espais naturals, per tant no és el que
estam aquí, avui, avaluant, els vuit anys de vigència de la
Llei d'espais naturals, i parla que té denou plans especials a
Menorca a provats inicialment des de fa no sé quants d'anys,
i això, supòs que aquesta és una de les constatacions que
justifiquen la reprovació, constatar que després de tants
d'anys de tenir aprovats inicialment denou plans especials,
no els han aprovat definitivament, constatar que després
d'haver sentit que a Eivissa hi ha no sé quants de plans
redactats, no els han aprovat ni inicialment. Aquestes
constatacions justifiquen precisament aquesta posició de
reprovació que suposa aquesta moció.

I som, efectivament, davant una voladura controlada de
la Llei d'espais naturals, controlada, subtil, gota a gota, una
voladura de la Llei d'espais naturals que té el punt principal,
l'any següent de la seva aprovació l'any 1992, on es pot
assegurar, en llenguatge popular, no jurídic, que
pràcticament Eivissa i Formentera queden fora de la Llei
d'espais naturals, a causa de les condicions que se'ls posen,
tan baixes, i, a més, aquí on propietats concretes com les
Salines d'Eivissa i Formentera i d'altres, suposen retalls
importants en la seva protecció per la Llei d'espais naturals,
però això continua i continua l'any 97 quan s'exclou el Cap
del Pinar de les proteccions de la Llei d'espais naturals, per
unes circumstàncies purament conjunturals que res no tenen
a veure amb la protecció de la naturalesa, quan l'any 97 ja
es rebaixen i des devaluen els plans especials que la llei
obliga a realitzar, quan a les Directrius d'Ordenació
Territorial que estan ja en tràmit parlamentari, veim que es
produeixen més i més devaluacions dels plans especials que
estableix la Llei d'espais naturals i es donen més garanties,
com ha recordat molt bé el Sr. Alorda, portaveu del Partit
Socialista de Mallorca, més garanties per impedir que les
decisions municipals redueixin l'edificació a les àrees
naturals d'especial interès. Això és un procés de voladura
controlada de la llei que acompanya aquest procés de
congelació, d'incompliment, de passivitat en la seva
aplicació.
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I voldria també parlar, encara que ..., però crec que és
important, com hi ha problemes greus de personal als parcs
naturals, com hi ha personal no qualificat que s'encarrega de la
vigilància dels parcs fent funcions que corresponen a
funcionaris, funcions d'autoritat, funcions de vigilància i
d'inspecció, com els educadors van i corren d'un parc a l'altre
perquè no poden, simultàniament, rebre grups d'escolars als
parcs naturals de Mallorca, perquè un únic equip ha de fer front
al conjunt de les visites organitzades pels centres escolars, i per
tant això és una dificultat i com, simultàniament, hi ha una
massiva ocupació del parc de l'Albufera que s'ha convertit en la
zona verda d'unes massificades zones hoteleres que s'han
plantejat sense suficients espais lliures en el seu voltant i que
l'han convertit en una àrea recreativa, si em permeten parlar
amb la terminologia del Govern, en una àrea recreativa i no en
un santuari ornitològic que és el que toca ser, que ni tan sols hi
ha un control d'entrades i sortides i que l'accés de vianants i
ciclistes al parc, és permès a totes les hores del dia, sense
control de cap tipus. Però, a més d'això, també li voldria dir que
cavalls joves i vells, de tot hi va haver, morts de fam, morts, i
que ni tan sols el personal del parc se n'havia temut de la
situació que va ser denunciada pel batle del municipi de Muro,
que fins i tot va arribar a dir que la gestió del parc era tan
deficient que demanaria la gestió municipal per tal de millorar-
la. Si troben que això és un element molt favorable i molt
positiu a la gestió que fa el Partit Popular, digui-m'ho.

I respecte dels plans d'ús i gestió, peces fonamentals perquè
un parc funcioni són el reglament, l'ordenació que ha de
complir en la seva gestió quotidiana, ja fa anys que diuen el
mateix, ja fa anys que diuen que estan pendents d'un informa
jurídic, ja fa anys que diuen que ho tenen preparat, però els
plans estan sense aprovar i, per tant, la constatació és exacta.
Per tant, cap dels arguments que ha aportat el Partit Popular en
aquesta tribuna modifiquen en cap punt les constatacions que
aquí s'han fet, ni, per tant, eliminen cap de les raons que
justifiquen aquesta reprovació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Salom, vol fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí. Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, és clar que entre el Grup Popular i el Grup Socialista,
en aquest cas, no ens posarem d'acord, jo no estic i no li puc
tolerar així, perquè aquí, al Parlament, cadascú diu el que
considera, però no em sembla encertada, Sr. Triay, l'afirmació
que des del Partit Popular nosaltres volem fer una voladura
controlada del que és la Llei d'espais naturals; això no és cert,
això no és cert, Sr. Triay; amb això està enganant, jo crec, les
senyores i els senyors diputats. I a més, dir-li que creim que
faci la següent reflexió: que si això fos ver, que nosaltres dins
l'any 92 hem anat fent tots aquests temes tan negatius que vostè
ens proposa, convendria recordar-li que a les dues darreres
eleccions, fent tots aquests quasi quasi "pecats" que vostè ens
diu, hem anat guanyant les darreres eleccions.

Tema problema (...) de personal: Bé, creim que en qualsevol
cas això és un problema de pressuposts, que hi ha un pla
d'usos i gestions d'aquests mateixos parcs, que s'estipulen
aquests mateixos objectius, i que nosaltres des del Grup
Popular creim que amb els pressuposts que anualment
s'estableixen en els distints parcs es van complint els
objectius que anualment es marca la direcció d'aquests.

Sr. Triay, ses Salines en aquests moments són reserva
natural, efectivament per una llei d'àmbit nacional, i fins
que no es resolgui aquesta impugnació que hi ha, està
protegit, perquè és ANEI, amb alt nivell de protecció, amb
la qual cosa molts de temes que vostè comenta, i que vol
donar una imatge que des del Partit Popular no es fa res per
desenvolupar la Llei d'espais naturals, això és fals; al llarg
de tot un conjunt d'anys des del nostre grup, des del Govern
balear, s'ha fet tot un conjunt de normativa, s'ha anat
avançant, desenvolupant tot el que és la Llei d'espais
naturals, amb la qual cosa, Sr. President, senyores i senyors
diputats, com que moltes de les afirmacions fetes pel Sr.
Triay creim que no són certes, i des del nostre grup crec que
tenim la consciència ben tranquil•la que estam fent esforços
per intentar preservar el nostre medi ambient, esforços per
intentar preservar tot el nostre territori, perquè sabem que és
limitat i sabem que és escàs, no donarem suport a les
postures i als punts plantejats pel Sr. Triay. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació. Pel
contingut de les intervencions crec que podem votar
conjuntament tots els punts.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta moció.

III.- Debat de les propostes de resolució derivades del
debat de l'Escrit RGE núm. 3666/98, presentat pel Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears com a
comunica ció relativa a les memòries de gestió
corresponents a l'any 1996 de les competències assumides
pels consells insulars.
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I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és debat de
propostes de resolució derivades de l'escrit RGE núm. 3666,
presentat pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears com a comunicació relativa a memòries de gestió
corresponents a l'any 1996 de les competències assumides pels
consell insulars. Aquesta presidència vol advertir que el debat
està fixat tal com marca la norma reglamentària i és la defensa
de les propostes per cada grup parlamentari amb fixació de
posicions per part dels altres grups. No obstant això, i després
de la consulta realitzada per un portaveu, si així ho estimen
convenient, no hi ha cap problema perquè en el moment en què
es faci la defensa de les propostes presentades pel propi grup,
es pugui posicionar en relació a les altres, amb la qual cosa
agrupam els debats, però que si hi ha qualque grup que em
demani una intervenció per separat, aquesta està prevista.

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida té la
paraula el Sr. Grosske.

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que l'escàs pes
de les competències transferides als Consells Insulars en relació
amb el conjunt de competències transferides des de l'Estat a les
Illes Balears constitueix una desvirtuació del paper que l'esperit
i la lletra de l'Estatut d'Autonomia confereix als Consells Insulars.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera que la manca
de capacitat reglamentària normativa sobre les competències
transferides impedeix una gestió eficaç i descentralitzada
d'aquestes competències i, a més, suposa un greu detriment del
paper dels Consells Insulars com a òrgans de govern de
cadascuna de les illes.

3.- El Parlament de les Illes Balears lamenta que el debat
sobre la comunicació del Govern relativa a les memòries anuals
dels Consells Insulars a què es refereix l'artricle 24.1 de la Llei
5/89 de 13 d'abril, es produeixi un any i onze mesos després de
finalitzar l'exercici corresponent.

4.- El Parlament de les Illes Balears considera que la memòria
sobre la gestió de les competències transferides als Consells
Insulars a què es refereix l'article 24.1 de la Llei 5/89 de 13
d'abril, ha d'incloure criteris valoratius nítids sobre els nivells i la
qualitat de les funcions i dels serveis exercits (tal i com marca la
Llei) i no tant una exposició descriptiva de les activitats
realitzades.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a (prèvia consulta amb els Consells Insulars d'acord
amb els criteris expressats al punt anterior) aprovar una Resolució
relativa als criteris d'homogenització del conjunt de memòries
elaborades pels Consells Insulars.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat a dotar d'un caràcter valoratiu la Comunicació al
Parlament sobre les memòries dels Consells Insulars, a què es
refereix l'article 24.2 de la Llei de Consells Insulars.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a estudiar la suficiència del finançament de les
competències transferides als Consells Insulars per tal de
procedir a la seva revisió d'acord amb allò previst a la Llei de
Consells Insulars.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern  a
presentar un projecte legislatiu per a la reforma de la Llei 9/90
d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria
d'Urbanisme i Habitabilitat i de la Llei 6/94 de 13 de desembre
d'atribucions de competències als Consells Insulars en matèria
de Patrimoni Històric en el sentit de suprimir la presència del
Govern a les Comissions d'Urbanisme i de Patrimoni.

9.- El Parlament de les Illes Balears considera negativa la
concurrència de competències que es produeix entre el Govern
i els Consells Insulars en diverses matèries -especialment en
matèria de Serveis Socials i Assistència Social- la qual cosa
produeix greus disfuncionalitats en l'exercici de les funcions i
les prestacions dels serveis.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la Llei de Sòl Rústic de les Illes
Balears en el sentit de crear els instruments institucionals
necessaris per assegurar un compliment suficient de la
disciplina urbanística en sòl rústic.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquest és un debat que per a nosaltres no és de cap de les
maneres un debat de tràmit o un debat de rutina. És un debat
que aspiram arribi a ser l'embrió d'un dels debats polítics
més importants d'aquesta cambra, perquè hauria de ser per
a nosaltres el debat on aquest parlament reflexionàs sobre la
situació dels consells insulars, sobre el grau de
descentralització política de la nostra comunitat autònoma,
sobre la capacitat i els instruments que tenen els consells
insulars per ser realment allò que estan destinats a ser, és a
dir òrgans de govern de cadascuna de les illes de la nostra
comunitat, i de les dificultats i dels problemes que tenen per
dur endavant aquesta tasca i per tant també aquest debat
hauria de ser l'àmbit de reflexió sobre les...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, demanaria que no es formessin aquí tertúlies,
i menys devora la tribuna, en tot cas per donar possibilitat
al que intervé que pugui intervenir sense interferències. Sr.
Grosske, continuï.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 136 / 2 de febrer del 1999 5995

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. ...i també de reflexió, amb corrillos
o sense, però de reflexió, sobre les mesures legislatives que
aquest parlament hauria d'impulsar per millorar la situació dels
consells insulars, per fer més eficaç la seva gestió, o d'aquelles
mesures que ha de proposar al Govern perquè aquest govern les
dugui endavant i facilitin l'assoliment d'aquests mateixos
objectius. És per tant, insistesc, des del nostre punt de vista
molt solemne i molt important perquè -i aquí afegesc una altra
nota- mentre no resolguem d'una manera adequada el paper dels
consells insulars a la nostra comunitat autònoma no tendrem
garantida realment la solidesa de la nostra comunitat com a tal,
no tendrem garantida l'articulació adequada dels pobles de
cadascuna de les nostres illes, que tenen, com tothom sap, unes
històries, unes peculiaritats, unes maneres de ser, uns trets
diferencials propis i que en definitiva fan que les Illes Balears
com a tal comunitat sigui encara més un projecte en construcció
que no una realitat consolidada.

Des d'aquest punt de vista les resolucions d'Esquerra Unida
-i aprofitaré també per posicionar-me respecte de les altres- van
en el següent sentit: Primer, naturalment, constatar que l'escàs
pes polític i financer de les competències transferides als
consells setze anys després de l'aprovació de l'Estatut
d'Autonomia constitueixen un greu atemptat contra l'Estatut
d'Autonomia i la Llei de consells insulars, en definitiva contra
aquest projecte d'articulació de la nostra comunitat autònoma.
Segona, considerar que la mancança d'una capacitat normativa
per part dels consells a l'àmbit de les competències transferides
impedeix efectivament que aquesta transferència de
competències sigui realment descentralització política real, i no
bàsicament, com és en aquests moments, una pura
desconcentració de la gestió administrativa. Per tant, reclamam
per als consells insulars que d'una manera generalitzada els
sigui transferida la capacitat reglamentària normativa sobre les
competències transferides.

En tercer lloc, lamentam que aquest propi debat sembli que
costi orientar-lo d'una manera adequada, i això es veu en moltes
coses. Es veu, per exemple, en la manera com molts de consells
enfoquen les seves memòries; fan pràcticament memòries de
secretaria d'ajuntament, una simple relació d'activitats duites a
terme, una simple relació estadística d'actuacions
administratives al voltant de cadascuna de les competències. I
falta, naturalment, la reflexió política on els consells insulars
traslladin al Parlament de les Illes Balears els problemes, els
suggeriments, les mancances o les satisfaccions que troben en
l'exercici de les competències transferides. Igualment en la
comunicació del Govern al Parlament al voltant d'aquestes
memòries dels consells insulars trobam també una actitud
purament descriptiva que no entra en valoracions, i que
naturalment és poc útil per precisament que aquest parlament
pugui dur endavant la seva tasca, és a dir impulsar mesures
legislatives o mesures administratives per part del Govern per
tal de millorar la situació dels consells insulars. En aquest sentit
van les resolucions 4 i 5 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida.

Al punt número 7 el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de la Comunitat a estudiar la suficiència del
finançament de les competències transferides, i procedir a
la seva revisió d'acord amb el que diuen els consells
insulars. Aquesta moratòria, que aquesta sí que va ser
efectiva i amb contingut, aquesta moratòria del procés
d'actualització i de revisió del finançament de les
competències transferides ha estat una de les punyalades
més importants que el Govern de la Comunitat Autònoma
ha clavat durant aquesta legislatura a l'esquena dels consells
insulars, i això ha fet que es perllongui al llarg de tota
aquesta legislatura una situació crònica d'insuficiència que
fa que tots els consells insulars en l'exercici de totes les
seves competències hagin hagut d'afegir recursos propis per
tal d'exercir-les amb un mínim de dignitat, tot això en un
context on la Comunitat Autònoma com a tal, globalment,
el Govern es beneficiava d'un sobrefinançament derivat dels
acords estatals de finançament de les comunitats autònomes.

A les resolucions números 8 i 9 el que demanam és la
modificació de les lleis de transferència en matèria
d'urbanisme i en matèria de patrimoni per tal d'eliminar la
presència del Govern a les comissions d'urbanisme i de
patrimoni dels consells insulars. Això són tuteles
absolutament arcaiques, això són presències jo crec que amb
molt poc de sentit polític, i jo crec que amb bastant poc de
sentit comú. Imaginem-nos el que seria la translació d'això
al procés de transferències des de l'Estat a la Comunitat
Autònoma, és a dir que tenguéssim representants del
Govern de l'Estat a organismes que a la Comunitat
Autònoma exercissin competències transferides de l'Estat,
seria una cosa inacceptable. Jo crec que és igualment la
presència de membres del Govern en aquestes comissions.

A la resolució número 9 el que feim és apuntar cap a un
fet, que és que especialment en matèria de serveis socials,
en matèria d'assistència social s'aprecia una confusió
competencial molt important. Hi ha competències que ens
hem arreglat perquè al final fiqui cullerada tothom,
pràcticament totes les instàncies administratives, provocant
importants disfuncions. Hi ha competències d'ajuntaments,
competències dels consells insulars, competències del
Govern Autònom, i fins i tot a un moment determinat hem
conviscut amb competències de l'Estat. Llavors com a
mínim en la delimitació de competències entre Govern i
consells insulars s'ha d'exigir una major claredat i això
exigiria també una acció legislació per part d'aquest
parlament.

I per últim, pel que fa a una altra qüestió concreta, que
és el tema del sòl rústic, el que demanam és al Govern de
les Illes Balears que desenvolupi aquesta llei, per tal de
crear els instruments institucionals necessaris per assegurar
un compliment suficient de la disciplina urbanística.
Pensam que efectivament els consells insulars han de tenir
un paper important en aquesta qüestió perquè la disciplina
duita a terme exclusivament des dels ajuntaments i de la
manera com s'ha fet fins ara, és un fet evident que ha tengut
importants mancances, i a les pròpies memòries dels
consells insulars així es determina.
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Per posicionar-me d'una manera ràpida sobre les resolucions
dels altres grups, vull dir que el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida votarà favorablement les resolucions presentades pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que van bastant
en la línia d'algunes de les coses que nosaltres apuntam, i fins
i tot n'afegeixen alguna, com és el tema de l'1% cultural, i a
favor de les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista. Les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Popular realment són per emmarcar i plastificar, perquè són les
resolucions realment d'un grup parlamentari que està totalment
desorbitat del significat d'aquest debat. Que es facin resolucions
adreçades a cadascuna de les competències transferides
simplement per dir que el Parlament constata que els consells
compleixen el que diu la llei, això és una autèntica barbaritat.
El Parlament de les Illes Balears no està per fer tutela de
legalitat del que fan els consells insulars, que jo sàpiga, vaja.
Aquí és un àmbit de reflexió política per fer iniciatives
legislatives en positiu i per impulsar l'acció del Govern. No som
un òrgan de tutela legal sobre els consells insulars. Això és una
concepció realment que és per llogar-hi cadiretes, perquè
minusvalora el paper dels consells, que de sobte es
converteixen en uns òrgans administratius que són tutelats,
lògicament pel poder judicial, com tots, i a més tenen la tutela,
una mica estrambòtica, de legalitat del Parlament de les Illes
Balears, i evidentment minusvalora el paper del Parlament de
les Illes Balears, que és un òrgan legislatiu, que és un òrgan per
fer lleis, que és un òrgan per al control del Govern, i que
lògicament no és un òrgan per fer..., això no és la Delegació del
Govern, això no és per fer tuteles de caràcter de legalitat. Em
preocupa enormement que el grup majoritari d'aquesta cambra,
que l'única virtut que té és que deixarà de ser majoritari d'aquí
a pocs mesos, realment tengui encara aquesta concepció del que
és el Parlament i del que són els consells insulars, però em
quadra bastant amb tot el que és l'acció legislativa que aquest
grup parlamentari ha impulsat i tota la situació d'endarreriment
i de bloqueig del desenvolupament dels consells insulars al
llarg d'aquesta legislatura i de les legislatures anteriors. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir per fixar
posició respecte...?

Passam al següent debat, per a la defensa de les propostes de
resolució núm. 5995/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Per defensar-les té la paraula el Sr. Sampol.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que totes les
competències transferides als consells insulars en conjunt, no
suposen el 2% del pressupost total de la Comunitat Autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
dotació econòmica per les competències transferides als
consells insulars és insuficient.

3.- Així mateix es constata que les transferències de béns
immobles és totalment insuficient.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un projecte de finançament definitiu dels consells
insulars.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata que existeix
una duplicitat competencial a algunes matèries transferides als
consells insulars.

6.- Aquesta duplicitat competencial, en alguns casos,
provoca una descoordinació entre les diferents institucions que
gestionen competències compartides.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a cedir
l'1% cultural als consells insulars com a titulars de la
competència de Patrimoni Històric-Artístic.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i diputats
presents. Perquè no em fugi del cap, fixaré la posició
respecte de les altres propostes de resolució: Votarem
afirmativament les dels grups d'Esquerra Unida i Socialista,
i ens abstendrem, ni fa ni fu, a les del Partit Popular, perquè
com ha dit fa un moment el portaveu d'Esquerra Unida,
realment constatar que els consells insulars han complert la
llei, faltaria més, que els consells insulars incomplissin la
legislació vigent en la gestió de les competències
transferides. Per tant, aquesta és una qüestió que ja
consideram òbvia, i sobre la qual no ens pronunciarem. El
tema, però, és que el Partit Popular amb aquestes propostes
de resolució indica clarament que no vol entrar en el debat
sobre els problemes que tenen els consells insulars en aquest
moment en l'exercici de les competències transferides,
problemes alguns dels quals volem posar damunt la taula,
tal com ja vàrem debatre a la passada comissió que va
analitzar aquest tema.
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Efectivament nosaltres entenem que l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia s'està desplegant d'una manera lentíssima, i hi ha
una bona mesura per comptar els pressupostos transferits, i és
la repercussió econòmica que han tengut les transferències
sobre els pressuposts dels consells insulars. En el moment de
presentar aquestes propostes de resolució, aproximadament
totes les competències assumides pels consells insulars
significaven un 2% del pressupost total de la Comunitat
Autònoma. Això indica que gestionar urbanisme, gestionar ni
més ni més ni manco que patrimoni històric, artístic i cultural,
i tot el que això significa, gestionar importants competències
com és menors, benestar social, amb un equivalent al 2% del
pressupost de la Comunitat Autònoma vol dir coses, i una és
que les competències encara estan molt enfora de les previstes
a l'article 39 de l'Estatut, i l'altra és que la dotació econòmica de
les competències transferides ha estat totalment insuficient.
Aquesta és la proposta de resolució número 2, que podria anar
lligada amb la número 4, en la qual instam el Govern a
presentar un projecte definitiu dels consells insulars. Recordar
una vegada més la Llei dels consells insulars, que preveia que
als cinc anys d'entrar en vigor la primera transferència el
Govern presentaria un projecte de finançament definitiu. Això
no s'ha produït, i aleshores els consells depenen d'un
finançament totalment inadequat, no hi ha una actualització de
la dotació econòmica per les competències transferides. 

Hi ha hagut una millora del finançament de les
competències assumides per la Comunitat Autònoma, gràcies
en part al nou sistema de finançament que està vigent
actualment, i tot això no s'ha traduït en una millora del
finançament dels consells insulars. El cas és especialment
flagrant pel que fa a l'illa de Mallorca. Avui, després
precisament del ple del Consell Insular que vàrem celebrar ahir
mateix, afegiríem una altra proposta de resolució, que seria
reprovar el Govern de les Illes Balears per la marginació al
Consell de Mallorca en les darreres propostes d'atribució de
competències. Fa poc més d'un any ja hi ha va haver un debat
important quant a l'acceptació o no per part de l'illa de Mallorca
de les competències en matèria de menors. Finalment, fruit
d'una negociació, Mallorca va assumir aquesta important
competència, i una vegada exercida s'ha vist que la dotació era
totalment insuficient. Igualment el Consell de Mallorca no ha
pogut assumir les competències d'ordenació turística i ahir
mateix en matèria d'agricultura, perquè senzillament la dotació
econòmica que venia amb la proposta era totalment insuficient,
i respecte de les illes de Menorca i Eivissa, i no volem fer
insularisme de baixa estofa, però la proposta que venia respecte
de Menorca i Eivissa era totalment desproporcionada. I no és
que Menorca i Eivissa estiguessen sobrevalorades, sinó que la
dotació per a Mallorca era totalment inacceptable. Per tant, aquí
ens trobam que hi ha una vertadera marginació, i l'única
explicació possible és perquè el Govern actua amb criteris
partidistes en aquesta matèria, i té molt en compte el color
polític del Govern de l'illa de Mallorca a l'hora de transferir
aquestes competències.

En comissió vàrem insistir especialment en un tema que
no crec que preocupi només els representants polítics, sinó
que en aquest cas afecta també molt els ciutadans i els
administrats en general. Es tracta de la duplicitat de
competències entre les administracions. Per una part veim
que competències en matèria de benestar social, en matèria
de tercera edat, en matèria de patrimoni, determinats
aspectes de cultura, de normalització lingüística, que hi ha
un solapament competencial que de vegades els administrats
han d'acudir al Govern balear, de vegades als consells
insulars. En algunes competències aquesta duplicitat seria
triplicitat competencial encara es complica: el cas de
carreteres, per exemple. A les Illes Balears hi ha
competències en matèria de carreteres de titularitat del
Govern balear, de titularitat dels consells insulars, i hi
afegim també algunes carreteres que no tenen la
consideració de vies urbanes, sinó que més pròpiament són
carreteres, de titularitat dels ajuntaments. Com a mínim les
competències dels consells insulars en matèria de carreteres,
o les del Govern balear, s'haurien d'unificar. I mirin que en
aquest moment no em pronuncii; pareix que allò més lògic
és que les transferències siguin de dalt a baix, i que
s'unificassin en torn als consells insulars. Això no s'ha
produït. D'altra banda, una altra competència en matèria de
transport, com és el transport per ferrocarril, existent
únicament a l'illa de Mallorca, també seria totalment lògic
que es transferís al Consell Insular de Mallorca.

Aquesta duplicitat competencial està provocant una
descoordinació entre les administracions, perquè la veritat
és que hem de reconèixer que existeix poc diàleg
institucional en aquestes matèries, i els perjudicats en
definitiva són els administrats, que veuen com primer la
duplicitat competencial significa moltes vegades duplicitat
de despesa, i una despesa que no arriba al ciutadà. El cas
més flagrant, i ja aniria a la darrera de les propostes de
resolució, és la gestió de l'1% cultural. La Llei de patrimoni
estableix que l'1% de totes les obres públiques de més de 50
milions de pessetes s'hauran de destinar a inversions en
matèria de patrimoni històric artístic. Idò bé, a pesar que els
consells insulars varen assumir la competència exclusiva en
matèria de patrimoni històric artístic, aquesta important part
de la competència, com és l'1% cultural, que és allà on hi ha
els recursos econòmics, no s'ha transferida, de tal manera
que els consells insulars, que tenen una comissió de
patrimoni històric artístic, en la qual hi ha uns experts
juristes, arqueòlegs, tècnics de patrimoni, i a més a més en
el cas de Mallorca es dona veu a entitats que participen
també en la gestió i en la preservació del patrimoni històric
i artístic, aquestes comissions de patrimoni, que inventarien
les prioritats, saben de primera mà quina part del nostre
patrimoni està més amenaçada, no tenen els recursos
econòmics suficients perquè l'1% cultural el gestiona el
Govern balear i moltes de vegades aquest 1% es distribueix
sense massa criteris, o com a mínim sense tenir en compte
els coneixements de causa que tenen les comissions del
patrimoni. Una vegada més hem d'instar el Govern, per tant,
a cedir aquest 1% cultural, i com a mínim -crec que això ja
a la Llei de patrimoni és un tema que es va acceptar- que les
comissions del patrimoni tenguessen veu i vot a l'hora de
decidir les prioritats en l'aplicació de les inversions de
patrimoni. 
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A títol d'exemple -i ja acab, Sr. President- en aquest moment
el Consell de Mallorca ha elaborat un pla de castells, i si no
volen el Consell de Mallorca un equip de tècnics a petició del
Consell de Mallorca ha aprovat un pla de castells allà on es
preveuen totes unes etapes per iniciar i completar la restauració
i la gestió dels castells roquers de l'illa de Mallorca. Seria molt
important que aquest pla es pogués completar amb un pla
d'inversions, i pensam que una part de l'1% cultural seria
important dedicar-lo a aquest extraordinari pla.

En definitiva, senyores i senyors diputats, pensam que no es
compleix l'article 39 de l'Estatut, que no es compleix la Llei de
consells insulars, que els consells insulars, especialment el de
Mallorca, han rebut una dotació econòmica insuficient per les
competències assumides, que les darreres propostes de
competències han estat totalment inacceptables per part del
Consell de Mallorca, i que existeix una duplicitat de funcions
que hauríem de resoldre. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Grups que vulguen intervenir per fixar
la seva posició? No n'hi ha.

Passam a la defensa de les propostes de resolució número
6005/98, del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-les té
la paraula el Sr. Quetglas.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata l'ínfim
desenvolupament de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, referit
a la descentralització de les competències executives en els
consells insulars, que en termes pressupostaris només suposa pel
conjunt dels tres consells l'1'75% del Pressupost per 1999.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
la modificació de l'article 24 de la Llei de Consells Insulars, en el
sentit que el debat anual sobre competències transferides
esdevengui un debat parlamentari unitari sobre consells insulars.

3.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor d'un
exercici complet per part dels consells insulars de la funció
executiva en les competències transferides, que inclogui la gestió,
la capacitat d'autoorganització i la potestat reglamentària
normativa.

4.- El Parlament de les Illes Balears denuncia la insuficient
dotació econòmica per la gestió de les competències transferides
als Consells Insulars, i en conseqüència reclama la revisió dels
costs efectius, i l'establiment d'un sistema de finançament definitiu.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment
de l'article 40 de la Llei de Consells Insulars que exigeix la
creació del Fons de Compensació Interinsular, i reafirma la seva
necessitat.

6.- El Parlament de les Illes balears constata i rebutja el
manteniment amb important dotació pressupostària, per part del
Govern de programes en matèries transferides als consells
insulars, com l'urbanisme i la conservació del patrimoni històric,
entre d'altres.

7.- El Parlament de les Illes Balears valora com a inacceptable
tutela sobre l'autonomia insular la participació del Govern en els
òrgans executius insulars (comissions insulars d'urbanisme,
comissions insulars de patrimoni), i insta a la modificació de les
lleis de transferència que ho imposen.

8.- El Parlament de les Illes Balears constata les dificultats
que tenen els Consells Insulars per a l'aprovació dels
planejaments urbanístics municipals per falta de Directrius
d'Ordenació Territorial suficientment detallades o dels
corresponents Plans Territorials.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc voldria demanar la inclusió en el
Diari de Sessions del text, on s'hauria de produir una
correcció, perquè va sortir en blanc allà on diu el
percentatge del pressupost del 99, ha de posar 1,75. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Deman als serveis de la Cambra
que prenguin nota del percentatge que ha fet constar el Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies. Jo crec que en aquest debat una de les
coses que crida l'atenció en veure les propostes de resolució
dels distints grups, és la gran coincidència que hi ha,
excepte el Grup Parlamentari Popular, en qüestions bàsiques
en relació amb l'anàlisi de les competències autonòmiques
exercides pels consells insulars. En primer lloc, la quantitat
ridícula, el ridícul percentatge del pressupost de la
Comunitat Autònoma que gestionen els consells insulars.
Agafant el pressupost de 1999 i sent benèvols, és a dir no el
pressupost consolidat sinó el pressupost estricte de la
Comunitat Autònoma, dóna un percentatge d'1,75%. Això
és el percentatge de competències autonòmiques que
gestionen els consells insulars, l'1,75% del pressupost. Si
agafam el pressupost consolidat encara és menys, ens anam
a l'1,52%. Aquesta xifra revela clarament que el procés de
descentralització als consells insulars, anunciat per l'Estatut
d'Autonomia i del qual tots els partits polítics a les
campanyes electorals, als nostres compromisos i promeses
als ciutadans, hem destacat l'enorme importància que dins
l'entramat institucional tenen els consells insulars, i la
vocació que tenen d'absorbir una bona part de les
competències autonòmiques, hem vist que ha estat
clarament vulnerat, per no dir traït al llarg d'aquests setze
anys. Però el pitjor és que no hi ha cap símptoma a l'horitzó
que aquest procés tengui cap mena de correcció, sinó tot el
contrari, aquest timidíssim procés, a més a més, es troba en
procés de regressió.
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Hi ha alguns símptomes que denoten clarament que no hi ha
la més mínima voluntat que els consells vagin agafant titularitat
autonòmica, sinó tot el contrari. Els consells, en primer lloc, no
participen, gens ni mica, de l'increment de finançament que s'ha
produït de les comunitats autònomes, i en concret de la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu del canvi de
finançament autonòmic. No participen, ni tan sols, a veure
incrementat aquest miserable 1'75% que gestiona, és a dir, les
competències gestionades pels consells insulars, que vénen
finançades segons el càlcul del cost efectiu, amb una
determinada quantitat de milions de pessetes, urbanisme,
cultura, menors, benestar social, etc., etc., aquest finançament
que rep la comunitat autònoma per aquests conceptes, que
varen ser rebuts del Govern central, s'ha vist millorat,
substancialment o no substancialment, però s'ha vist millorat.
I, en canvi, aquestes mateixes competències gestionades pels
consells insulars ho estan al mateix nivell que el cost efectiu,
actualitzat, punt. Qui es queda la diferència? El Govern balear.
Això, perdonin per la duresa de l'expressió, però només té un
nom: apropiació indeguda, és una apropiació indeguda d'unes
quantitats que no els corresponen. I, és més, quan nosaltres hem
reclamat aquí que els consells havien de participar en la mesura
que els correspon, i jo crec que en una mesura molt més
superior que la determinada per les transferències, però això és
un altre debat, que com a mínim hem de participar en aquesta
millora del finançament, aquí se'ns ha contestat, amb tota la
barra, que no, que això no es pensa fer i que això no és adequat,
i els senyors diputats, presidents i no presidents de consells
insulars del Partit Popular que seuen en aquests escons, ho han
acceptat tranquil•lament. No sé sap per què, supòs perquè hi ha
compensacions no transparents per aquesta actitud dòcil, però
això és senzillament inadmissible.

Però n'hi ha més, les successives lleis del Govern van
buidant de contingut competencial les mateixes competències
establertes per llei al consell, basta recordar aquí la regressió
que s'ha produït a la Llei de sòl rústic, que li han llevat
competències d'autoritzacions que tenien els consells insulars
i que ara els consells ja no tenen. La Llei de moratòria que ha
retallat les competències dels consells insulars, però no
solament són lleis, també les Directrius vénen a limitar i a
modificar a la baixa les competències que tenen els consells
insulars en matèria urbanística. Però no solament les lleis, fins
i tot el Pla de pedreres, un instrument tan subordinat, de
caràcter reglamentari, a les seves propostes de modificació
proposen rebaixar a la baixa les competències dels consells
insulars, llevant-los les competències en determinació de la
declaració d'interès general a les pedreres, d'una manera
contrària a la prevista a la Llei d'ordenació del territori, i
continua sense passar res. és a dir aquest timidíssim procés, per
no dir timidíssim, clarament insuficient, pobríssim procés de
transferència de competències, damunt es troba en franca, en
franca involució.

I no solament això, sinó que hi ha una qüestió que em
sembla que sobre la qual hem de continuar parlant que és la
relativa a la potestat reglamentària, i hem d'acudir una mica
a la teoria doctrinal sobre el que és la potestat
reglamentària. I és cert que la potestat reglamentària, per un
costat, deriva de la capacitat normativa, i la capacitat
normativa radica fonamentalment en aquest parlament, és
clar. Però el desenvolupament legislatiu que signifiquen els
reglaments, a tota doctrina administrativista del món, la té
incardinada i és implícita en la fusió executiva, perquè si es
divorcia la funció executiva, la funció d'aplicar la llei de la
funció d'ampliar reglamentàriament les lleis, es produeix
una clara disfunció, entre d'altres coses perquè els
reglaments, i vostès com a responsables del Govern ho han
de saber molt bé, els reglaments es desenvolupen a partir
d'una feina tècnica, d'una feina que parteix dels funcionaris,
dels experts, que en concret manegen el tema, que saben
quines són les qüestions que s'han de regular
reglamentàriament. Doncs bé, si s'ha fet bé aquesta
transferència, aquests tècnics ja no estan al Govern, ja no
depenen del Govern, són als consells insulars, que són els
que duen la pràctica quotidiana d'aquestes qüestions. I jo
vull aquí recordar el calvari que hem hagut de passar des del
Consell de Mallorca per aconseguir una modificació
reglamentària en matèria d'habitabilitat, que és una qüestió,
a la qual al Govern ja no hi ha cap tècnic que en sàpiga,
d'això, no hi són, perquè els tècnics són als consells insulars,
com és lògic, d'altra banda. I, per tant, aconseguir reformes
reglamentàries per adequar la normativa d'habitabilitat a la
realitat d'avui en dia, és una tasca pràcticament impossible,
perquè els nostres tècnics no tenen capacitat ni tan sols de
promoure aquesta modificació, i el Govern és un tema que
no li preocupa perquè no administra, i els tècnics del
Govern, senzillament no en saben, perquè els que en saben
ja no hi són.

I això és una disfunció que en aquests moments, en
aquesta comunitat autònoma, començam a tenir, de cada
vegada, de manera més greu. Per tant, s'ha d'arbitrar de
manera consensuada, però de manera efectiva, uns
mecanismes a través dels quals aquesta capacitat
reglamentària radiqui allà on radica la funció executiva, a
tots els controls que vulguin d'aquest parlament, fins i tot
del Govern, però, en qualsevol cas, ha d'existir aquesta
capacitat normativa del consell, perquè si no, la funció
executiva no és operativa.

La tercera gran coincidència jo diria que és la
reivindicació quant a la necessitat d'implantar ja d'una
vegada el sistema definitiu de finançament dels consells. La
Llei 5/89, la Llei de consells insulars establia un termini de
cinc anys per establir el finançament definitiu, aquest
termini ha estat sobradament sobrepassat, i ha estat corregit
per via formalment correcta, per via legal, però en qualsevol
cas rompent el consens polític amb el qual es va fer la Llei
de consells insulars, és a dir per una iniciativa i amb suport
exclusiu del Grup Popular, s'ha modificat una llei que forma
part d'allò que alguna vegada ha he dit, el bloc estatutari en
comparació i per similitud amb el que es diu el bloc
constitucional, la Llei de consells insulars, en aquesta
comunitat autònoma és una llei constituent, una llei bàsica,
una llei que no pot ser reformada i transformada si no és
amb el mateix consens que va néixer, i en qualsevol cas
això s'ha romput. I ha estat reformada, a més, en una qüestió
extraordinàriament sensible, com és la qüestió del
finançament. Nosaltres volem reivindicar una vegada més
la necessitat d'establir el funcionament del finançament
definitiu i, per suposat, també implicat amb això,
l'establiment del necessari fons de compensació interinsular
que la mateixa llei de consells insulars planteja.
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Per últim, jo crec que ens hem de referir a una altra qüestió,
que també és coincident amb la resta de grups que han presentat
esmenes, perdó, propostes de resolució, excepte el PP, que és
la necessitat de replantejar el debat, i això ens dur directament
a les propostes del Partit Popular. Ja ho han glossat els altres
diputats que han intervengut en aquesta qüestió, jo, de totes
maneres, crec que hi ha alguna cosa més, que dir senzillament
que nosaltres no som aquí per veure si els consells insulars han
complit o no la llei, jo crec que s'ha de dir que no és la nostra
competència, i que aquesta proposta suposa una extralimitació
competencial, amb això voldria recordar senzillament la lectura
de l'article 117.3 de la Constitució, qui té la potestat
jurisdiccional, són els tribunals, no és el Parlament, nosaltres no
som qui per decidir i per dir si els consells insulars han actuat
o no conforme a les lleis, entre d'altres coses perquè no ho
sabem, ni jo mateix no ho sé, en relació a les meves pròpies
actuacions, ho dirà el Tribunal Superior de Justícia, com podem
dir als administrats que han recorregut centenars d'actes
administratius dels distints consells insulars, com els podem dir
que ara nosaltres establim una espècie d'absolució urbi et orbe,
a qualsevol actuació dels consells insulars i deim que són
conformes a la llei? A mi em sembla que això és com una
espècie de plantejament absolutament exorbitat.

De totes maneres, en relació a aquest debat, jo crec que en
aquestes altures, ja és pràcticament inoperant i fer qualsevol
propòsit d'esmena de cara al futur, ja és una qüestió que hem de
deixar, ja, com a propostes, als mateixos partits polítics perquè
facin les seves propostes als electors, i posar de manifest, jo
crec que d'una manera clara i fàcil per als grups de l'oposició
els incompliments del Partit Popular i oferint alternatives
atractives, molt més en consonància  amb allò que els ciutadans
de cadascuna de les diferents illes esperen, seran ells, els
ciutadans, els que en definitiva, jutjaran uns i altres.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús de la
paraula?

Passam, idò, a la defensa de les propostes de resolució RGE
núm. 5990/98, del Grup Parlamentari Popular. I té la paraula la
seva portaveu Sra. Salom.

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria d'Urbanisme i
Habitabilitat de l'any 1996, complint el que disposa la legislació
vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars en
matèria de Règim Local de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria de Règim
Local de l'any 1996, complint el que disposa la legislació
vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars en
matèria d'informació turística de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria d'informació
turística de l'any 1996, complint el que disposa la legislació
vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars en
matèria de serveis socials i assistència social de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria de serveis
socials i assistència social de l'any 1996, complint el que
disposa la legislació vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars en
matèria d'inspecció tècnica de vehicles de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria d'inspecció
tècnica de vehicles de l'any 1996, complint el que disposa la
legislació vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars en
matèria de Patrimoni Històric, de Promoció Sociocultural,
d'Animació Sociocultural, de Dipòsit Legal de Llibres i
d'Esports de l'any 1996.

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències  en matèria de Patrimoni
Històric, de Promoció Sociocultural, d'Animació Sociocultural,
de Dipòsit Legal de Llibres i d'Esports de l'any 1996, complint
el que disposa la legislació vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars en
matèria d'activitats classificades i Parcs Aquàtics de l'any
1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria d'activitats
classificades i Parcs Aquàtics de l'any 1996, complint el que
disposa la legislació vigent.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Som
aquí, en aquest debat sobre les propostes de resolució de les
memòries dels consells insulars, i efectivament és un debat que
al llarg dels anys supòs que s'hauria d'anar convertint en un
debat important sobre els consells insulars, i encara entre els
distints grups parlamentaris no hem acabat d'aclarir com i de
quina manera s'hauria de formular aquest debat aquí, al
Parlament.

(Remor de veus)

Hem de dir que som aquí perquè ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni, Sra. Salom. Deixarem que els diputats
ocupin els seus escons de manera tranquil•la.

LA SRA. SALOM I COLL:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Dic que som aquí
perquè a un moment determinat, el Govern balear ha aprovat
unes lleis d'atribució de competències als consells insulars, les
ha passades a les comissions tècniques interinsulars, els
plenaris dels consells insulars respectius s'han pronunciat sobre
si volen o no volen acceptar aquesta competència, torna al
Parlament, i el Parlament aprova, per llei, atribuir tota una sèrie
de competències als distints consells insulars, aquests consells
exerceixen al llarg dels anys unes competències, i anualment
han de fer una memòria sobre aquestes competències que any
a any van exercint. A continuació, aquestes memòries són
aprovades als plens, els consells insulars envien al Govern
aquestes memòries, el Govern balear fa una comunicació sobre
les memòries, i ara nosaltres, aquí, hem de fer una proposta de
resolució sobre les comunicacions sobre les memòries que han
fet els consells insulars.

Jo record que a una junta de portaveus, el president ens va
demanar com i de quina manera voldríem que s'organitzàs per
part dels grups parlamentaris aquest debat, i entre tots no vàrem
ser capaços de definir-nos sobre quin era el millor sistema per
poder arbitrar aquest debat, per poder discutir sobre les
comunicacions que fa el Govern respecte de les memòries, i va
haver de se la Presidència qui dictàs una resolució on va dir
com i de quina manera s'havia de fer aquest debat.

Nosaltres, el Grup Popular, hem presentat una proposta que
hem procurat que sigui molt senzilla, perquè clar, aquí discutim
la memòria de l'any 96, i si haguéssim hagut de valorar i entrar
a fons sobre com ha estat la gestió respecte de les competències
que han exercit al llarg de l'any 96 els consells insulars,
haguéssim pogut caure en la temptació política, tal vegada, de
dir que a determinats consells governats per un color polític la
gestió no ha estat l'adequada, i els consells insulars governants
pel Partit Popular, dir que la gestió ha estat l'adequada, no hem
volgut caure en aquesta temptació i hem intentat fer unes
propostes de resolució, dient que els consells han fet les seves
competències, han actuat i han gestionat aquestes
competències, des del Govern balear, com a través de la Llei
d'atribució de competències se'ls havia manat, sense entrar a
valorar, per part del nostre grup, si aquesta gestió des del punt
de vista del Partit Popular, políticament ha estat la que tocava
o no, perquè hem cregut que no era políticament correcte.

Crec, Sr. President, per intentar fixar la ... i amb això dir
que les set propostes presentades pel Grup Popular van en
el mateix sentit. Dit això, entrar a fixar postura molt
breument, i d'una manera crec que global en tres aspectes,
perquè el Grup Popular votarà que no a les propostes
presentades per la resta de grups parlamentaris.

Mirin, quant al tema econòmic, diuen que els recursos no
són suficients, vull dir que des del Govern balear s'ha fet
una valoració, estudiant quin era el cost efectiu de les
competències que a un moment determinat duia el Govern
balear, s'han valorat conforme al que realment costaven i
després s'ha fet un repartiment proporcional en funció
d'aquestes competències cap als tres consells insulars.
Evidentment, quan un consell va exercint unes
competències al llarg dels anys se n'adona si aquests doblers
són o no suficients, si per dur una millor gestió fan falta més
recursos o no. I en aquest sentit hi ha una Llei de mesures
tributàries, administratives i patrimonials que es va aprovar
l'any 95, on a una disposició addicional es diu que abans de
dia 1 de gener de l'any 2001 es revisarà el sistema de
finançament de les competències que han rebut al llarg
d'aquests anys els consells insulars. Això està aprovat per
llei en aquest parlament i des del Partit Popular crec que
serà aquest el moment en què s'ha de fer un estudi en
profunditat per veure quin és el cost que en el seu moment
es va passar als consells insulars i quin és el cost que
realment en aquest moment du cada consell per gestionar
aquestes competències i intentar, entre tots, arribar a un
model definitiu de finançament. I també en aquesta llei es
diu que serà abans de l'any 2001 quan es posarà en marxa el
fons de compensació interinsular. També hem de dir que al
marge del que són les lleis d'atribució de competències, en
molts de casos, el Govern balear signa convenis puntuals
amb els consells insulars per intentar ajudar i col•laborar en
determinades matèries que es creïn a un moment determinat
importants o prioritàries.

També dir, Sr. President, senyores i senyors diputats,
que des del Partit Popular tenim la consciència molt
tranquil•la, en tant que hem estat impulsant el que és una
política activa de traspassos de competències del Govern
balear cap als consells insulars, i que el calendari que des
del Partit Popular ens havíem marcat a les darreres
eleccions al programa electoral, podem dir que el Govern de
les Illes Balears l'ha anat impulsant i l'ha anat complint.

Vostès ens diuen que els consells insulars tenen poc pes
específic respecte de la globalitat del pressupost de la
comunitat, dir-los que tenen el que tenen, però que si a un
moment determinat el Consell Insular, en aquest cas, de
Mallorca, hagués assumit les competències en matèria
d'ordenació turística, en matèria d'agricultura o en matèria
d'activitats classificades, segur que el poder específic que
tendrien els tres consells insulars respecte de la totalitat del
pressupost de la comunitat, segur que seria més elevat. No
ha estat per voluntat seva, a un moment determinat, que han
volgut que els consells tenguin de cada vegada més força i
més protagonisme dins la globalitat de la comunitat.
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I per acabar, Sr. President, dir que els distints grups
parlamentaris fan referència que no estan d'acord que a
determinades comissions insulars hi hagi una representació de
determinades persones del Govern balear. Des del Grup
Popular creim que a un moment determinat que a determinades
comissions hi hagi un representant del Govern, en cap cas no
desvirtua a l'hora de les votacions, cap canvi, perquè cada
consell insular organitza aquestes comissions com considera
convenient, amb la qual cosa la presència de determinades
persones del Govern no desvirtua les majories que a un moment
determinat puguin tenir aquestes comissions respecte dels
equips que en aquest moment governen els consells insulars, i
creim que és bo que hi hagi aquesta representació perquè a un
moment determinat hi pugui haver una coordinació
institucional entre els consells i entre el Govern balear. I en
certa manera, aquesta proposta que fan determinats grups va un
poc en contradicció amb altres propostes que presenta un altre
grup, que diu que el Govern balear hauria de fer una resolució
sobre els criteris a l'hora d'elaborar les memòries dels consells
insulars, és a dir, per una part diuen que si hi ha qualque
representant del Govern a qualque comissió insular, això
suposa una tutela i estan en contra, i per l'altra se'ns diu a una
altra proposta que el Govern elabori uns criteris a través d'unes
resolucions per veure com i de quina manera s'han d'elaborar
aquestes memòries. Jo crec que, en definitiva, hi ha
determinades propostes d'un grup i d'un altre que van en
contradicció, i, Sr. President, dir que el nostre grup votarà a
favor de les nostres i en contra de les propostes que demana
l'oposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Acabat el debat, ... Sí, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, tenc dret a rèplica, no?

EL SR. PRESIDENT:

No, no, era fixació de posicions ...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, fixació de posicions respecte del Grup Parlamentari
Popular. Ho puc fer, no?

EL SR. PRESIDENT:

Si no l'ha fixada, l'ha pot fixar, però fixar la posició.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, la nostra posició serà d'abtenir-nos en aquestes
propostes de resolució, i en relació amb els arguments que
ha utilitzat la Sra. Salom, en defensa de les seves postures
i en relació a les nostres, jo només li voldria donar una dada.
El percentatge dels consells insulars, en aquest moment, és
d'1'75% de competències autonòmiques, si totes les
competències finançades tal com vostès s'han proposta,
s'haguessin acceptades per part del Consell Insular de
Mallorca, aquest percentatge hauria pujar al 2%, és a dir, la
incommensurable quantitat de 2'5 dècimes en relació al
percentatge total. Jo crec que això demostra duies coses: en
primer lloc, la gran insuficiència de mitjans que vostès
proposen de transferències als consells insulars i, en
qualsevol cas, que la nostra acusació que el procés de
transferències al Consell és ridícula i miserable, és
absolutament fonamentada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, passam a la votació. A
tenor de les intervencions, jo deman als portaveus del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista i del Grup Parlamentari Socialista, si
les podem votar conjuntament totes, per no fer tres
votacions separades. És correcte?

Passam a votar les propostes de resolució presentades
pels Grups Parlamentaris d'Esquerra Unida, PSM-Entesa
Nacionalista i Socialista. Vots a favor, es volen posar drets,
per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

I passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular. Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 3; 24 abstencions. Queda
aprovades aquestes propostes de resolució. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, tot
i comunicant que immediatament començarà la Junta de
Portaveus.

Moltes gràcies.
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