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EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 473/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Mesquida i Ferrando, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a atacs d'animals perillosos a persones.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes,
la primera de les quals és la formulada pel diputat Joan
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atacs
d'animals perillosos. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. La motivació de la pregunta té un
triple vessant, primer, el fortíssim impacte emocional
provocat per la mort d'un nin de només quatre anys en unes
circumstàncies terribles; la segona motivació era constatar
en el moment de fer la pregunta no sé si una passivitat o,
millor dit, una manca de reacció del conseller, ja que es veia
que passaven els dies i ningú no sortia a explicar o a fer
declaracions comunicant possibles mesures a prendre, si no
me'n record malament, cinc o sis dies després d'aquell
incident va ser, no el conseller, sinó el director general, qui
va fer les primeres declaracions, i la tercera motivació era,
fugint de l'alarmisme, obrir una ràpida reflexió aquí i
plantejar possibles mesures.
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Es tractava de prohibir o no determinades races perilloses;
es tracta de prohibir per si o per persona interposada la tinença
de determinades races a persones que tenguin antecedents amb
aquest tipus d'atacs; plantejar aquí una demanda, també social,
de control sobre els centes d'ensinistrament; donar compliment
a la demanda dels col•legis de veterinaris, a efectes d'elaborar
un cens.

En definitiva, debatre aquí, en allò que permet una pregunta
parlamentària, quines són les mesures que pensa prendre el
Govern, o si n'ha presa alguna, per intentar, en la mesura del
possible, evitar aquest tipus de desgraciats incidents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Agricultura, té vostè la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, el que primer he de dir és que
rebutj totalment l'afirmació de passivitat per part de la
conselleria. Primer de tot, Sr. Diputat, vostè sap, a més, per
professió, em consta que ho ha de saber, que l'execució de la
normativa existent sobre animals de companyia correspon als
ajuntaments i que, per tant, les mesures s'han de prendre
directament pels ajuntaments, que la conselleria hi col•labora
amb els ajuntaments, però que l'exeucció directa els correspon,
a ells.

De tota manera, sí que ens hem plantejat estudiar la
normativa, perquè jo crec, i dins les limitacions, per l'explicació
que li'n puc dar, idò, dins les limitacions que ens permet una
pregunta.

Jo crec que la normativa existent, en general, és bona, i que
si tothom la complís, molts dels problemes que tenim i moltes
de les desgràcies, perquè desgraciadament no és només aquest
al•lot, aquest infant, que va matar aquest ca, hi ha hagut altres
precedents, idò, si això es complís, no succeiria, el problema és
que els ciutadans estiguin més conscienciats i que estiguin més
disposats a respectar una normativa que hi és, i que,
efectivament, que es mirin una sèrie de controls, per exemple,
el Grup Parlamentari Popular ja ha presentat una proposició no
de llei que orienta sobre els camins que, a judici del nostre
grup, hem de seguir, que no va directament a prohibir tal o qual
raça, sinó que jo crec que no és qüestió, i aquesta és una opinió
molt personal, només de raça, que un animal sigui més o menys
agressiu per la seva raça, sinó que és qüestió de
l'ensinistrament, és qüestió de tot tipus d'animals, perquè avui
en dia també ens trobam que alguns propietaris ja tenen una
sèrie d'animals totalment exòtics, per dir-ho d'alguna manera,
tenir, com a animal de companyia, i que també són perillosos.

Per tant, no és qüestió de cans o no és qüestió d'una
determinada raça, sinó que és qüestió de perillositat, i que,
evidentment, el primer que hem de fer és que la gent es
comporti amb uns mínims d'elemental prudència. És una
qüestió, jo crec, més de civisme que de modificació de lleis.

De tota manera, sí que es planteja, hi estam treballant,
modificar alguns aspectes de la normativa, com pot ser que
es puguin sacrificar animals que tenguin alguns antecedents
o que puguin demostrar una perillositat manifesta i que
pugui ser perillós, fins i tot, no ja només per al propietari,
sinó per a l'entorn, cosa que, amb l'actual legislació, només
és possible...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

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

Sí, Sr. President.

...si el propietari ho admet.

Hi ha aquestes qüestions que sí que s'han de modificar,
com és també el tema de les escoles d'ensinistrament.

Però de tota manera jo vull insistir en una qüestió, és
necessari, primer, no treure de lloc aquesta situació, i segon,
que tots ens comportem amb un mínim de prudència, amb
un mínim de civisme, en aquesta situació. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, aquí hi ha una
cosa ben clara, quan una cosa interessa al Govern, no hi ha
competències que valguin, quan es tracta d'agilitat en
determinat assumpte, es fa una llei i s'aprova en un dia. En
aquest cas, jo entenc que sí que hi ha hagut passivitat. Aquí
no s'ha plantejat cap mesura, i no és un cas aïllat. L'any
1998, es donaven dades: 1.120 atacs d'animals. Les
tragèdies s'han repetit a diferents indrets d'Espanya, a
Canàries, a Badajoz, s'hi han donat altres successos com
aquest, i fins i tot com a coincidència, jo crec que macabra,
veim que dimarts, dia 19 de gener, dies abans de l'accident,
els veterinaris de Catalunya ja demanaven un registre per a
cans perillosos i que tenguessin una assegurança obligatòria.

La Generalitat de Catalunya, el Govern autònom de
Madrid, el Ministeri de Cultura, tothom ha pres mesures,
aquí no s'ha estat capaç de fer absolutament res.
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Sr. Conseller, el que no entén el ciutadà és que no se
sacrifiqui un animal que té antecedents de greu perillositat, i la
Llei de protecció d'animals, si no me'n record malament, en el
seu article 20, permet que un ca que tengui una malaltia, que se
sospiti fins i tot que té una malaltia que es pugui transmetre a
les persones, sigui sacrificat; per analogia, el que es tracta de
protegir és la vida humana, en aquest cas es permetria el
sacrifici de l'animal. El ciutadà no entén tampoc que hi pugui
haver persones que hagin tengut cans amb antecedents de
perillositat i que puguin continuar tenint cans, aquestes
persones, ni per si ni per persona interposada, poden tenir la
titularitat d'un ca. La gent no entén que no hi pugui haver
control sobre els centres d'ensinistrament, i estam cansats de
veure imatges sobre com s'entrenen els cans a atacar i a
colpejar.

I estic d'acord amb vostè que no s'ha de crear un alarmisme
innecessari, el ca continua sent el millor amic de l'home, i el
que s'ha de fer és un control sobre aquestes coses. La llei dóna
els instruments, jo crec que el Govern de la comunitat
autònoma no pot defugir de les seves responsabilitats i ha de fer
aplicar la llei. Moltes gràcies.

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. La veritat és que els fets contradiuen
les paraules, vostè diu que coincideix amb mi que no s''ha de
crear un alarmisme innecessari, i vostè el crea aquí. Per fer
responsable el Govern, ens fa responsables fins i tot del que
passa a Badajoz o a Canàries, ja m'agradaria, a mi, tenir la
jurisdicció en aquestos llocs!, què li pareix!, vull dir que fins a
Badajoz o a Canàries, com que allà passa cosa, aquí hem de ser
responsables d'això. Miri, ja està bé, i diu que és indigne que no
s'hagi sacrificat abans el ca, vostè sap que sense permís de
l'amo..., a aquest article que vostè cita, dalt de tot, es diu:
"autorització de l'amo", i perdoni, aquí no hi ha analogia que
valgui...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

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

...això és el que marca la llei.

I fa un momentet li acabava de dir que estam revisant
justament aquesta situació per evitar que quedi en mans del
propietari. La decisió de si se sacrifica un animal o no, escolti,
tenc entès que vostè és jurista, vostè creu que es pot matar un
animal mentre encara està es jutja, per determinar si és prova de
judici o no? Vostè sap perfectament que hi ha una normativa
sanitària que diu que abans de 14 dies el ca no es pot tocar,
sigui com sigui, i sap que s'ha de complir. Si m'exigeix que
compleixi la llei, almenys exigeixi'm que la compleixi sencera,
i no a trossos o com a vostè li convengui.

Em pareix lamentable, lamentable, que en lloc de parlar
de conscienciar la gent per complir i ser prudents i evitar el
mal a la gent, vulgui vostè aquí treure tallada d'una cosa tan
trista com la que ha passat amb aquest al•lot. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

Per favor, per favor.

I.2) Pregunta RGE núm. 492/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Mallorca.

Passam a la segona pregunta, que formula la diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aplicació de la disposició addicional
quarta del Projecte de Llei general turística a Mallorca.

Torn a recordar que estam en el torn de preguntes.

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Contra tota lògica que les lleis
han de ser senzilles, clares, per a una correcta aplicació, la
veritat és que cada vegada més, i van començar amb la
moratòria turística, les lleis són més complexes, més
complicades i més confuses, i arribam a l'absurd moltes
vegades que, per dir una xifra, han de posar una fórmula
complicadíssima, de la qual la conselleria només té les
dades a publicar.

Per tant, Sr. Conseller, i atès que seria convenient poder
aclarir, per a cada una de les illes, aquests paràmetres,
començam amb la primera pregunta de les que avui farem
demanant-li quines són les dades oficials que utilitza la
Conselleria de Turisme per a l'aplicació de la fórmula de la
disposició addicional quarta d'aquest Projecte de llei
d'ordenació turística per a l'illa de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Turisme, té vostè la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Empiezo por el final, que era en lo
que se concretaba la pregunta escrita. Los datos están
contenidos en los datos oficiales de la Conselleria de Turismo,
que, como hace sus deberes con mucha rapidez, como usted
sabe, y sistemáticamente cada año, a finales de enero,
aprovechando la feria Fitur, saca los del año anterior con
antelación sobre cualquier otra comunidad turística de España
y del mundo, de manera que somos los primeros en sacar los
datos, por cierto, cada vez mejor y con unos gráficos clarísimos
y hermosos que están al alcance de cualquiera. Yo creo que los
grupos parlamentarios lo habrán recibido o estarán a punto de
recibirlo porque, tradicionalmente, se reparte por estas fechas
a todo el mundo, primera cuestión.

Segunda cuestión, si los quiere sabe, en concreto, de
Mallorca, el número total de plazas son 268.564, y el número
de plazas de hoteles de cuatro y cinco estrellas, apartamentos
de tres y cuatro llaves, etc., es de 36.783, lo que nos daría un
coeficiente de calidad para Mallorca de 22'24%. Lo he hecho
rápidamente y a mano, como ve, puedo tener algún error.

En cuanto a la complicación de la fórmula, Sra. Barceló, me
llama la atención que me diga usted eso. La fórmula es
enormemente sencilla, es el producto de tres números, uno es
el número mil y otro, dos cocientes, los cuales representan la
proporcionalidad, en este caso, el hecho de ser inversamente
proporcional el número de plazas que la Administración
eventualmente puede hipotecar a dos conceptos clarísimos, uno,
la calidad relativa, y otro, el número total de plazas o el
número..., perdón, el número relativo de plazas de cada isla en
relación al total.

Son dos fracciones creo que enormemente sencillas y, desde
luego, al alcance de cualquier estudiante de matemáticas
elementales. Cualquier estudiante de matemáticas del
bachillerato, como se decía en mis tiempos, y que ahora creo
que se llama ESO. Lamento no tener al conseller de Educación
para informarme mejor sobre, exactamente, cómo se llaman,
pero, en cualquier caso, de estudiantes, como digo, de
matemáticas elementales de la segunda enseñanza.

Por consiguiente, si lo considera usted muy complicado, la
verdad es que baje Dios y lo vea. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Jo he dit complicat per no dir-li que
intenten tapar la xifra que han de donar a cada illa, ni tan sols
amb aquesta resposta, i amb tanta gràfica, vostè és capaç de dir:
Açò són les dades per a l'illa de Mallorca i el resultat de la
fórmula és tantes places. Fins i tot és incapaç de dir-ho aquí, en
plenari, perquè consti en el Diari de Sessions. Tant li costa dir-
ho? Què passa?, és que manegen xifres diferents dins el Partit
Popular, segons sigui la tendència del Partit Popular que vol
créixer o no? És clar, ho veurem més endavant a Eivissa, les
diferents opinions sobre el resultat d'aquesta fórmula.

Digui les xifres, digui-les aquí, que constin en el Diari de
Sessions, i digui el resultat de la fórmula, primera qüestió.
Segona, evidentment, és complicada, perquè bastaria dir:
tantes places a cada illa, i no anem d'històries, tantes places
a cada illa, una xifra concreta, i després expliqui-la, si vol,
o es revisarà aquesta fórmula anualment? No ho diu enlloc,
és una xifra, punt.

Per tant, creim que darrera tota aquesta fórmula l'únic
que hi ha, simplement, i el conseller ara ho confirma, perquè
no diu, no ha dit, el nombre real de places, ha partit de
l'aplicació d'aquesta fórmula a Mallorca, l'únic que intenten
és amagar les xifres, per què? Per no provocar conflictes
interns dins el Partit Popular, aquest és el problema que
tenen, simplement, i si no és així, aixequi's i, per favor,
perquè consti en el Diari de Sessions, digui la xifra, que és
la darrera dada que hi manca, la xifra que dóna aquesta
fórmula i que vostès aplicaran, no les gràfiques, la xifra que
vostès aplicarà per a Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Veo, Sra. Barceló, que como
hace tiempo que no discutimos usted y yo aquí, porque no
entra usted, normalmente, en el tema turístico, se le ha
olvidado que yo soy sumamente claro y que nunca escondo
nada.

La cifra que usted me pide, que yo, la verdad, creí que
usted tenía la capacidad, por lo menos, para multiplicar y
dividir, y que eso tampoco le parecía complicado, pero, con
mucho gusto, se la doy, la cifra que sale para Mallorca,
siempre hecho a mano y aproximadamente, son 1.485, la
cifra final, si la quiere usted saber.

En cuanto a la razón de la fórmula, mire usted, si esta
fórmula la hubiésemos aplicado el año pasado sobre los
datos oficiales que conocíamos, que entonces eran los del
97, evidentemente, no hubiera salido la misma. Yo no sé
cuándo se va a aprobar la ley, en qué momento ni en qué
condiciones, lo que sé es de dónde sale eso. Eso no sale de
una elucubración maravillosa que hacemos en la Conselleria
de Turismo y decimos aquí tantas plazas, aquí tantas otras,
aquí tantas otras, eso sale de un razonamiento, en el cual,
insisto, pesan dos factores: qué isla tiene más plazas en
relación con el total y qué isla tiene mayor coeficiente de
calidad, es decir más plazas de calidad, en relación al
número total de plazas que tiene, y esa es la justificación de
la fórmula y la justificación del número, y, lógicamente, eso
debe quedar así expresado, para que se sepa cuál es
exactamente la voluntad del legislador en esta materia.



6030 DIARI DE SESSIONS / Núm. 138 / 9 de febrer del 1999

Lamento que usted no sepa ver eso y que simplemente crea
que hay que poner una fórmula, digo, que hay que poner un
número de plazas al azar o cómo a usted le parezca, en función
de compromisos políticos; gracias a Dios, en el Partido Popular
hacemos las cosas mejor. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 496, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contactes oficials per consensuar un
projecte de creació del Consell Econòmic i Social de Balears.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contactes oficials per consensuar un projecte de
creació del Consell Econòmic i Social de Balears. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Quins contactes oficials per tal de
consensuar un projecte de llei de reacció del Consell Econòmic
i Social de Balears s'han fet per part del Govern? Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el que hem fet
nosaltres és una anàlisi exhaustiva de tots els consells
econòmics socials que hi ha a Espanya, i hem adaptat aquesta
configuració a nivell de comunitat autònoma. Aquest esborrany
s'ha presentat al Consell de Govern de dia 5, i es durà dia 19 a
la Mesa de Diàleg Social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. He de tornar a repetir la pregunta,
i m'haurà de donar torn de rèplica, perquè el Sr. Conseller
no m'ha contestat. Jo no li he preguntat si té un
avantprojecte, de fet, tinc altres preguntes a aquest respecte,
jo li he demanat, Sr. Conseller, quins contactes oficials per
tal de consensuar un projecte de llei del Consell Econòmic
i Social ha realitzat vostè, no si el Consell de Govern ha
aprovat un avantprojecte.

Per cert, llegir el que han fet altres comunitats
autònomes, fa molta estona que ho han fet molts diputats
d'aquesta cambra, i, de projectes de llei, se n'han presentat
molts en aquesta cambra, articulats i tot, i han estat
rebutjats. Aquesta feina, no sé si és massa significativa.

De tota manera, Sr. President, torno a repetir la pregunta,
vull saber quins contactes oficials ha tingut el Govern per
tal de consensuar el projecte de llei de Consell Econòmic i
Social de les Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, la base de mirar els
altres esborranys i les lleis de les altes administracions, jo
crec que és bo perquè són consensuades amb els agents
socials, per tant, tenim una base sòlida per presentar un
document estricte perquè es pugui discutir amb els agents
socials i amb els altres agents de la comunitat autònoma.
Per tant, com dic, dia 19 hi ha una Mesa de Diàleg Social,
a la qual enviarem, i on el discutirem, aquest esborrany, i
després es durà al Parlament, i seguirà tot el tràmit
reglamentari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 451/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
publicació en el BOCAIB del Pla director sectorial de
carreteres.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a publicació en el BOCAIB del
Pla director sectorial de carreteres. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, hauria de lamentar la
redacció de la pregunta i rectificar-la, evidentment, perquè està
molt mal formulada, en el sentit que el Pla fou aprovat
definitivament el 16 d'octubre del 98,m en fa quatre mesos, el
maig se'n va fer l'aprovació inicial -perdó-, i s'ha publicat en
part aquest pla. El que es reclamava era la publicació íntegra,
i especialment ens referíem als plànols.

El que demanam és si fan comptes publicar els plànols que
són normatius dins el Pla de carreteres, perquè són
importantíssims, tant per aclarir quins són els trajectes que
queden com per aclarir..., molts dels quals, polèmics, com per
aclarir també les zones de reserva que vinculen els ajuntaments,
la jerarquia de la xarxa, amb la importància sobre la titularitat
de cada una d'aquestes vies o les mateixes fases de construcció.
Totes aquestes previsions figuren sobre els plànols, no sobre la
normativa, i, per tant, tenim un element d'incògnita en aquest
moment, sobretot tenint en compte que hem de lamentar, com
a grup parlamentari, que el mes d'octubre del l'any 98,
immediatament que vàrem conèixer l'aprovació del Pla de
carreteres, en vàrem demanar la trames per via parlamentària i
encara ara no l'ehm rebuda.

Creim que és un tema molt important, i per això demanam
en aquest moment si fan comptes publicar íntegrament el Pla de
carreteres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, te vostè la paraula.

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

Sí, Sr. President. Com vostè sap, Sr. Alorda, en el Bocaib
número 135, de 22 d'octubre, apareix publicat el Decret 87/98,
de 16 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla director sectorial de
carreteres, i segons els informes jurídics de la conselleria del
Govern, s'entén que a partir d'aquest moment ja és de plena
eficàcia l'entrada en vigor d'aquest Pla sectorial de carreteres.

No obstant això, també la normativa es va publicar en el
butlletí número 150, de 26 de novembre del 98, ones publica
tota la normativa que fa referència al Pla. A partir d'aqueix
moment, no s'ha publicat res més, perquè entenem perfectament
que el Pla sectorial és vigent, que no fan falta més publicacions.

El que sí que és cert és que nosaltres tenim l'obligació, i així
és, de posar a disposició del públic i de totes les
administracions de tots els ciutadans que ho sol•licitin, còpies
completes de planejament vigent d'aquesta qüestió, i, per
consegüent, això sí que es prepara, és a disposició de tothom.

Per tant, en principi, a curt termini, no es pensen publicar
més coses del Pla sectorial de carreteres.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ho consideram un error. És
evident que en aquest moment hi ha plets contra aquesta
interpretació que es fa del Pla director. Record el Pla
director sectorial de residus sòlids de l'illa de Mallorca, o de
les Illes Balears, amb les dificultats que això pot suscitar.
Pensàvem que la Comissió de Coordinació Territorial i el
Govern balear ja havien entès que era molt més prudent
publicar els plans. Aquesta polèmica la vàrem tenir respecte
del Pla de pedreres, que fa un any i mig que es va aprovar i
que ara es revisa, en el qual, efectivament, es va publicar
només l'edicte d'aprovació pel Consell de Govern i mesos
després, o un parell de mesos després, es va publicar el pla
íntegre, record que amb les memòries i amb tots els plànols,
que no tenien cap mena de caràcter normatiu però que, per
una qüestió de prudència, s'entenia que era molt més
interessant publicar-los.

Nosaltres creim que la publicació de textos normatius
reglamentaris de la importància del Pla de carreteres és
imprescindible, i ho és per seguretat jurídica, i dins un estat
de dret, publicar les normes d'obligat compliment,'per`és
que, en qualsevol cas, hi ha coses molt menys importants
que es publiquen en els butlletins, i seria molt interessant
que, per a l'abst general, hi quedassin publicats els plànols
normatius del Pla de carreteres, si no, és evident que ens
quedam a l'albur d'un contenciós administratiu respecte
d'aquesta qüestió, i jo estic convençut que s'aplicarà tan bon
punt com es posi en marxa una autopista, diguem-ne,
conflictiva, jo ja li ho anuncio, i, per tant, crec que no hauria
de ser per motius formals pels quals aquest tema quedàs,
d'alguna manera, en escacs.

En qualsevol cas, li diré, li recordaré, maldament no
sigui la publicació íntegra per a tothom, que, efectivament,
aquest grup té demanat des del mes d'octubre de la'ny 98
aquesta còpia, que és imprescindible per saber quin és el pla
de carreteres vigent, segons pareix, des de fa sis mesos, o
quatre mesos, a les Illes Balears, i li demanaríem que, amb
molta diligència, ens el fes arribar, perquè, si no, no sabem
exactament quins són els trajectes i quina és la xarxa i la
jerarquització de la xarxa que ha quedat definitivament
aprovada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Foment, té
vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, si vostè no sap els
trajectes és perquè no vol, vagi a la conselleria i li donaran tots
els plànols que facin falta, i podrà conèixer perfectament tots
els trajectes, tots els plànols i tota la normativa que hi ha. Per
consegüent, això són excuses de mal coneixedor d'un tema.

Torn a repetir que nosaltres tenim publicada la normativa,
i entenem que no feia falta, però crec que és bo que es publiqui,
i jo no li dic que no es publiqui a curt termini. La complicació
de publicar tot el Pla sectorial de carreteres amb totes les
memòries és complicadíssim, s'hi fa feina, en això, i la voluntat
és de publicar, quan sigui, completament el Pla sectorial. El que
sí que és cert és que, pels informes jurídics que té la conselleria,
no és precís en absolut publicar-los, i per consegüent,es fa amb
tot el rigor necessari una qüestió d'aquest tipus.

I pel que fa referència ala còpia que vostè ha demanat, no es
preocupi, que li arribarà en un curt termini. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, podria fer una qüestió d'ordre?

EL SR. PRESIDENT:

Relatiu...?

EL SR. SAMPOL I MAS:

A la resposta del conseller.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Diputat.

I.5) Pregunta RGE núm. 472/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a control sobre
cans.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a control sobre cans. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que és evident que, en
aquesta qüestió dels cans, les administracions, les
administracions, la central, l'autonomica i la local, han badat,
i això és així perquè realment han passat coses aquests darrers
anys, han canviat comportaments, actituds, dins aquest món de
la tinença dels cans que fan que ara sigui això objecte de
polèmica, no és casualitat, no és per un accident, és perquè hi
ha molts accidents que ocorren perquè canvien, hi insistesc,
actituds i comportaments respecte d'aquesta qüestió.

I això és un debat que a França,  Anglaterra o a
Alemanya ja fa molt temps que s'ha iniciat, s'hi han adoptat
mesures, i aquí, hem badat.

Fins i tot, jo li reconeixeria que el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida també ha badat, perquè havíem, a la
millor, d'haver presentat aquí iniciatives molt abans sobre
aquesta qüestió, però jo crec que s'ha de reconèixer, s'ha de
reconèixer, hem badat. Hi ha un problema que és dins la
societat i no hem estat capaços de donar-hi una resposta, i
s'ha de tenir la humilitat de reconèixer-ho.

I a mi em sap greu que, amb la resposta que vostè ha
donat al Sr. Mesquida, de qualque manera hagi adoptat
aquesta actitud tan defensiva de dir: Això és un problema
dels ajuntaments, això és un problema de manca de
conscienciació dels ciutadans, i que ens parli d'un parell de
mesures relatives, crec recordar, a sacrifici d'animals i a
escoles d'ensinistrament.

Jo el convit, Sr. Conseller, de veritat..., jo no li deman
mesures urgents, jo li deman mesures en general, és a dir,
que li llev la càrrega de la urgència, li deman que faci una
resposta una mica més sòlida i una mica mes amb sintonia
amb la preocupació dels ciutadans, i ens digui què pensa fer
la seva conselleria davant aquesta qüestió i davant les
múltiples iniciatives de tot caire que es proposen davant
aquest tema, que van, evidentment, molt més enllà del que
vostè tan succintament ha exposat fa uns minuts davant
aquesta cambra. Gràcies.

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. Evidentment, Sr. Grosske, el
tràmit de contestació a una pregunta no permet estendre's
molt quant a moltes consideracions, per qüestió de temps,
no per altra qüestió.

Jo ja li dic, i hi coincidesc amb vostè, que és un
problema, un problema greu, però que no crec que hagi de
sortir, com ha sortit, per mor d'un cas com el que ha succeït,
que realment és molt trist, i ara tothom s'arrabassa els
cabells pensant què s'ha fet, quan hi ha hagut altres vegades
que això ha passat, ha passat a Mallorca i ha passat a d'altres
llocs.
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I crec que és ver que s'ha de plantejar, però a nivell general,
vull dir que jo insistesc en una qüestió, només parlam de cans,
i escolti, hi ha gent que té animals, serpents..., és a dir, hi ha
moltes altres classes d'animals que poden ser perillosos o
igualment perillosos, i quan parlam d'una normativa sobre
animals perillosos, ha de ser general, no ha de ser sobre cans.

Els informes que jo tenc és que una raça podrà tenir més o
manco tendència a l'agressivitat, i parl, si vol, de cans, però no
es tracta de prohibir quatre o cinc races de cans, es tracta
d'impedir que aquestos cans siguin ensinistrats per atacar les
persones o els altres animals, i per aquí és per on crec que hem
de començar, és a dir, per una banda, control d'aquestos animals
possiblement perillosos, i a través d'això treballam en una
normativa d'identificació per microxip, el qual ens permeti tenir
tots els animals, i no només els cans perillosos, plenament
identificats, per fer-ne un bon seguiment, jo crec que en poc
temps sortirà.

Per cert, l'única diferència que en aquest moment tenim
respecte de la novíssima normativa de Catalunya, tant el
desembre com el gener n'hem tret normativa, i l'última es sobre
identificació, que és la que a Balears ens falta, tot allò es recull
a la normativa vigent.

Tal vegada sí que he insistit molt en el tema de
conscienciació, perquè és important. Miri, quantes vegades veu
vostè, i sap que la normativa ens obliga a dur el ca per la
corretja, pel carrer gent que no compleix, que duu un ca sense
corretja? Si el renyam, si li posen una multa i si li fan complir
la llei, resulta que l'administració corresponent, la que sigui, és
una intolerant, perquè no deixa anar el ca lliure, i ara,
desgraciadament, ens passa això, i també ens passa que
justament s'ha girat la truita, hi ha notícies que han tirat un ca
des del pont de sa Riera, per Madrid agredeixen persones que
tenen cans, i jo crec que això s'ha de fer amb serenor, s'¡ha de
fer amb tranquil•litat, i, evidentment, buscar què passa ara, que
són els darrers canvis que hi ha hagut, i tractar d'adequar la
normativa, però no em surtin dient, i això és el que aquí s'ha fet,
i jo hagi  de reaccionar com he reaccionat abans, que no hi ha
res, que no s'ha fet absolutament res, perquè no és cert, i això
és el que tract de defensar.

Jo no hi havia de fer referència, perquè pens que ja es
tractarà en un ple, una de les propostes que té el grup
parlamentari, ja no són només aquestes limitacions normatives,
és que entre tots, entre totes les administracions, tractem de
conscienciar el ciutadà, tractem de veure que, per exemple, en
aquestos mitjans de comunicació, quan per televisió surt que
entrenen els cans per atacar, idò, que això és limiti, que es
limiti aquesta violència, ¿no es parla de la violència en altres
aspectes?, idò, que es limiti també aquesta violència i aquesta
incitació a ensinistrar cans d'una manera violenta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller (...).

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

Perdoni, Sr. President. Acab.

EL SR. PRESIDENT:

Molt breument, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, breument. Jo constat que el Sr. Conseller opta per
mantenir, bàsicament, una actitud de caràcter defensiu.
Evidentment una pregunta parlamentària no dóna per fer un
debat sobre aquesta qüestió, el debat el farem a partir de les
iniciatives que hi ha, però jo el que m'agradaria haver sentit
d'aquest govern nostre que tenim en aquesta comunitat
autònoma, esper que poc temps, és el següent, dir: "estam
absolutament pendents del que fan, per exemple,
administracions del propi Partit Popular arreu de l'Estat
espanyol, inclosa l'Administració central, respecte d'aquesta
qüestió. Som conscients que hi ha un incompliment
sistemàtic de la normativa, i estam estudiant les maneres de
fer complir la normativa o de canviar-la, i estam disposats
a revisar la Llei d'animals que viuen en l'entorn humà, de la
Comunitat Autònoma, i estam disposats a fer el que avui fa
la Sra. Loyola de Palacio, tenir reunions amb gent experta
en totes aquestes qüestions. I estam disposats a veure'ns,
perquè estam davant una problemàtica...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

...que està absolutament descontrolada". Això és el que
m'hagués agradat sentir i no he sentit. Sr. Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo no li vull retirar la paraula, no és que li
retiri. L'únic que dic és que per les preguntes referides a
aquest tema, és que és un tema de molta sensibilitat, i que
pot donar lloc a un debat. Vostès tenen els mecanismes
perquè es produeixi un debat amb temps i forma, no
aprofitar una pregunta, que ja duim set minuts amb aquesta
pregunta. Per tant, jo crec que ja està tot dit. En tot cas, 30
segons, Sr. Conseller, si vol dir qualque cosa.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Com li deia és molt difícil, i vostè
també ho diu, contestar amb un procés de pregunta
parlamentària, explicar tot el que porta tota aquesta
problemàtica. Jo em tem, Sr. Grosske, que no m'ha escoltat,
perquè jo li he donat una sèrie d'explicacions que al final
coincideixen amb el que vostè diu. Respecte de la normativa
nacional, o respecte del que ha dit de la ministra, tenim previst
que hi hagi una sèrie de reunions, entre d'altres raons perquè el
Ministeri d'Agricultura no té competència directa sobre això.
Comprèn? Vull dir, jo no li he exclòs cap possibilitat, però crec
que abans de dir que aquesta normativa dirà això o una altra
cosa, s'ha d'estudiar i saber molt bé el que es fa i el que s'ha de
fer. No m'he negat ni a prohibir ni a autoritzar, el que li he dit
és que ja està bé  de només parlar de cans, que crec que no
només hi ha això, que hi ha un aspecte molt més ampli, i que
s'ha d'estudiar tot aquest aspecte, i que evidentment s'ha de
buscar la seguretat. Però miri, jo insistesc, i ho he dit el primer
dia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo ho lament molt. Crec que les postures estan
clares en aquesta pregunta.

I.6) Pregunta RGE núm. 499/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centre escolar de s'Illot.

I passam a la següent pregunta, que és la número 6, que ha
estat ajornada, atès que no es troba el conseller d'Educació,
Cultura i Esports.

I.7) Pregunta RGE núm. 503/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conferència del president Matas.

Pregunta número 7, que formula el diputat Sr. Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conferència del president Matas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Prèviament, Sr. President, una qüestió d'ordre. Supòs que la
pregunta també s'ajorna, no? La pregunta està adreçada al
president Matas, i el president Matas està absent de la sala.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè coneix el reglament perfectament bé, i vostè sap que
les preguntes es dirigeixen al Govern i qualsevol membre del
Govern pot contestar, i que el Govern té la facultat de demanar
l'ajornament d'una pregunta. La pregunta número 6 ha estat
ajornada degut que el Govern ha sol•licitat prèviament el seu
ajornament. Si vostè vol ajornar aquesta pregunta, està en tot el
seu dret. Si el Govern no ha demanat l'ajornament d'aquesta
pregunta, vostè l'ha de formular i el Govern té la responsabilitat
d'haver de contestar. Sra. Consellera de Presidència...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, continuu amb la qüestió d'ordre. És que
vostè m'ha dit que conec el reglament perfectament. El
reglament és claríssim, diu que al diputat li contestarà el
membre del Govern al qual s'hagi dirigit la pregunta, o un
altre qualsevol si la pregunta s'hagués dirigit al Govern;
però la meva pregunta està dirigida el president Matas, i a
més demanant explicacions d'unes declaracions del
president Matas. Per tant, em sembla que el compliment del
reglament obliga el president Matas a contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, Sr. Diputat, no farem aquí una discussió del
reglament. Vostè sap que una de les coses que moltes
vegades han tractat a la Junta de Portaveus, qualque vegada,
i que han tractat en altres temes, és modificar el reglament
perquè no hi hagi aquestes llacunes, com s'ha fet a altres
parlaments que tenen el mateix article que vostè acaba de
llegir. Per tant, en darrer cas la interpretació d'aquesta
normativa correspon al president. Vostè formuli la pregunta,
i el Govern està obligat a contestar, ja que no ha demanat
l'ajornament d'aquesta.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Molt bé, Sr. President. Miri, el passat dia 26 de gener el
president Matas, l'absent president Matas, en una
conferència anunci, més anunci que conferència, de les
Directrius d'Ordenació del Territori -dic més anunci perquè
les Directrius estaven amagades, simplement s'anaven
anunciant, però no presentant- afirmà, parlant del sòl rústic,
literalment: "i finalment vàrem perfeccionar el mecanisme
de segregació de finques de manera que, sense impedir que
se'n facin, hem fet impossible la segregació comercial
sistemàtica de finques amb finalitat urbanística, i en canvi
mantenim la segregació familiar, que és un dret
absolutament reconegut". La veritat és que aquesta
afirmació ens va sorprendre, perquè no tenim coneixement
de cap iniciativa legislativa del Govern en aquest sentit, i
per això li demanam al president del Govern quines són
aquestes mesures que el Govern suposadament ha pres.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, Sr.
Conseller de Medi Ambient, té vostè la paraula.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 138 / 9 de febrer del 1999 6035

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

Gràcies, Sr. President. Cregui'm, Sr. Quetglas, que em sap
greu que no sigui el president aquí. En qualsevol cas jo tractaré
d'estar a l'altura, faré el possible, i tractaré de donar complerta
resposta a la pregunta que vostè ens planteja. Miri, existeix en
aquest moment i redactat, està amb un informe jurídic i en un
tràmit d'informació pública que es fa dins aquest mes a
ajuntaments i altres entitats interessades, un reglament que
desenvolupa la Llei de sòl rústic de les Illes Balears en relació
a les activitats vinculades al destí i la naturalesa de les finques,
així com les unitats mínimes de cultiu i el procediment per la
segregació d'aquestes finques. En aquest reglament, que com li
dic ja ha estat redactat i que està en aquests moments en tràmit
d'informació pública als ajuntaments i distintes entitats, al seu
articulat, l'article 19 concretament, hi ha un apartat que regula
la segregació sistemàtica de finques, i la fa pràcticament
impossible amb finalitats urbanístiques o comercials, com bé va
dir el nostre president en aquesta conferència a què vostè ha fet
esment. Per tant, entenem des del Govern que amb aquest
reglament quedarà absolutament no prohibida, però sí
impossibilitada la segregació amb finalitats urbanístiques i amb
caràcter sistemàtic de finques en sòl rústic. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La resposta del conseller em reafirma
en la sospita que jo tenia: efectivament el Govern no ha pres
cap mesura per impedir la segregació sistemàtica de finques, i
jo vull recalcar que les paraules del president eren "hem fet
impossible la segregació comercial". No és veritat, el Sr.
Conseller ara parla d'intencions, de reglaments que no estan
més que en projectes. El Govern ha fet exactament el contrari,
perquè amb la Llei de sòl rústic allò que va fer va ser obrir la
porta a la segregació sistemàtica i urbanística del sòl rústic,
simplement llevant l'antic criteri de perill de formació de nucli
de població, i impedint els consells insulars, i sobretot davant
la iniciativa del Consell de Mallorca, de fer una interpretació
restrictiva d'aquesta formulació de nucli de població, impedir
que això es pogués donar, i en conseqüència varen posar un sol
criteri: parcel•la mínima. En posar aquest criteri de parcel•la
mínima obrien la porta a les segregacions sistemàtiques, que
tantes i tantes n'hi ha damunt la taula plantejades per distints
promotors i propietaris, precisament per la porta que va obrir la
Llei del sòl rústic. I ara ens trobam amb una paradoxa, que és
que nosaltres, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
aquella que propagandísticament més presumeix de tenir una
normativa urbanística de caràcter sostenible. és la comunitat
autònoma més permissiva quant a segregació de finques amb
finalitat urbanística, més que València, més que Madrid, més
que el País Basc, més que Catalunya, etcètera.

Si vostès el que volen fer és un canvi de política,
honradament, benvingut sia aquest canvi de política. Tenc
dubtes, sincerament, que un reglament pugui introduir
criteris que la llei no contempla, és a dir, que pugui introduir
criteris exactament contraris a la Llei. La Llei permet les
segregacions, el reglament no les podrà prohibir. Jo crec que
allò que cal és canviar la Llei de sòl rústic, i si el Govern té
aquesta intenció li assegur, Sr. Conseller, i li prec que ho
transmeti al president, que comptarà amb la cooperació del
Grup Parlamentari Socialista. Gràcies, Sr. President.

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. Miri, Sr. Quetglas, jo en aquest
moment no voldria fer amb vostè, perquè crec que ni vostè
ni jo ho hem de fer, una discussió jurídica respecte de l'abast
que pot tenir aquest reglament en desenvolupament de la
Llei del sòl rústic; jo això ho deixaré per al Consell
Consultiu, i el que sí li dic és que seré molt respectuós amb
l'anàlisi que faci el Consell Consultiu. I en aquest sentit li
demanaria a vostè que també ho fos, respectuós, perquè
vostè té coneixement que el criteri que ha donat el Govern
respecte de les segregacions en sòl rústic, és que quan hi
hagi una segregació amb finalitat urbanística, aquesta no
està permesa. No està permesa per la Llei del sòl, de
caràcter bàsic, d'àmbit nacional; i aquest és un informe
jurídic que vostè té, que jo personalment li vaig lliurar. Que
vostès ho vulguin dur endavant o no, la Comissió Insular
d'Urbanisme, miri, és el seu problema; vostè n'és el
president, vostè farà el que consideri oportú. Jo el que li dic
és que no entraré en debats jurídics, jo respectaré els debats
jurídics. 

Miri, que el Govern no ha pres cap mesura per dur això
endavant, i que tot queda en intencions, és el que vostè
pensa. Els decrets duen un tràmit reglamentari que s'ha de
fer, que s'ha de dur endavant. Respecti'l, segueixi el tràmit
parlamentari que correspon. Amb la Llei de sòl rústic el que
vàrem fer va ser regular una part del nostre territori que en
aquells moments estava absent de regulació, i el que a
vostès pareix que els sap greu és que efectivament la
política que du a terme aquest govern és un política
respectuosa i proteccionista, i això pareix que a vostè li sap
greu. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.8) Pregunta RGE núm. 506/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a suposada falta de mitjans de Gesa per
detectar filtracions de gas en el subsòl.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suposada falta de mitjans de Gesa per detectar
filtracions de gas al subsòl. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç
i Indústria, dia 20 de novembre -i seguim amb allò de la
setmana passada, al qual vostè va donar una resposta per mi
molt insatisfactòria i evasiva, i per això avui li don una altra
oportunitat per donar una resposta amb què quedi millor el
Govern-, dia 20 de novembre tècnics de Gesa varen declarar
davant la jutgessa que du el cas de l'explossió del Cappuccino,
que Gesa no disposava de mitjans per detectar fuites de gas al
subsòl, a les xarxes de distribució de gas. Això va sortir
publicat dia 21 a tots els mitjans de comunicació de les Illes
Balears. Va ser públic i notori; i vostè va dir aquí la setmana
passada que no li constava que això fos veritat, i que si Gesa
havia de tenir uns determinats mitjans, ja els tindria.

Bé, doncs jo crec que és el moment de fer-li la pregunta
molt més concreta, per evitar que fugi per la tangent: Què ha fet
el Govern des de dia 21 de novembre, com a mínim, suposem
que amb anterioritat ho ignorava, en què va llegir els diaris i va
veure que tècnics de Gesa deien que no tenen mitjans per
detectar aquestes perilloses fuites; des d'aquest dia què ha fet el
Govern per assegurar-se o per prendre decisions, o per
comprovar si això és veritat, i què s'ha de fer en cas contrari?

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria.

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

Gràcies, Sr. President. Agraesc al Sr. Diputat que em doni
una altra oportunitat per ser més concís. De tota manera com
que el tema d'evasiva o no evasiva la resposta és a judici seu,
com que és jutge i part, crec que difícilment li podré complir el
seu interès. De tota manera, i començaré pel final, miri, la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria s'ha reunit amb
Gesa i ha instat que una sèrie de controls que ara li explicaré
s'incrementin, o sia que ja es venien fent i que s'incrementin; i
ho hem estant comprovant, i efectivament s'estan incrementant
els controls per captació de fugues de gas. Però de tota manera
el que hem de tenir clar en aquesta qüestió és que el reglament
de xarxes i escomeses de combustibles gasosos exigeix
únicament en el moment de la instal•lació o de renovació de
canonades, que es facin controls d'estanqueïtat per evitar les
fugues. A més d'això es fa un control addicional mitjançant
detectors tipus sonda, i amb el qual es pot fer un seguiment
aleatori per sondatge, es fa amb un trepant un forat, i es va
buscant amb sondes deteccions de possibles fugues de gas.

Llavors des d'aquest sistema de control, a nosaltres, insistesc
en el que li dic, a la conselleria li consta que Gesa disposa
d'aquests mitjans de detecció, i que fins i tot en té
contractats d'externs per cobrir millor aquesta feina. I
insistesc en el que li he dit al principi: La conselleria ha
instat a incrementar aquests sistemes de controls addicionals
i s'està executant. I vull dir-li el que li he dit al principi: a
nosaltres això no ens consta, entre d'altres raons, miri,
nosaltres estam col•laborant amb el jutjat per aclarir aquest
cas, i estam contestant a tots els requeriments que ens ha fet
el jutjat. Jo el que no puc fer és assumir les responsabilitats
d'unes persones que, vagi a saber vostè per quina raó, han
declarat al jutjat, i possiblement als diaris, com diu vostè,
que no tenen suficients mitjans. D'això no em faci vostè
responsable, faci'm responsable, si vol, de si...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Cardona, per favor.

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

...aquests controls o no. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, jo a vostè no el faig
responsable de cap declaració de cap tècnic. Vostè és
l'autoritat, Gesa és una empresa privada que té per objectiu
el benefici econòmic, i vostè és l'autoritat que ha de garantir
la seguretat de les instal•lacions que Gesa explota,
especialment atès el seu caràcter perillós. I per tant, jo el
que li deman és: a la vista d'aquestes declaracions, quines
comprovacions ha fet vostè per veure si són certes o no, i en
cas que siguin certes, quines actuacions per subsanar
aquesta gravíssima situació. Això és el que li deman a vostè,
i vostè em torna contestar que no li consta, que no sap per
quina raó ho varen dir. A mi no m'interessa per quina raó ho
varen dir, m'interessa que vostè doni garantia que es prenen
mesures que, dins l'humanament possible, facin molt difícil
que es tornin a donar situacions com la que es va produir el
mes de setembre amb l'explossió de Cappuccino, tenint en
compte que desgraciadament aquest tipus de situacions,
aquest tipus de tragèdies a altres ciutats s'han produït, i a
més amb una envergadura molt més forta encara, i molt més
dramàtica i tràgica que la que es va produir aquí, on vàrem
haver de lamentar la pèrdua d'una vida humana.
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Per tant, sent un tema tan important, un tema de tanta
sensibilització, un tema que afecta tota la població, i cada
vegada més, amb l'extensió de les xarxes de distribució de gas,
a veure si la conselleria ha agafat les regnes d'aquest problema
i realment ha imposat a Gesa exigències, estiguin als
reglaments o hagin d'estar a nous reglaments, per assegurar que
les afirmacions que han fet aquests tècnics, en el cas que siguin
certes, no ho puguin ser més en el futur. I si no són certes,
deixar-ho clar, perquè jo crec que si no són certes, també la
conselleria té l'obligació de deixar clar que l'actuació de
l'empresa subministradora ha estat correcta i amb les màximes
garanties. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Torn a començar pel principi de la
meva primera resposta: Li he dit que hem exigit a Gesa que els
controls aleatoris -que com vostè molt bé ha reconegut, si no
estan dins el reglament se n'han de buscar de nous, és a dir que
no es poden exigir reglament en mà- que s'incrementin, i s'han
incrementat. Em sap greu haver de tornar a fer referència a la
contestació de la setmana passada, se'n recordarà que també li
vaig dir que a arrel de tot això la conselleria està estudiant
reglamentació nova, precisament per incrementar encara més
si és possible aquest tipus de control de seguretat. I li deia que
la seguretat industrial no només s'ha de referir al tema de gas,
que ara ens ha sortit per aquest desgraciat accident, però que sí
que s'ha d'ampliar a tot tipus de conceptes, i crec que hem de
procurar garantir als nostres ciutadans que aquestes
instal•lacions industrials no perjudiquin, o perjudiquin el mínim
possible la seva seguretat.

I vostè reconeix també que a altres ciutats hi ha hagut
accidents molt més grossos, i això deu ser per ventura que aquí
intentam en la mesura de les nostres forces que hi hagi el
màxim control perquè no hi hagi perill per als ciutadans, i això
és així. I li insisteix: s'han donat ordres a Gesa perquè
incrementin aquests controls, i s'estan fent. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 486/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
hectàrees de sòl urbanitzable.

Passam a la següent pregunta, la número 486/99, relativa
a hectàrees de sòl urbanitzable, que formula l'Hble Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Hem vist pels mitjans de
comunicació, i fins i tot a la pàgina diguem oficial d'Internet
que té el Govern balear, que hi ha una previsió de
desclassificació automàtica en les DOT, en virtut de la
disposició addicional dotzena, i després a partir de la
publicació i aprovació dels plans territorials parcials. Com
que no hem vist cap estudi, ni hem vist com és que s'ha
pogut calcular -també hem demanat a altres preguntes com
és que s'ha pogut calcular- ens interessaria una afirmació
oficial en aquest parlament de quines quantitats d'hectàrees
de sòl urbanitzable que acabaran desclassificades en virtut
de les Directrius d'Ordenació del Territori preveu el Govern,
perquè després d'haver vist el projecte, hem vist que hi ha
tantes excepcions, moltes d'elles que s'hauran d'adoptar
després de la publicació de les Directrius, que no entenem
com és que el Govern ha pogut fer aquest càlcul. Per tant,
ens agradaria saber quantes hectàrees confia, i com és que
ho ha pogut fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el conseller Sr. Ramis.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, com vostè sap, a les
Directrius el que feim és establir uns criteris objectius per
dur endavant desclassificacions d'una forma automàtica,
criteris que estan vinculats o relacionats amb la formació de
nous nuclis aïllats, o amb urbanitzables que no estiguin
pràcticament ja en desenvolupament, dins els primers 500
metres de la línia de costa. Com vostè sap, perquè vostè i jo
crec que ja hem tengut qualque vegada oportunitat dins
aquest mateix fòrum de parlar-ne, aquesta és una informació
de què no disposam a la Conselleria de Medi Ambient
exactament quins són aquests urbanitzables que compleixen
amb aquests criteris objectius que hem fixat. Aquesta és una
informació que vostè té al seu abans dins la Comissió
Insular d'Urbanisme, i que evidentment ho pot mirar. 
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En qualsevol cas, recordar-li que en aquestes directrius una
vegada més, com feim les coses en aquest govern, s'han
establert uns criteris pensam que absolutament objectius, no
pensant en qui afectava, sinó quines situacions havia d'afectar,
que eren situacions no desitjades. Amb aquest esperit ho hem
fet. Jo li puc confirmar que efectivament l'estimació que feim
des del Govern respecte de quin sòl, quines hectàrees es veuran
afectades per aquesta desclassificació, s'aproximarà moltíssim
a la xifra d'unes 4.500 hectàrees. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No podria quedar sense sortir a
discutir l'objectivitat d'unes normes que tenen tantes
transitòries, i que tenen moltes d'excepcions ad hoc, triades fins
i tot amb topònims clars i amb municipis que tenen noms i
llinatges, i que el conseller de Medi Ambient bé ha procurat,
per exemple en un municipi que coneix, que hi hagués una
Alcanada o una Cova de Sant Martí perfectament identificades
amb la normativa de les DOT. Per tant aquesta idea
d'objectivitat, francament jo li faria el repàs, i veuríem els
topònims darrere cadascun dels supòsits d'excepcions.

Jo estic content que cada vegada que digui en el Parlament
ens digui que no disposa de les dades, el que passa és que sona
molt poc honest que després publiquin fins a la unitat quina és
la previsió de desclassificació. Per altra banda, només dir-li que
les 4.500 hectàrees no ens ho creim -en tot cas ja ho
computarem-, no són en absolut creïbles tenint en compte el sòl
urbanitzable que pot quedar afectat, i amb totes les excepcions,
una teringa d'excepcions, en el cas dels nuclis aïllats tots poden
ser excepcions, tots -disposició transitòria sisena, punt primer-;
en el cas de vorera de mar, els 500 metres basta fer-ho a través
de sòl urbà, la tècnica a ses Covetes, Cala Tuent, li sona?, és
una tècnica habitual per solucionar tots aquest problemes de
vorera de mar; ja li puc explicar llavors com funciona. Però és
que hi ha les projeccions ortogonals, hi ha el port de Ciutadella,
hi ha Campos, hi ha aquesta transitòria 6.2.d) respecte
d'aquelles coses que ja han començat, aquelles característiques
de l'ordenació inicialment previstes... està plagat d'excepcions.
No sortiran, però si surten, posant 50 habitants per hectàrea,
parlam -i evidentment no serà el debat d'avui- d'uns 200.000
habitants, 250.000 habitants...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...que de cap manera -perdó, Sr. President, acab- si
havien de ser 4.100.000 els actuals abans de les DOT, si en
llevam 250.000 i en deixam créixer el 10% de 2.500.000,
que deu ser el construït fins ara -dades del Sr. Conseller
Reus-, augmentam 250.000, en llevam 250.000, ens quedam
on estàvem: 4.100.000, més 500.000 en sòl rústic que vostès
no compten. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si el Sr. Alorda pretenia
en aquest tràmit avançar un debat que segur que haurem de
tenir en aquesta cambra respecte de la bondat o no de les
Directrius d'Ordenació del Territori, i evidentment jo el que
li vull dir és que quan parlava d'honestedat, i de posar el dit
damunt el mapa i assenyalar, s'estava oblidant que
efectivament qualque vegada això, i no des d'aquesta
institució, des d'altres institucions, s'ha fet; i assenyalava
noms que em són molt coneguts perquè són del meu poble,
però s'oblidava d'altres llocs on se'ls ha posat noms i
llinatges, com a Banyalbufar o llocs així.

Miri, Sr. Alorda, les Directrius d'Ordenació del Territori
pot estar ben segur que s'han fet amb un esperit
absolutament proteccionista, i que de qualque manera hi
haurà un abans i un després d'aquestes directrius. El nivell
de protecció que donarà dins les nostres costes i dins el
nostre territori segur, jo li puc garantir, serà el millor que hi
hagi hagut fins a aquest moment dins la nostra comunitat. I
no passi pena, Sr. Alorda, de les excepcions que obrim a les
Directrius, perquè aquestes sí que tenen nom i llinatges.
Quan parlam d'excepcions i de fer a una norma general obrir
un parèntesi, aquestes tenen nom i llinatges; i jo estic
dispost, i a vostè l'emplaç, a defensar-les d'una en una dins
aquesta cambra, perquè hi serà aquest debat, i ja veurà com
jo no m'hauré de posar vermell. Tal vegada n'hi haurà
d'altres que sí s'hauran de posar vermells, Sr. Alorda.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 475/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a pagament
per accedir al port de Ses Fontanelles (Ciutadella).

Passam a la següent pregunta, 475/99, que formula
l'Hble Diputat Sr. Josep Portella i Coll, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a pagament per accedir al port de ses Fontanelles,
Ciutadella. Té vostè la paraula, Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, bon dia. Ses Fontanelles és un port
petit que hi ha arran de les platges de la Vall, és un port de
pescadors, sobretot de pescadors recreatius, i també és un port
refugi a un moment donat a la Tramuntana. Ja fa uns anys que
el Govern balear hi va invertir -a la pregunta hi ha unes inicials
CC que vol dir CA, és Comunitat Autònoma, és una errata-, que
la Comunitat Autònoma va invertir fons públics per arranjar
aquest port i deixar-lo adequat a l'ús per al qual es fa.
Darrerament hi ha hagut una intervenció; hi havia un camí vell
en desús que s'ha obert dins la marina, i també s'ha obert una
esplanada a les proximitats d'aquest port. Sembla ser que els
propietaris han demanat als pescadors que empren aquest port
un cànon anual, fins i tot ja s'ha dit una quantitat, per poder
accedir a aquest port de ses Fontanelles. Nosaltres ja el fet de
les actuacions ho hem posat en coneixement de Seprona per si
ho pot haver alguna qüestió a fer quant a actuacions en una àrea
natural d'especial interès, i també hem fet alguna pregunta al
Consell Insular. Però la pregunta que voldríem saber és a veure
què feim, quines mesures es pensen prendre, si se'n pensen
prendre o ja s'han pres, davant aquesta possibilitat que per
accedir a un port que va ser arranjat amb fons públics es pugui
produir, iniciar un pagament, una taxa, un negoci dels
propietaris d'aquesta zona, que seria el preocupant, perquè a
aquest port més o menys hi van uns 130 pescadors, l'utilitzen,
pescadors recreatius, persones que hi accedeixen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient, Sr. Ramis.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Portella, jo crec que el
primer que he de fer és treure'l d'un error: El Govern balear no
té a ses Fontanelles cap tipus de competència, ni cap
instal•lació nàutica, ni hi hem invertit els darrers anys cap
pesseta, que jo en tengui constància, Sr. Portella. És a dir,
nosaltres no tenim absolutament allà ni competències, ni
instal•lacions, ni hi hem invertit doblers. Jo el que li puc dir és
que amb la informació que jo tenc això és una instal•lació, un
pantalán pràcticament, que va fer Demarcació de Costes,
Administració central en el seu moment, i que en aquests
moments efectivament l'empra qualque embarcació recreativa.
Per tant, m'agradaria que quan diguéssem que es cobra un
cànon als pescadors no paregui que als pescadors, que és un
ofici de per si ja bastant dur, a damunt se'ls grava amb un cànon
per accedir al seu lloc de feina. No, miri, parlam
d'embarcacions recreatives; i jo també li he de dir que des de la
conselleria no tenc constància que es cobri un cànon per accedir
allà dins. Sí que li vull recordar, com vostè supòs que sap, que
parlam de l'ANEI número 2 de Menorca, que es regula igual
que les altres ANEI de Menorca amb un pla especial, que en
aquests moments està en tràmit, i que serà aquest pla especial
el que regularà aquesta ANEI com es regulen totes les altres de
Menorca. Aquesta és la situació real que tenim en aquests
moments. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ja que el Sr. Conseller m'ha tret
d'un error quan deia que eren fons públics de la Comunitat
Autònoma per dir-me que eren fons públics de l'Estat, per
tant continuen sent fons públics, si és de la Demarcació de
Costes aquesta inversió; jo també l'he de treure d'un error,
perquè, com bé deu saber el conseller, màxim responsable
de Medi Ambient, el Pla especial de l'ANEI Menorca
número 2 es va aprovar el gener de 1996 per silenci
administratiu, i no és ver que estigui en tràmit, està aprovat
per silenci administratiu, l'equip de govern del Consell
Insular de Menorca, hi ha un contenciós que varen posar els
grups PSOE, PSM i Esquerra de Menorca en contra
d'aquesta aprovació, que no està aclarit el contenciós, i açò
està en marxa, està fet. Una cosa és l'actuació dins l'àrea
natural, que supòs que tindrà un expedient informatiu sobre
el que s'ha fet amb l'obertura d'aquest vial i l'explanació
vora el port. Jo en cap moment a la pregunta he parlat de
pescadors professionals, he rallat d'un port pescador, de
pescadors recreatius certament, no rallam de pescadors
professionals, i rallam d'un port refugi, que a Tramuntana és
important que hi hagi zones on es puguin refugiar en cas de
mal temps pescadors professionals o barques que passen, o
iots, o embarcacions de les que siguin.

La realitat és que sembla que s'obre aquest camí, aquesta
esplanada, que està feta i que es demana un cànon, per
aparcar els cotxes o per passar per aquest camí, i nosaltres,
ja hi ha el tema dels accessos a les platges per anar a nedar;
ara serà el tema dels accessos a les platges per anar a pescar.
Per tant, demanam a veure si hi ha cap mesura prevista,
vostè ha dit que no, que no hi ha cap mesura prevista per
actuar en aquest sentit, una informació que supòs que els
130 pescadors recreatius que van els diumenges a ses
Fontanelles estaran contents de saber, però a veure si es pot
fer cap altra actuació.

EL SR. PRESIDENT:

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



6040 DIARI DE SESSIONS / Núm. 138 / 9 de febrer del 1999

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

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement vull aclarir-li que -li
reiter- que jo en tengui constància en aquests darrers anys no
s'han gastat allà doblers públics, és a dir, el que es va fer es va
fer allà en els anys 70, aquesta instal•lació nàutica sobre la qual
li reiter, perquè quedi clar, que el Govern no hi té cap tipus de
competència, i li he de dir que, efectivament, en un moment
donat vostè ha estat utilitzant -quasi quasi jo diria que
indistintament- els conceptes de pescadors de lleure i de pesca
professional, i m'agradaria que quedàs molt clar que,
efectivament, amb això no s'impedeix que cap persona es
guanyi la vida, i li he de dir que, bé, des del moment que el
Govern ni té competències ni ha fet una inversió que hagi de
mantenir ni té cap tipus d'autoritat allà, efectivament no tenim
previst en aquests moments cap tipus d'actuació sobre aquesta
instal•lació nàutica, que depèn de Demarcació de Costes de
Madrid.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 493/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la disposició
addicional quarta del Projecte de Llei general turística a
Menorca.

Passam a la següent pregunta, la 493/99, relativa a aplicació
de la disposició addicional quarta del Projecte de Llei general
turística a Menorca, que formula l'Hble. Diputada Sra. Joana
Maria Barceló  i Martí del Grup Parlamentari Socialista. Té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Perquè quedi en el Diari de Sessions,
ens agradaria que el conseller -molt gentilment- ens pugui fer
i ens pugui aclarir la fórmula i la solució respecte al nombre de
places per a l'illa de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. Presidente. Como la señora Barceló simplemente
quiere el número final se lo doy: de acuerdo con mis notas,
hechas -como se ve claramente- a mano y los datos a los que
antes me he referido de Dades balears, salen 5.037. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment no hem de dubtar de
la gran autoritat del conseller, que els números que fa són
les xifres oficials i, per tant, donam per contestada la
pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, únicamente para aclarar que incluso yo me equivoco
alguna vez haciendo números pero que, desde luego, no es
mi voluntad equivocarme. Naturalmente es broma. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 497/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte de creació
del Consell Econòmic i Social de Balears.

Passam a la següent pregunta i darrera, la 497/99,
relativa a avantprojecte de creació del Consell Econòmic i
Social de Balears, que formula l'Hble. Diputada Sra. Carme
Garcia i Querol del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè
la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta no té sentit per
dos motius: primer, perquè després del registre de la
mateixa el Consell de Govern va aprovar l'avantprojecte i,
segon, perquè el conseller, en comptes de contestar-me la
pregunta que li he fet abans, m'ha contestat aquesta. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc que la retira o...? Gràcies.
Queda retirada.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4145/98,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Pla d'ocupació.
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I passam al següent punt de l'ordre del dia, que és la
Proposició no de llei número 4145/98, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
Pla d'ocupació. Té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
hem de començar aquest debat, com sempre, remarcant el
desfasament de les dades, de les dates, en aquest sentit, ja què
aquesta proposició no de llei va ser presentada, va ser elaborada
el 30 de setembre, presentada el 2 d'octubre i en parlam ara a 9
de febrer i, per tant, hem d'argumentar-la ja canviant i
actualitzant la majoria de dades que havíem posat a l'exposició
de motius. 

Evidentment, el motiu inicial, la situació actual de
creixement econòmic i augment dels beneficis dels empresaris
no es tradueix en un augment dels contractes estables i, en
aquest sentit, donàvem les dades de precarietat dels mesos de
juliol i agost amb l'índex de contractació inferior o igual a tres
mesos. Ara, actualitzant aquestes dades, encara anam a pitjor i
la contractació igual o inferior a tres mesos a desembre del 98
hem de dir que s'ha incrementat i en aquests moments ens
trobam al 51'28%. Per tant, de 312.900 contractes, 160.483 són
d'una duració igual o inferior a tres mesos, encara pitjor -
evidentment- que els mesos de punta de l'estiu. A més a més,
per argumentar i per reflectir una vegada més la preocupant
situació de precarietat a la nostra contractació, hem de dir
també que d'aquests 312.901 contractes, només 418 han estat
d'una durada superior a un any, un poquet més d'un 1 per cent,
un 1'3. Però si parlàvem del fet que la precarietat a la
contractació temporal és preocupant, també ho és que a finals
d'any la contractació fixa anual sobre el total de contractació
hagi estat d'un 8'70% amb tendència a la baixa, a més a més, i
amb una contractació fixa durant el mes de desembre del 98 de
només un 8'12%, quan el desembre del 97 aquesta contractació
era d'un 11'21%. 

Sempre que començam una exposició de motius per
argumentar unes accions determinades de govern hem de
recordar aquestes dades estadístiques que, si poden ser
embullades de percentatges i de nombre de contractes, és
evident que, a més a més, dia 6 de febrer, dissabte passat, varen
sortir publicades les dades de l'EPA, i una dada significativa és
que del desembre de l'any passat, o del trimestre -millor dit- del
trimestre de l'any passat al primer trimestre d'enguany o al
primer mes d'enguany, el gener, només Balears i Navarra han
estat les úniques comunitats autònomes on l'atur ha pujat i, per
tant, la comparació és que continuam en una situació
exactament igual o pitjor que aquella que esmentàvem a 30 de
setembre i que hem esmentat cada vegada que parlam de la
necessitat d'un pla d'ocupació. 

A més de les xifres i dels percentatges, és evident que
tampoc no és reincident, perquè també s'ha de dir cada
vegada en aquesta tribuna que aquesta situació té una
conseqüència immediata, i és una major desprotecció de la
cobertura de prestacions socials als nostres treballadores i
treballadores: menys cobertura de l'atur, més retalls
efectuats per les diverses reformes laborals, menys
cobertura d'ajuts a les famílies i pensions més baixes que a
la resta de l'Estat. Per tant, el diagnòstic de sempre d'aquesta
comunitat autònoma que, per una banda, sembla que a
través del PIB i a través de la mobilitat dels doblers és de
les províncies o de les comunitats autònomes que té un
índex de riquesa més alt i, per una altra, la vertadera realitat,
que són aquells que realment donen aquesta riquesa a través
del seu treball encara en una situació pitjor que a la resta de
l'Estat.

Fins ara els responsables del Govern balear, i avui ho
hem vist a través de les respostes parlamentàries en aquest
mateix debat, orienten les seves relacions amb els agents
socials quasi exclusivament en el sentit de donar informació
de les grans línies d'actuació sense un vertader diàleg. Per
a nosaltres un diàleg significa recollir suggerències,
consensuar propostes i després decidir en base a calendari
i partides pressupostàries, i a l'exposició de motius d'aquesta
proposició no de llei també parlàvem que el setembre del 98
hi va haver propostes de plans d'ocupació presentats per les
centrals sindicals majoritàries d'aquestes illes que no varen
ser acceptades, no varen ser dialogades i senzillament el
Govern balear es remet a un pla d'ocupació totalment
obsolet, totalment debatut i totalment rebutjat, firmat fa tres
anys, el 96, i que a partir d'aquí no es mou d'aquest objectiu
general. Ho vérem en el debat dels pressupostos del 99 i ho
hem vist en la reiterada actitud tant del conseller de Treball
com del president Matas, que un any 96 es va signar un
pacte, allò és l'únic que ens serveix.

El text de la Proposició no de llei, evidentment, s'hauria
de retocar, si s'arribàs a aprovar, però ja sabem que no podrà
ser, perquè parlàvem del fet que, abans del gener, -situant-
nos el setembre dèiem que abans del gener- el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a presentar un pla
d'ocupació amb unes característiques, consensuat amb els
agents socials, que tengui com a prioritat creació d'ocupació
estable, reducció de l'atur, millora de les prestacions socials
i no en exclusiva la formació. Un pla d'ocupació, per tant,
que, malgrat el debatem o debatem aquesta proposició no de
llei el febrer, ja coneixem les mesures que ha proposat el
Govern balear d'ajut als empresaris a través dels
pressupostos del 99 per a la contracció i referència a fixos
discontinus, malgrat això, que ja ho coneixem, mantenim
estrictament el text d'aquest primer apartat perquè pensam
que només amb aquest aspecte de consensuar amb els
agents socials, objectiu prioritari creació d'ocupació i no
exclusiva formació, seria un altre pla d'ocupació.
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El segon apartat, evidentment el pla d'ocupació ha de tenir
un calendari, ha de tenir pressupostos, ha de tenir compromisos.
I el tercer apartat recomana una recomanació per part d'aquest
Parlament perquè el pla d'ocupació balear es dirigeixi
prioritàriament a aquells sectors socials amb més dificultats per
a la inserció laboral: col•lectius amb major risc d'exclusió
laboral i social, joves, dones, majors de 40 anys, aturats de
llarga durada i un apartat especial dedicat a la inserció de
persones amb minusvalideses i mesures efectives per al
compliment de la normativa que ja existeix per a la inserció
laboral de tot aquest sector o col•lectiu de persones.
Evidentment seria allò que nosaltres proposaríem però que
segurament, amb les respostes que el 96 ja n'hi havia un,
aquests grans desitjos quedaran en això.

A l'apartat 4, el Parlament insta el Govern a consensuar una
vegada més la creació del Servei balear d'ocupació públic -
evidentment- perquè sabem que les competències de l'INEM
sembla que poden venir ja l'any que ve, no enguany, però que
de qualque manera aquest servei balear d'ocupació ordeni el
desgavell actual i sigui un servei públic d'ocupació que
realment signifiqui un instrument per a la creació d'ocupació.
Per altra banda, un apartat cinquè que pensam que s'ha de posar
perquè és important la col•laboració entre institucions en
aquests temes i, per tant, plantejam que a través de la
Conselleria de Treball i Formació i en col•laboració amb els
consells insulars puguin treballar-se, promoure i publicitar-se
plans d'ocupació locals per tal que, si arribam a l'administració
més propera als ciutadans, allà on més es coneix la realitat,
millor es podran preveure mesures efectives i positives de
creació d'ocupació. 

I l'apartat sisè: "El Parlament insta el Govern balear a
adoptar mesures de reducció de la jornada laboral i d'eliminació
de les hores extraordinàries a les administracions i empreses
públiques amb participació dels òrgans de representació dels
treballadors i les treballadores". Jo duia totes les dades, les
xifres i totes les dades estadístiques de tot allò que havíem dit
al principi, però per a aquest apartat sí que he duit un retall de
diari d'avui mateix, dimarts dia 9, de El País, on es dóna la
notícia que el Govern d'Aragó, del Partit Popular, subvenciona
la reducció del jornada: aquest govern incentivarà les empreses
amb una quantitat de doblers per cada lloc de treball estable i
fix creat mitjançant la reducció de la jornada laboral i
reorganització del temps de treball; aquest govern, aquest
executiu, se suma a les iniciatives de la Junta d'Andalusia i de
diversos ajuntaments, malgrat l'oposició de la patronal i la
resistència del Govern central. Evidentment, és evident que es
poden fer aquest tipus de mesures, es poden eliminar les hores
extraordinàries, es poden plantejar reduccions de jornades
laborals. Des d'Esquerra Unida a nivell estatal plantejam una
iniciativa legislativa popular perquè pensam que ha de ser per
llei, però també és cert que, poc a poc, a mesura que es vagi
implantant, serà una bona manera que amb la llei estatal sigui
més fàcil aconseguir el consens parlamentari.

I, finalment, el darrer punt és evident que es pot
mantenir i el mantenim, perquè nosaltres donam un caire
distint al Consell Econòmic, Ecològic i Social, com vàrem
debatre en aquest parlament a través d'una proposició de llei
però, sobretot, és que val la pena mantenir-lo perquè una
vegada més és un exemple de com no s'han de fer les coses.
El 26 de gener el Sr. Camps, el Sr. Conseller de Treball, en
una mesa de diàleg social, anuncia un projecte de llei,
l'anuncia, no el planteja per consens ni per poder acceptar
distintes visions o millores que puguin plantejar els agents
socials. Dia 5 de febrer s'aprova per Consell de Govern
aquest avantprojecte, avui, a quatre dies vista, encara no el
coneixem, evidentment encara no s'ha remès al Parlament,
però en una resposta a una altra diputada el conseller Camps
ha parlat de dia 19 dur-lo a la mesa de diàleg social. Una
altra vegada la mesa de diàleg és la mesa informativa, el
lloc de trobada on el conseller, senzillament, trasllada allò
que ja està fet. Bé, idò, des del nostre punt de vista una
proposició de llei de creació del Consell Econòmic,
Ecològic i Social de les Illes Balears es poden mantenir
terminis, es poden mantenir calendaris però, sobretot, han
de ser consensuat i ha de ser conegut prèviament i dialogat
amb els agents socials.

En aquest sentit, malgrat la necessària adequació a les
dades d'avui...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, gràcies, Sr. President. Malgrat aquesta necessària
adequació de les dades estadístiques, pensam que un pla
d'ocupació per a les Illes Balears és urgent, malgrat només
quedin quatre anys d'aquest govern, quatre mesos d'aquest
govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt...
Grup Parlamentari Nacionalista, Sr. Sansó té vostè la
paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
sembla que en aquests moments l'economia de les Illes
Balears viu un nou cicle expansiu i la temptació fàcil
d'aquest govern és abusar del model actual sense corregir els
errors. Les xifres que contínuament ens presenta el Govern
són demostratives d'una recuperació i d'una bonança
econòmica. 
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De totes maneres, des del Grup Nacionalista-PSM també
deim que hi ha una altra cara de la moneda: no podem oblidar
que hi ha un atur estructural difícilment superable, així com una
forta estacionalitat. També deim que l'ocupació turística ha
creat manco llocs de feina dels que era d'esperar i, a més a més,
són molt precaris. Una quantitat molt important dels contractes
signats són eventuals. A les Illes Balears hi ha més feina que
mai, però els contractes temporals creen inestabilitat. Per això
és perceptible un clima d'incertesa per la possibilitat de perdre
la feina. Per molt que s'acceleri l'economia veim que hi ha una
borsa de milers d'aturats que difícilment troben feina en l'actual
model, produint grans bosses de pobresa. Vivim un període,
com ja deim, de relativa bonança, però tenim motius per estar
preocupats a mig i llarg termini. Veim com les estadístiques
situen els nostres sous per davall de la mitjana estatal, veim
com les minvades pensions amb les que hauran de sobreviure
els treballadors fixos discontinus quan se jubilin no es
corregeixen, pensam en el miler de treballadors que poden
restar aturats quan l'actual bonança refredi... Tot això, que
podem comprovar, també ho deim amb la política econòmica
del Partit Popular, que entenem que no té la sensibilitat social
i no dóna una resposta clara als sectors més desfavorits de la
societat. Ja s'ha dit, i el conseller ha contestat preguntes, que
nosaltres creim que hi ha una manca de diàleg permanent amb
els sindicats dels treballadors. Pràcticament ja no recordam les
famosos fotos del president Matas signant el Pacte de
l'ocupació i afirmant que s'apostava pel diàleg com a via de
solució, i també afirmava -cal recordar-ho- que l'atur
continuava sent el nostre principal problema. El Govern es va
comprometre en diferents plans econòmics que no s'han duit a
terme. 

Per tant, avui, a pesar que possiblement sentirem dir del
Govern que totes aquestes peticions de la proposició no de llei
del Grup d'Esquerra Unida s'estan fent, s'estan posant en marxa,
nosaltres veim que, vists els resultats, aquesta proposició no de
llei continua sent encara avui necessària. També pensam que,
encara que el Partit Popular ens digui que tot això ja està en
funcionament, ja no queden anys per demostrar-nos que això
està en funcionament, queden, com ja ha dit la portaveu
d'Esquerra Unida, ja només queden mesos; per tant, d'aquí a un
parell de mesos hauran de plantejar o hauran de traduir aquestes
respostes en fets. Nosaltres ens temem que desgraciadament no
serà així, però, ja dic, això seran altres debats, avui tenim el
debat de l'ocupació una vegada més en aquest parlament, i des
del Grup Nacionalista-PSM li vull dir que tendrà tot el nostre
suport perquè almanco quedi constància dels grups que han
estat per aquesta labor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Carme Garcia Querol té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Avui i gràcies al Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida tornam tenir en aquesta cambra un debat
sobre l'ocupació. Jo estic fermament convençuda que després
de quatre anys el diàleg amb el Govern respecte de l'ocupació
és un diàleg absolutament de sords. L'oposició surt aquí, diu al
Govern unes xifres, el Govern surt i en diu unes altres. Avui
mateix surten a la premsa les declaracions del conseller de
Treball i Formació fetes a Menorca i del conseller Ramis on
diuen que les coses no poden anar millor, és a dir, aquest món
en què vivim és perfecte, aquesta comunitat autònoma té l'atur
més baix de tota la història i de totes les comunitats espanyoles
i europees i del món i, per tant, totes les xifres que vostè ha
relacionat a aquesta cambra no tenen cap sentit per al Govern,
donat que avui mateix diuen que tot va molt bé.

Aquest grup, el Grup Socialista, ha presentat ja diverses
iniciatives en aquest sentit, s'han presentat interpel•lacions
al Govern, s'han presentat proposicions, s'han presentat
proposicions no de llei amb diferents motius, sempre
relatius al tema de l'ocupació i de la formació, i totes han
estat rebutjades en aquesta cambra. No crec que avui la
proposició no de llei d'Esquerra Unida tengui millor sort.

Pel que fa a les xifres, jo vaig dir, quan vaig sortir a
defensar la nostra interpel•lació, que les xifres sempre són
contrastables: un surt i en dóna una, l'altre surt i en dóna una
altra. Vostè ha sortit i ha donat les dades de l'EPA i si sortís
el conseller, que no ho farà però si sortís, donaria les de
l'INEM, que són les últimes que han publicat, i sempre
estaríem que si l'atur és del 9, que si l'atur és del 8, que si
l'atur és de l'11, depenent també del mes en què discutim la
proposició relativa a l'ocupació. Però jo vull recordar,
perquè les coses passen a la història i ningú més les recorda,
que el Sr. Matas, en el debat de presa de possessió o en el
primer debat de la comunitat que va fer, no record el
moment, va insistir moltíssim en allò d'un sol aturat en
aquesta comunitat autònoma. Idò si un sol aturat el
preocupa tant, al Sr. Matas, és igual si l'atur està al 9 o està
a l'11, és igual, perquè el problema no és aquest i ho sabem
tots, el problema no és que tenguem una taxa baixa d'atur,
sinó que el problema és en quina situació laboral estan els
nostres treballadors, els treballadors que viuen en aquesta
comunitat autònoma, que treballen en aquesta comunitat
autònoma i que cobraran les pensions en aquesta comunitat
autònoma, i això, tal com ja han dit els portaveus que m'han
precedit, això no està garantit. El que està garantit continua
estant garantit, i és que tenim la jornada laboral més alta de
tot Espanya, a pesar que tenim els contractes per mesos més
baixos de tot Espanya, és a dir, que aquí la precarietat
laboral és la més gran d'Espanya, i a part d'això encara feim
més hores que ningú. Li record que l'última
comptabilització d'hores per jornada laboral de les Balears
passava de les 1.800 hores anuals, quan els contractes que
es fan en la seva majoria són de tres mesos, tal com li han
dit, la seva majoria, però en una gran part inferiors al mes,
i en una gran part, encara, inferiors a la setmana, no només
inferiors als tres mesos sinó inferiors al mes i inferiors a la
setmana.



6044 DIARI DE SESSIONS / Núm. 138 / 9 de febrer del 1999

No s'apliquen els convenis laborals, en aquesta comunitat
autònoma no s'apliquen els convenis laborals. Els convenis
laborals de turisme, de comerç, de construcció no s'apliquen i,
efectivament, en aquesta comunitat autònoma hi ha una gran
pau social, com va defensar el mateix conseller en aquesta
tribuna, però, clar, una gran pau social que prové de contractes
que estrenyen la capacitat de resposta del treballador: un
treballador amb un contracte d'una setmana és un treballador
que no reivindicarà ni el seu dret a sou ni el seu dret a les hores
que li corresponen, ni a cap dels drets que tengui. Efectivament,
és un treball que reivindicarà la pau social d'aquesta comunitat
autònoma i la practicarà.

Hi ha molts més indicadors dels que podríem fer esment i
dels que hem fet esment en aquesta cambra i que constaran en
el Diari de Sessions. No ho faré. El que sí li dic és que nosaltres
donam suport a tots els punts de la proposició no de llei malgrat
sabem que no sortiran i malgrat que, presentats pel Grup
Socialista, tampoc no han estat acceptats. 

Vull insistir, de tota manera, en el fet que, efectivament,
vostès fan molta propaganda, moltíssima, de totes les coses que
fan, moltíssima propaganda, però en aquesta comunitat no hi ha
pla d'ocupació, i no hi ha pla de formació, tampoc, el pla de
formació que vostès tenen no és un pla, ni des del començament
ni des del final, ni pel nom i per la redacció del Decret amb què
vostès abanderen aquest pla de formació. Per tant, aquesta
comunitat autònoma, després de quatre anys de govern popular
en aquesta legislatura i després de tots els altres, continua
essent una de les poques comunitats autònomes que no tenen
forta incidència en l'ocupació, que no tenen Consell Econòmic
i Social i que no han estat abanderades, com en el cas del
turisme, no han estat abanderades en temes com el del Servei
balear d'ocupació, no ho han estat, i ara ja s'ha acabat la
legislatura, ara ja se'ls ha acabat el temps, ara ja no queda més
que dir: "Sí, senyors, això no ho hem fet", a pesar de les noves
formes, perquè cal recordar que el Sr. Cañellas ni s'entrevistava
amb els sindicats; el Sr. Matas sí, el Sr. Matas s'entrevista amb
els sindicats i firma pactes, firma pactes. Tal vegada el Sr.
Cañellas no firmava pactes però almanco els pactes que no es
firmen no cal complir-los; el Sr. Matas en firma i no els
compleix i, a més, encara es defensa dient que estan complerts,
és a dir, que això ja és una cosa increïble.

Per tant, vull recordar que efectivament donarem suport al
fet que en aquesta comunitat autònoma hi ha d'haver un pla
d'ocupació i que aquest pla d'ocupació ha de ser un pla: hi ha
d'haver una diagnosi, hi ha d'haver els sectors a què va dirigit,
hi ha d'haver quants doblers es gastaran en aquest pla i hi ha
d'haver un calendari, aquest any tantes coses, aquest mes tantes
coses, l'any que ve tals objectius, i aquests objectius s'ha de
passar llista després en aquest parlament, s'ha de poder passar
llista en aquest parlament, i això seria un pla d'ocupació que, si
a més l'haguessin consensuat amb els agents socials que l'han
d'aplicar hagués estat, segurament, un èxit per a aquesta
comunitat. De totes maneres no ho han fet.

No cal parlar ni del Servei balear d'ocupació, que ni el duran
a terme, a pesar de totes les iniciatives -com li he dit- que
s'han presentat en aquesta cambra, ni les mesures de jornada
laboral, ni de presentar, presentar, el projecte de llei del
Consell Econòmic i Social, que jo he fet una pregunta
aquest matí, en tenc una altra aquesta tarda i, per tant, em
reservo els arguments. Sí he de dir que donarem suport a
totes la seva proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com
a Grup Parlamentari Popular estam encantats de poder
debatre temes d'ocupació en aquesta cambra perquè ho feim
des de la satisfacció d'una tasca ben feta per part de la
Conselleria de Treball i Formació durant aquests anys i
també -per què no dir-ho- durant aquests dos darrers anys i
mig, amb una tasca també forta i decidida per part de
l'Administració de l'Estat.

És natural que vostès es posin nerviosos i critiquin el fet
que nosaltres entenguem que les coses van bé, però és que
les coses, efectivament, hi van, i intentarem -naturalment hi
ha mancances i hi ha deficiències que s'han d'estudiar i s'han
de mirar de corregir, però això no lleva que la feina fins ara
sigui una feina lluent i per la qual s'hagi de felicitar el nostre
grup i que s'hagin de transmetre les nostre felicitacions, en
aquest cas, al conseller de Treball i Formació.

Parlen en primer lloc -jo crec que vivim a mons distints
els grups de l'oposició i nosaltres- de la inexistència d'un pla
d'ocupació i de la necessitat de signar un nou pla
d'ocupació. Mirin, jo els demanaria que facin tant..., o no
vulguin que el temps corri tan aviat. Tenim un pla de
formació, d'ocupació, signat l'octubre de l'any 96, amb una
vigència de tres anys i, conseqüentment, fins a l'octubre del
99 -falten encara deu mesos- aquest pla està perfectament
vigent, no diguin que no hi ha pla. El pla hi és i a més és un
pla signat entre el Govern, les organitzacions sindicals i les
organitzacions empresarials. No seria correcte, creim
nosaltres, ni convenient que, a instància d'una de les parts,
en aquest cas del Govern balear, es tiràs enrere aquest pla
abans d'acabar la seva vigència. En conseqüència, avui i fins
a l'octubre del 99, quan s'haurà de signar el pròxim pla
d'ocupació, només podem parlar de millores, de
desplegament d'aquest pacte, però no de la signatura d'un
pla. Nosaltres complim els nostres compromisos, complim
el que hem firmat i, en aquest sentit, entenem que estam
vinculats fins a l'octubre d'aquest any, de l'any 99, amb
aquest pla que signàrem l'octubre del 96.
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Això no vol dir que, al marge d'aquest pla d'ocupació, el
Govern i la conselleria no hagin duit a terme tota una sèrie
d'iniciatives. Podem parlar, per exemple, que precisament en
col•laboració amb els agents socials més representatius
d'aquesta comunitat i en desplegament, precisament, d'aquest
pacte per l'ocupació de què parlam i amb el cofinançament -tot
s'ha de dir- dels fons socials europeus, s'ha elaborat una ordre
per fomentar la contractació de fixos discontinus, una de les
problemàtiques més importants de la nostra comunitat, una
ordre quantificada en inversió econòmica en 600 milions de
pessetes amb l'objecte de donar suport a aquests sectors
productius influïts per les circumstàncies que tots coneixem de
l'estacionalitat. En aquest sentit hem de dir que la Comunitat
Autònoma, amb l'aprovació d'aquesta ordre és una comunitat
autònoma pionera, perquè tots sabem que el marc legal de
regulació de la figura del fixo discontinu a nivell estatal és un
marc que només cobreix parcialment la figura i, en aquest
sentit, entenem que són unes passes, les que es donen aquí, des
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, certament
pioneres en la regulació d'aquesta figura i en la cobertura de les
seves necessitats. És una ordre que es va presentar en el Consell
de Govern dia 5 de febrer d'aquest mateix mes, que se'n va
donar coneixement a l'Executiu i que, naturalment, seguirà el
seu curs natural perquè entri en vigor en el termini més curt
possible.

Amb aquestes mesures, les que vénen contingudes en el
propi pla de l'ocupació i aquesta específica que he volgut
destacar per ser, sense cap dubte, un dels problemes més
importants del nostre mercat laboral, creim que s'està apostant
per l'ocupació estable, per la reducció de la taxa d'atur, tenint en
compte, a més, que la millora de les prestacions socials és
competència estatal o objecte de negociació col•lectiva, on la
pròpia comunitat autònoma i, en aquest cas, la conselleria, no
hi pot actuar.

També m'agradaria destacar que, des d'altres conselleries,
des d'altres departaments d'aquest govern, s'han duit a terme
tota una sèrie de mesures, concretament des de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, destinades també a incentivar
l'economia productiva en diversos sectors i, naturalment, tot
això té una incidència i un reflex dins el mercat laboral.

Tot això que he vengut apuntant fins ara referent al pacte
d'ocupació i al seu desplegament pressupostari, fa que
naturalment no puguem votar a favor dels dos primers apartats
de la seva proposició no de llei.

El tercer apartat fa referència a la priorització de tota una
sèrie de mesures destinades als col•lectius o a la inserció i
formació dels col•lectius més desfavorits. No fa falta dir
que, des d'un primer moment, els col•lectius més desfavorits
han estat prioritat del Govern balear, i en aquest cas sí que
hi ha dades més que suficients per contrastar aquesta
afirmació que jo els faig. A través de la Conselleria de
Treball jo li puc esmentar tota una sèrie de mesures i
disposicions que li podran fer veure, a vostè, com
efectivament aquest col•lectiu més desfavorit està essent
prioritzat per damunt dels altres. Des de la Direcció General
de Treball hi ha, per exemple, línies de suport a la creació
d'ocupació a cooperatives per valor d'11 milions de pessetes,
de promoció de l'ocupació autònoma per valor de quasi 68
milions de pessetes, d'integració laborals de minusvàlids de
més de 200 milions de pessetes, d'ajuts previs a la jubilació
ordinària de la Seguretat Social hi ha al voltant d'uns 27
milions de pessetes, de la renda de subsistència de les
cooperatives hi ha devers 8'5 milions de pessetes, i després
hi ha tota una sèrie de recursos derivats de la iniciativa
comunitària "Empleo y recursos humanos" que són els
següents i que precisament, com vostè sap, van destinats
específicament a col•lectius desfavorits: en aquest sentit, la
iniciativa Empleo Horizon, que promou la integració
econòmica i social dels discapacitats amb quasi 91 milions
de pessetes; la iniciativa Empleo Integra, que promou la
integració econòmica i social de les persones en situació
d'exclusió social amb 50 milions de pessetes; la iniciativa
Empleo Nou, que promou la igualtat d'oportunitat de les
dones en l'ocupació i la formació professional amb 50
milions de pessetes, i la importantíssima iniciativa Empleo
Youth Star, dirigida a joves entre 16 i 25 anys que, per
distints motius, es troben al marge del món de la formació
i que té una línia de 151 milions de pessetes. 

A més també vostè sap i coneix perfectament que dins
l'Objectiu 3 del Fons social europeu es preveuen tota una
sèrie de línies per promoure la inserció laboral de persones
amenaçades d'atur de llarga durada, de joves, de persones
excloses del mercat laboral i també per aconseguir la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones, fent en aquest
darrer punt de la igualtat d'homes i dones una incidència
molt especial a les dones que estan subrepresentades o que
es reincorporen al mercat laboral després d'un període
d'abstinència o dones sense qualificació professional
adequada o suficient. Per tots aquests conceptes, que molt
breument he intentat desglossar, els pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma a través de la Conselleria de
Treball i Formació de l'any 99 recullen, en conseqüència,
per a tots aquests col•lectius que podríem qualificar de més
desfavorits, una inversió per un import de 1.666 milions de
pessetes. Em sembla, en conseqüència, que després
d'aquesta detallada i densa explicació, han vist clarament
tots vostès que el Govern ha previst en tots els seus aspectes
possibles la integració i la formació laboral dels col•lectius
més desfavorits.
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En el punt número 4 de la seva proposició parla del Servei
balear d'ocupació. Efectivament, el Govern balear creu que no
és convenient crear una simple agència de col•locació perquè
seria un instrument insuficient per aconseguir els objectius
establerts, i en aquest cas, davant la possible transferència de
les competències actualment atribuïdes a l'Inem, es planteja per
part del Govern la necessitat de posar en marxa aquest servei
públic d'ocupació que definirà la planificació, gestió i
coordinació de les actuacions relatives al mercat de treball. És
o serà aquest servei públic d'ocupació el resultat d'un diàleg
entre el Govern i els interlocutors socials, i aquest diàleg
precisament s'ha concretat ja en l'elaboració d'un estudi que
desenvoluparà el model de funcionament d'aquesta futura
entitat, per la qual cosa s'han destinat ja pels pressuposts
d'aquest any, de l'any 99, 150 milions de pessetes, una quantitat
que, sense cap dubte, s'haurà de consolidar els anys vinents amb
la posada en marxa efectiva d'aquest servei públic. Naturalment
no votarem ni donarem suport a una iniciativa que diu una cosa
que en aquests moments el Govern balear fa ja sobradament i
que ha iniciat en tots els seus aspectes.

El mateix podem dir de l'apartat cinquè -tenc poc temps ja
per contestar- que fa referència a la col•laboració
interinstitucional en matèria de formació. Aquest és un tema
que el Govern sempre ha tengut present, que sempre ha
prioritzat i que, fins i tot, en el model de servei de formació que
s'està posant en marxa en aquest moment, precisament una de
les seves pedres angulars és la participació de tots els agents
socials en tots els nivells prevists de l'organització
administrativa autònoma: consells insulars, municipis i,
naturalment, Govern de la Comunitat Autònoma.

Aprofita vostè una altra vegada l'apartat sisè per fer una
referència a la reducció de la jornada. Ja ens hem expressat
massa vegades aquí, en aquest parlament, quant a la nostra
opinió. Aquest és un tema de negociació col•lectiva; la pràctica
demostra en el conjunt de l'Estat, del territori espanyol, que la
major part dels convenis negociats la mitjana és de 37 hores,
només un 10%, fins i tot per davall del 10%, dels convenis
estableixen jornades inferiors a les 35 hores. A més, sabem que
les experiències que fins ara s'han duit a terme tant a França
com la més recent a Catalunya no han donat el resultat que
s'esperava: a Catalunya, després de tres mesos d'implantació del
Decret de reducció de la jornada, només una sola empresa s'ha
acollit a aquesta reducció i només s'ha creat -que nosaltres en
tenguem coneixement i per dades oficials de la pròpia
Generalitat- un sol lloc de feina. Entenem que en aquests
moments és un tema de negociació col•lectiva, ja ens hem
pronunciat suficientment i, conseqüentment, votarem en contra.
Allò de les hores extraordinàries naturalment som partidaris
d'eliminar-les totes i, a més, jo crec que precisament
l'Administració pública d'aquesta comunitat s'ha caracteritzat
per ser escrupolosa quant a aquesta figura i ha abusat, jo crec,
el menys possible de la seva utilització.

Quant a l'apartat número 7, naturalment el Consell
Econòmic i Social és una prioritat d'aquest govern, no ecològic,
sinó Consell Econòmic i Social. És una prioritat d'aquest
govern, està presentat ja en el Consell de Govern l'esborrany de
creació d'aquest consell, dia 17 es presentarà a la mesa de
diàleg social i, una vegada que s'hagi consensuat amb els agents
socials, es tramitarà en el Parlament la creació d'aquest consell
econòmic i social.

I per acabar, Sr. President, només deu segons per assenyalar
que el que no podem fer, ni per part del grup que ha
presentat aquesta proposició ni pels altres que han anunciat
el seu suport, és intentar confondre la realitat. La realitat,
senyores i senyors diputats, és una, i és que la contractació
en aquesta comunitat autònoma, els agradi o no els agradi,
ha augmentat i, això, ho demostren les dades oficials de què
disposam tots els grups parlamentaris i, a més, no només ha
augmentat la contractació sinó, el que és més important, la
contractació estable, una contractació estable que ha
augmentat en un 30'04% entre el 30 de desembre del 97 i el
30 de desembre del 98. Dia 30 de desembre del 97 s'havia
incrementat en 20.963 contractes estables nous a la nostra
comunitat autònoma, i la mateixa data de l'any 98 tenim
27.260 contractes estables nous. Això suposa, com li deia
abans, més d'un 30% d'increment, suposa 6.297 contractes
estables nous i això, aquesta dada tan important, és la que
precisament ens reafirma com a grup en felicitar i agrair la
tasca que des del Govern i, concretament des de la
Conselleria de Treball i Formació, es du en aquesta
comunitat. Tant de bo..., fora bo que totes les comunitats
autònomes poguessin avui en dia presentar unes dades i uns
nombres com els que avui presentam en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del grup proposant, Sra. Thomàs
té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Bé, ja ho sabíem i senzillament és repetir una altra
vegada el debat. Vull agrair en primer lloc al PSM i al
PSOE, als grups parlamentaris que han manifestat el seu
suport a la proposició no de llei i, finalment, comentaré allò
que planteja el Grup Parlamentari Popular per rebutjar el
contingut d'aquesta proposició no de llei.

És evident que planteja el diputat Sr. Flaquer que vivim
mons distints i és cert, Sr. Flaquer, vivim en el mateix món
però tenim una percepció ideològica totalment diferent, del
blanc al negre, no tenim res a veure. Vostè parla que primer
ha de donar l'enhorabona reiteradament al conseller de
Treball per tot allò que ha fet bé i, a més a més, com que ho
fa tan bé, també ho fa bé el Govern de l'Estat, etc., etc.; és
evident que nosaltres, des del nostre punt de vista, no
donam l'enhorabona, ja és un element totalment diferent
d'entendre l'acció de govern i les enhorabones o les
felicitacions que s'han de donar. 

Però és que ho ha dit la diputada Sra. Garcia Querol, que
si ens posam a discutir de dades i de dades estadístiques és
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evident que sempre les interpretarem de manera diferent; les
dades, hi són, però s'interpreten d'una manera diferent. Vostè
acaba dient que hi ha més contractació estable; nosaltres li
contestam que hi ha més contractació precària, eventual, més
nombre de contractes donats d'alta a la Seguretat Social, però
això no vol dir millor contracte, no vol dir contracte fix, no vol
dir estabilitat a la feina. Una persona pot fer feina els mesos de
juliol i agost en aquesta comunitat autònoma i tenir més de 12
contractes: ho demani a les cambreres dels hotels, que els fan
contractes de dies, de setmanes, i vostè al final em dirà: "És que
el mes de juliol i agost hi ha tants de contractes a la Seguretat
Social que, bé, aquí tothom fa feina", però una mateixa persona,
allò que es desitja -perquè ho tenim, uns que tenim aquestes
condicions de vida i les desitjam per als altres- és una jornada
de feina normal, un contracte fix, un sou cada mes i poder
arribar a final de mes. Això de dir que hi ha gent que fa feina en
les condicions que siguin, evidentment per a vostès és motiu de
satisfacció i d'enhorabones i per a nosaltres és un gran motiu de
preocupació i de plans d'ocupació radicalment distints a aquell
que vostès plantegen.

Ja ho he dit a la meva exposició: "Vostès em sortiran parlant
de l'octubre del 96 i un gran pacte que té durada fins a l'any 99".
Vostè oblida que és un pacte denunciat per les centrals sindicals
per incomplert, un pacte que es reclama i que el setembre del
98 les centrals sindicals es preocupen de fer un altre pla
alternatiu i el duen al diàleg i és rebutjat pel Govern balear, i
vostè -com sempre- oblida la realitat que viuen els treballadors
i les treballadores cada dia i allò que planteja és: "Hem fet un
programa electoral el 95 i el febrer del 99 venim amb els deures
fets". Autoenhorabones, "que bé que hem fet els deures!, que bé
que hem aprovat! i, per tant, que bé que va tot!". És totalment
distint, evidentment, de la nostra visió.

I vostè parla que, a més a més, han estat innovadors en el
tema dels fixos discontinus. Gens innovadors!, Sr. Camps; la
Llei d'acompanyament dels pressupostos del 99 ja recull ajuts.
Evidentment vostès parlen de subvencionar les empreses, i
nosaltres parlàvem, en una proposició no de llei rebutjada pel
Grup Parlamentari Popular, d'ajudar els treballadors, de
convenis amb la Seguretat Social, amb la Tresoreria de la
Seguretat Social, per millorar la prestació d'aquests treballador,
i vostès parlen d'ajudar els empresaris, i sembla que aquesta
famosa ordre que sortirà finalment posarà un límit a les ajudes
als empresaris perquè, si no, una gran cadena hotelera podria
presentar la sol•licitud d'ajudes i amb una sola cadena endur-
se'n tots els doblers, i sembla que posen límits, això diuen els
rumors que corren per allà, perquè tampoc no ho coneixem.

I, finalment, als darrers apartats de la proposició no de llei,
que és evident que no es podien aprovar, ni del primer al final,
Sr. Flaquer, això que ja és habitual en el Govern la
col•laboració interinstitucional, la veritat és que en aquest
parlament se n'ha parlat molt precisament en sentit contrari: el
Govern balear no té massa col•laboració interinstitucional. Que
els ajuntaments també tenen plans d'ocupació consensuats, que
nosaltres coneguem hi ha un ajuntament, que és el de Palma,
que té un institut municipal de la formació i ocupació i no hi ha
volgut ni deixar entrar els sindicats, això és la seva manera de
fer-ho.

I, finalment, allò del Consell Econòmic, per a nosaltres
Ecològic, i Social, Sr. Flaquer, és evident; vostès molt satisfets
amb un avantprojecte, que el duran dia 17 o dia 19 a la mesa de

diàleg social, però com que han de complir els deures és
evident que, a 31 de març, demanaran que estigui aprovat
per via d'urgència per poder dir que l'hem fet. Això no és
consens. I al final també, ja per acabar, Sr. Flaquer, aquí hi
ha un retall de El País d'avui: és el Govern del PP d'Aragó
que parla de reducció de jornada; vostè em treu l'exemple de
Catalunya i no sé que em diu de França i d'Itàlia perquè
nosaltres tenim dades diferents però, per favor, dins el
mateix PP no digui que són tan monolítics com els de
Balears, que ja sabem com són, sinó que miri que el Govern
d'Aragó del PP sí que creu en la reducció de jornada;
almanco els telefonin, els ho demanin i consultin a veure si
els obrin una mica la perspectiva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
naturalment que accept la seva matisació, Sra. Thomàs, no
són dos mons distints sinó percepcions distintes. Nosaltres
tenim ben clar quina és la nostra percepció de la situació del
mercat laboral en aquests moments, no és la mateixa que
tenen vostès, ho respectam, però jo he procurat, amb tota
una sèrie de dades que li he ofert, fer-li veure que les coses
no estan tan malament ni pinten tan negres com vostè vol
fer veure en aquest parlament. 

És cert que el nostre mercat laboral té en aquest moment
dos grans problemes: un problema d'estabilitat i un
problema, naturalment, derivat de l'estacionalitat de la
nostra economia, i són dos problemes amb els quals el
Govern i la Conselleria de Treball i Formació hi fan una
feina jo crec que especial i específica en la mesura de les
seves possibilitats, i que vostès haurien de reconèixer i
acceptar, i dóna el seus fruits, l'estabilitat del mercat laboral
dóna els seus fruits des del moment en què podem dir que
d'un any a l'altre els contractes estables -i això són nombres,
no els podem discutir; podrem discutir altres coses però no
les dades; això no ho podem discutir- i la contractació
estable en aquesta comunitat autònoma ha augmentat en un
30% el darrer any, i això és cert, i si l'altre problema és el de
l'estacionalitat del nostre sector econòmic, li deim que duim
a terme actuacions decidides i fermes quant a la figura del
fixo discontinu, amb una ordre duita a Consell de Govern
dia 5 de febrer, amb una inversió de 600 milions de pessetes
en aquesta matèria que, precisament, a allò que tendeix és
a solucionar o a matisar, suavitzar, la problemàtica que en
aquest moment pugui tenir aquesta figura.

Però és que, a més, vostè sap que l'actuació del Govern
és una actuació coordinada, no aïllada de cada una de les
conselleries, i vostè sap també els esforços importants i
considerables que es fan des d'altres conselleries com, per
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exemple, la de Turisme, per lluitar contra l'estacionalitat. Ahir
mateix sabíem i teníem coneixement de dades de l'increment
del turisme en aquests mesos d'hivern que suposen un
increment d'un 30% en relació a l'any passat. Tot això són
mesures del Govern que contribueixen precisament, també, a
pal•liar i a alleugerir la situació d'aquests treballadors, perquè
suposen contractes de major durada, suposen contractes de
treball que tendran una duració més llarga i, en conseqüència,
també -per què no dir-ho?- una major estabilitat per part dels
treballadors. 

Nosaltres entenem, Sra. Thomàs, i ho deim des de la millor
de les voluntats, que no es pot recriminar aquest govern i
aquesta conselleria de Treball i Formació que no hagi duit a
terme una actuació decidida quant a l'aplicació del pla
d'ocupació, quant al compliment de totes les seves previsions
programàtiques i hem d'esperar, com deia al principi, a octubre
del 99 per renegociar aquest pacte, per firmar-ne un altre,
perquè entenem que serà aquell el moment de valorar les seves
conclusions que, fins a dia d'avui, entenem que són positives.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a la votació. Es pot
votar conjuntament tota la proposició no de llei, és així?

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida relativa a Pla d'ocupació, es volen posar drets,
per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4359/99, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret regulador
de centres i serveis socials.

Passam a la següent proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret regulador de
centres i serveis socials. Sr. Damià Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, la
proposició no de llei que va presentar en el seu dia -ja fa temps-

el Grup Parlamentari Socialista deia: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern perquè, abans del 31 de
desembre del 1998, reguli mitjançant decret la creació i el
funcionament dels centres, tant de titularitat pública com
privada, dedicats a l'atenció de les persones afectades per
drogodependències, toxicomanies, marginació o exclusió
social". A suggerència del Grup Parlamentari Popular, hem
arribat a una nova redacció consensuada -esperem que no hi
hagi objecció de cap altre grup- que, per tant, tendria la
proposició no de llei la forma següent: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma
perquè reguli, mitjançant decret, els centres i serveis socials,
tant de titularitat pública com privada, especialment els
dedicats a l'atenció de les persones afectades per
drogodependències, toxicomanies, marginació o exclusió
social". 

Atès que hi ha un assentiment sobre el canvi de la forma
que té la proposició no de llei i que hi ha unanimitat en
donar el vistiplau a l'aprovació d'aquest parlament, jo aquí
acabaria la meva intervenció i agrairia de manera particular
al Grup Parlamentari Popular que amb aquesta nova
redacció hagin pogut agafar un compromís, que el Govern
agafi un compromís perquè abans del final de la legislatura
disposem d'aquest decret absolutament necessari per regular
els centres i els serveis socials. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Diputat.

Els grups parlamentaris tenen coneixement de la
modificació d'aquesta proposició no de llei pel propi grup
proposant? Estam d'acord tots en acceptar aquesta
modificació amb els termes així proposats? Volen fer ús de
la paraula, els altres grups parlamentaris? Sra. Carlota, té
vostè la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carlota, perdoni un momentet. Li deman disculpes,
però no havia observat que m'havien demanat la paraula.
Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Evidentment pensam que és
important que s'aprovi per unanimitat aquesta proposició no
de llei, però allò que nosaltres volíem plantejar, si s'hagués
donat un debat més ample en el temps, és que consideram
que un decret és totalment insuficient i hi hauria d'haver una
llei d'ordenació del Sistema Balear de Serveis Socials on,
després, dins aquesta llei, ja es desenvoluparien els decrets
que fossin necessaris. Ara, essent conscients que el mateix
dijous d'aquesta setmana es debat en ponència la proposició
de llei de creació del cos d'inspectors socials, i donat el
context que estam vivint a quatre mesos d'unes eleccions, és
evident que el nostre grup dóna suport a aquesta proposició
no de llei amb l'esmena que s'ha presentat, però volem
manifestar i que quedi en el Diari de Sessions que ens
sembla totalment insuficient haver de regular a través de
decret, sinó que hauria de ser a través d'una llei general.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular,
Sra. Carlota Alberola té vostè la paraula.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 138 / 9 de febrer del 1999 6049

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup he de
dir que, atès que en aquests moments el Govern està
reglamentant la Llei d'acció social mitjançant un reglament
regulador del Sistema Balear de Serveis Socials i que també
està en tràmit de ponència la Llei inspectora i sancionadora dels
serveis socials, pensam que amb aquests dos aspectes es podran
perfectament donar i garantir que els serveis socials estiguin
regulats i que, a més, es garantirà a tots els ciutadans que així
es complirà. Per tant, estam totalment d'acord, per part del
nostre grup, d'acceptar la transacció que fa d'aquesta proposició
no de llei el grup proposant. Per tant, votarem a favor. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Aquesta presidència considera -tret que hi
hagi criteri contrari- aprovada per assentiment aquesta
proposició no de llei. Idò s'aprova per assentiment.

III.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 5978/98, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a creació del Consell Balear de Sostenibilitat.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és debat de
presa en consideració de la proposició de llei número 5978, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació del Consell Balear
de Sostenibilitat. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
amb aquesta proposició de llei de creació del Consell Balear de
Sostenibilitat, el que volem és crear una eina, un mecanisme
per reunir els diferents grups socials a fi de promoure polítiques
i mesures que integrin l'economia, el medi ambient i la justícia
social, en definitiva, un mecanisme per aconseguir un
desenvolupament sostenible.

Al llarg de la història han anat lligat els conceptes de
benestar humà amb la creixent utilització dels recursos
energètics i materials, però no és fins a finals de la segona
meitat del segle XX que la societat civil i molts de membres del
món científic no prenen consciència dels desequilibris
ecològics, socials i territorials que representa el creixement
econòmic continuat en els termes actuals. Es comença a parlar
del fet que l'actual sistema és insostenible, insostenible des del
punt de vista ambiental, insostenible des del punt de vista
social. 

La concentració de poder, fruit d'un avantatge cultural
inicial que permet a determinades societats acabar controlant
millor l'energia ha conduït al fet que el 20% de la humanitat, el
Primer Món, controli el 80% dels recursos. Al mateix temps, el
70% del comerç, el 80% de la inversió i el 30% del PIB, del
producte interior brut mundial, són en mans de només 500

companyies transnacionals. La fallida ambiental i la fallida
social és possible en aquest realitat. Malgrat tot, molts de
polítics i governs continuen sostenint que el creixement
econòmic crearà ocupació i que mantenir els índex de
creixement és el seu objectiu prioritari. S'equivoquen.
Aquesta política ens porta a menjar espai, territori, energia,
aigua, d'una manera espasmòdica, seguint els fluxos cíclics
de l'economia.

Aquí és on entra en joc la idea de sostenibilitat. L'Institut
Bupertal va presentar el seu informe Factor 4 amb la
següent idea, excel•lent: "Doble benestar amb la meitat de
recursos". Aquesta és una realitat a la qual es pot arribar, no
és cap miracle, no és el miracle dels pans i dels peixos,
només cal aprofitar aquests recursos. D'exemples, n'hi ha
molts per demostrar aquesta definició, fan la mateixa llum
les bombetes d'alt rendiment de 20 vats que les
incandescents clàssiques de 100; una demostració fàcil,
palpable, però que ens porta a aquesta idea. Una altra, un
territori esquarterat com són les Illes, producte d'una
escampada de les infraestructures o de les dades
distorsionades de la dilapidació dels recursos hídrics, per
exemple, en centres de consum on les depuradores tiren
l'aigua que acaben de tractar, no són àmbits de benestar,
sinó de malbaratament.

Podem dir que el món occidental estam en condicions de
viure millora amb la meitat del que consumim ara, això
significa, això sí, anar contra aquells que obtenen grans
beneficis d'aquest malbaratament dels recursos i d'aquells
gurús de l'economia i de la política que creuen que el
creixement del PIB és igual a riquesa.

Aquesta situació que he descrit provoca una reacció que
comença ja el 1972 i que agafa cos a la Cimera de la Terra,
a Rio de Janeiro, de 1992, on es vinculen les qüestions
ambientals i el desenvolupament. Allà 172 estats van signar
l'Agenda 21, que és un pla d'acció de quaranta capítols per
assolir el desenvolupament sostenible de tot el planeta.
Entre els objectius que engloba l'Agenda 21, hi trobam des
de la protecció dels terrenys humits i els deserts fins a la
reducció de la contaminació de l'aire i de l'aigua, la millora
de les tecnologies energètiques i agrícoles, una gestió més
efectiva dels elements químics tòxics i els residus
radioactius, etc. L'Agenda 21 proposa que els governs
preparin unes estratègies de desenvolupament sostenible en
l'àmbit dels estats nació. L'any 1996, 117 governs havien
constituït ja comissions nacionals per desenvolupar aquestes
estratègies, països com Estats Units, Holanda, Canadà,
Eslovènia, Finlàndia i Alemanya i regions com, per
exemple, la Comunitat de Madrid o la Regió de Brussel•les,
ja han redactat la seva Agenda 21 i disposen de consells
nacionals de sostenibilitat.

A les sessions de Rio Més 5, celebrades l'any 97, s'hi va
tractar amb profunditat l'estructuració dels consells
nacionals de desenvolupament sostenible. Tot aquest
moviment se situa també a l'àmbit local. I l'any 1994, 80
autoritats europees signen la Carta de les ciutats i pobles
europeus cap a la sostenibilitat, la coneguda Carta d'Alborc,
que ha revisat i millorat la II Conferència Europea,
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celebrada a Lisboa l'octubre del 96. En aquests documents, els
signataris s'hi comprometen a complir els mandats de l'Agenda
21, entre els quals es troba la creació d'un model de comunitat
sostenible mitjançant un procés participatiu que inclogui tots
els sectors de la societat. A mols indrets, aquest procés
desemboca en la creació dels anomenats consells per a la
sostenibilitat, i en la creació d'agendes locals 21. Més de cinc-
cents municipis europeus ja l'han creat, aquí coneixem el cas de
Calvià, entre d'altres.

Precisament, el que volem fer amb aquesta proposició de
llei és fer una passa més cap a la sostenibilitat i crear un ens
jurídic, el Consell Balear de Sostenibilitat, on estan representats
per igual sectors econòmics, socials i les administracions, i que
pugui actuar com a òrgan consultiu i de participació en la
definició d'uns objectius generals de sostenibilitat en la
confecció de l'Agenda 21 i en tots aquells projectes econòmics,
ambientals i socials que poden comprometre la sostenibilitat de
les Illes.

Aquesta proposició de llei té tot un seguit de qüestions que,
de manera resumida, intentaré explicar.

Les funcions d'aquest Consell Balear de Sostenibilitat són
variades i múltiples, per exemple, estimular, promoure i
desenvolupar, a partir de totes les aportacions de diversos
sectors econòmics, ecologistes i socials i de les administracions
públiques la confecció de l'Agenda 21 de Balears; estimular i
promoure la redacció d'agendes 21 d'àmbit local; impulsar
l'elaboració d'una auditoria ambiental de les Illes, en diem,
d'això, petjada ecològica de la nostra comunitat, element bàsic
per tal de planificar qualsevol tipus d'estructura, siguin
econòmiques, viàries, etc.; a més, ha de tenir la funció d'òrgan
consultiu i d'assessorament del Govern balear, amb l'emissió de
dictàmens, informes, etc.; però, sobretot, aquest Consell Balear
de Sostenibilitat ha d'estar format o ha de tenir una força que
provengui de la participació ciutadana. 

Nosaltres proposam que aquest Consell estigui integrat per
24 membres, 8 de les administracions públiques, 8 de les
organitzacions socials i 8 representants del món científic i de
diversos sectors productius, sense la participació d'aquests
sectors, seria totalment impensable l'eficiència d'aquest Consell
Balear de Sostenibilitat.

Per això, a més, pensàvem nosaltres que el sistema de
treball que hauria de tenir aquest Consell Balear s'hauria de
dividir en àrees de treball, a partir d'una presidència rotatòria i
d'una assemblea d'aquests membres, hi hauria d'haver tot un
seguit d'àrees de treball que haurien, precisament, d'incidir en
els temes de medi ambient i territori, en totes les qüestions
econòmiques i també en totes les qüestions socials, allò que he

dit en un principi, la sostenibilitat és lligar el
desenvolupament, justícia social i medi ambient,  tots ells
per tal de crear polítiques comunes que, de manera
transversal, aquesta definició travessa.

Aquests serien, a grans trets, els elements més
importants que, des del nostre punt de vista, apart també
dels seus recursos financers propis perquè, evidentment,
pugui tenir aquesta funció d'assessorament, aquesta funció
d'impuls i aquesta funció de control de totes les polítiques
que es facin en el Govern balear.

Aquesta proposició de llei que hem presentat Els Verds
vol ser un document de treball, no és el definitori, no és
l'única proposta que es pugui fer, n'hi poden haver d'altres,
des del nostre punt de vista es podrien ampliar, fins i tot
modificar, si es creu oportú, tot en el procés parlamentari.
Som conscients que aquesta proposta pot tenir mancances,
però els ben assegur que parteix de l'experiència i de la
participació de moltes associacions i entitats relacionades
amb la sostenibilitat que treballen aquí i a d'altres indrets
per fer avançar aquesta idea de sostenibilitat.

Avui podria ser un dia important per als ciutadans de les
nostres illes, si som capaços d'avançar una passa més cap a
aquesta sostenibilitat, ens hi jugam molt. Esper que
interessos partidistes no posin entrebancs a caminar per
aquí.

Per acabar, només vull fer una proposta del catedràtic
d'Ecologia, el prestigiós Ramon Folch, que diu: "en el futur
immediat, només serà governable una societat sostenible, i
només seran societats veritables els col•lectius sostenibles
efectivament governats", i jo hi afegesc que les nostres illes
i la resta del món seran sostenibles, però en seran, i això és
responsabilitat de tots. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Grups que vulguin intervenir a
favor d'aquesta proposició de llei? Per part d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. La veritat és que la lectura de la iniciativa dels
Verds, la Proposició de llei per a la creació del Consell
Balear de Sostenibilitat, m'ha creat una profunda torbació,
perquè m'he assabentat a través de la lectura de l'exposició
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de motius que el concepte de sostenibilitat no l'havia inventat
el Sr. Matas, fins i tot ni tan sols l'havia inventat el Sr. Matas.
He sabut, per tant, que el concepte de sostenibilitat no és
manifestar vagament preocupació pels efectes mediambientals
de l'activitat humana, de l'activitat econòmica, bàsicament, de
la mateixa manera que no és el mateix ser ecologista que no
voler que matin balenes, que és una cosa bastant més complexa
que això.

I de la lectura d'aqueta iniciativa es desprèn que el concepte
de sostenibilitat és un concepte rigorós, és un concepte, en
definitiva, científic, que ha estat objecte de debat a molts
fòrums internacionals i que té unes implicacions molt concretes
respecte del que és la definició del model de desenvolupament
econòmic  d'una col•lectivitat, que la sostenibilitat, en el cas,
per exemple, de les Illes Balears, és incompatible, el concepte
de sostenibilitat, la utilització del terme sostenibilitat, amb una
perspectiva de creixement sostingut de consum del territori,
maldament sigui un creixement modulat, canalitzat, d'aquest
consum indefinit del territori, que és el que plantegen, per
exemple, les Directrius d'ordenació del territori, que és
creixement sostenible, desenvolupament sostenible, és
incompatible amb un creixement immoderat, sostingut, del
consum energètic basat en combustibles fòssils i que, en tot cas,
ha de passar per una potenciació de les energies de caràcter
renovable, i que, evidentment, quan alegrement a illes com
Mallorca es travessa el llindar que separa la utilització de
recursos hídrics naturalment renovables per entrar en una altra
etapa, en un altre món, que és el fet de dir que per jo consumir
aigua, he de fabricar-la primerament, per primera vegada en la
història d'aquesta comunitat, efectivament, fem polítiques
insostenibles i fem passes enrera en el tema de sostenibilitat.

Per tant, el tema és un tema seriós, és un tema rigorós, és un
tema que té importants implicacions, que no és compatible amb
qualsevol política, malgrat que qualsevol polític avui en dia
parli de sostenibilitat, i que, entre d'altres coses, apart d'exigir
noves polítiques, exigeix nous instruments jurídics per dur-la a
terme, un dels quals és el que es proposa en aquesta proposició
de creació del Consell Balear de Sostenibilitat, que també és
una figura estudiada i reconeguda a nivell internacional, una
figura que, evidentment, pot resultar xocant a una comunitat on
no funciona ni el modest Consell Balear de Medi Ambient, que
es reuneix cada ad calendas grecas, de tant en tant i amb un
paper absolutament secundari, per no dir accessori o per no dir
absolutament superflu, dins el que és l'autèntic procés de presa
de decisions a la comunitat autònoma. Lògicament, aquest
Consell Balear de Medi Ambient no ha funcionat ni ha
funcionat mai, no funciona, i això seria una cosa que podrien
posar en marxa persones que realment creguessin que la
definició d'un model de desenvolupament sostenible és una
definició que s'ha de fer de manera participativa amb tots els
agents econòmics i socials.

Nosaltres, en els nostres documents programàtics, hi parlam
d'una figura, que és el Consell Econòmic, Ecològic i Social, i
això vol ser un maridatge entre els clàssics consells econòmics
i socials, reconeguts fins i tot a la pròpia Constitució de l'Estat
espanyol de l'any 78, i aquests instruments de participació que
apunten cap a la sostenibilitat i cap a la preocupació ecològica.

De fet, nosaltres  veim que en un horitzó estratègic, a
llarg termini, això s'ha d'imbricar d'una manera total i,
probablement, amb un únic instrument jurídic de
participació. Però també és cert que això és una mica llunyà
del que ara mateix és la pròpia cultura de les organitzacions
socials que han de participar i que han de tenir un paper
actiu en aquest tipus d'organismes, i, per tant, dins el món
sindical hi ha una certa acomodació al concepte clàssic de
consell econòmic i social, que, bàsicament, el que fa és
informar i debatre les grans decisions de caràcter estratègic
que afecten el desenvolupament de l'economia i
l'organització del món del treball, i per una altra banda,
també hi ha una tendència a organitzar aquests tipus
d'instruments amb una preocupació bàsicament ecològica o
mediambiental.

De fet, nosaltres, des del suport inqüestionable a la
iniciativa, apreciam una certa distorsió entre el que serien
les àrees de treball que es preveuen en la pròpia proposició
de llei, on, efectivament, hi ha l'àrea de treball de medi
ambient i territori, l'àrea de treball social i l'àrea de treball
d'economia, que jo crec que participa, per tant, d'aquest
esperit de clara interrelació entre economia, organització
social i qüestions de caràcter ecològic i mediambiental, i
després el que seria la pròpia composició d'aquest consell,
en el sentit que la participació del món del treball, la
participació dels sectors productius, queda una mica diluïda
dins un dels tres grans blocs que conformen aquest futur
Consell Econòmic.

Per tant, en el cas hipotètic i supòs que no real que
aquesta proposició de llei fos admesa a tràmit per un Partit
Popular, de la incapacitat del qual d'entendre el seu
contingut estic segur, lògicament, pensam que aquesta seria
una de les qüestions que, probablement, podrien ser
debatudes i millorades. En qualsevol cas, això no va
absolutament en detriment del que és una iniciativa
absolutament defensable, absolutament en sintonia amb el
que seria una política sostenible a la nostra comunitat
autònoma, i no només en sintonia sinó imprescindible per
fer una política sostenible a la nostra comunitat autònoma
i, hi insistesc, a moltes altres bandes del món, perquè, això,
no ens ho inventam, això està teoritzat i estudiat, i l'únic que
es faria a les Illes Balears és passar de les paraules als fets,
passar de la retòrica a la política concreta, i, per tant, fer el
que fan molts altres països i moltes altres comunitats, que és
començar a endinsar-se dins les polítiques de sostenibilitat
i començar a crear els instruments jurídics per fer-les
possibles. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Joan Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:
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Gràcies, Sr. President. El PSM vol manifestar el suport a
aquesta proposició de llei que ha presentat el diputat del partit
verd, i felicitar aquest diputat per aquesta iniciativa, perquè a
les Illes Balears, creim per part del PSM, que és necessari
crear-hi aquest Consell Balear de Sostenibilitat per avaluar i
aplicar un desenvolupament sostenible al creixement econòmic
de les Illes, un creixement econòmic que a les Illes ha anat
sempre molt lligat a la degradació del territori, al consum de
recursos naturals i a la contaminació de l'atmósfera. En els anys
seixanta hi va haver el primer bum turístic, que va significar la
construcció de grans edificis hotelers i la creació de les grans
zones turístiques que hi ha en aquests moments. Els anys
vuitanta van coincidir amb l'edificació dels blocs d'apartaments
que a poc a poc han anat guanyant terreny als hotels. I ara veim
de tres anys ençà cap a aquí com es produeix el que alguns
especialistes han anomenat el tercer bum de la construcció, que
ja no són només hotels i apartaments, sinó que ara s'edifiquen
habitatges unifamiliars, molts dels quals dins sòl rústic, dins sòl
rústic protegit i dins espais naturals, i també s'utilitzen com a
zones turístiques residencials. és evident que aquest fet no
només afecta l'onada constructora, sinó que s'hi han d'afegir un
augment considerable de residents, una massificació turística de
sòl rústic que no només és consum de territori, sinó que afecta
les necessitats d'infraestructura, que crea problemes d'aigua,
que crea una major demanda energètica, i  s'hi ha d'afegir també
un increment de la producció de residus i la saturació de
determinades infraestructures.

Per tant, açò vol dir una pèrdua de qualitat de vida dels que
vivim a les Illes, dels habitants de les Illes Balears, i nosaltres
creim que aquest model de creixement constitueix un exemple
d'insostenibilitat, que implica una degradació dels recursos
naturals, i fa necessari no només posar mesures legislatives
com puguin ser les Directrius d'ordenació territorial o la Llei
general turística, sinó també que impliqui la participació dels
sectors socials i econòmics de les Illes Balears per avaluar els
efectes d'aquest creixement desmesurat i per posar mesura i per
posar seny en aquest creixement i fer-lo sostenible.

Per tant, creim necessari crear aquest Consell Balear de la
Sostenibilitat com un òrgan de participació i consulta en la
confecció de l'Agenda 21 de les Illes Balears, en el qual, com
hem dit abans, participi o on es propiciï la participació dels
sectors implicats en el desenvolupament econòmic de les
nostres illes.

Per açò, tot i entenent que és una presa en consideració i
que, per tant, si es prengués en consideració, hi hauria
posteriors debats en ponència i en comissió, on els altres grups
podríem aportar les nostres puntualitzacions i les nostres
esmenes, donarem suport a la iniciativa del grup verd. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Vicent tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES.

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Senyor representant del Grup Mixt, ja anunciar,
d'entrada, el vot favorable del Grup socialista a la seva
proposta, i aprofitaré aquesta intervenció breu per donar
alguns arguments nous al que s'ha dit, especialment al Grup
Popular, al grup de la majoria, encara que en aquest moment
estigui en minoria a la cambra, perquè també votin aquesta
presa en consideració, entenent que és una presa en
consideració i que, en la seva tramitació, pot ser millorada
l'organització d'aquest Consell Balear de la Sostenibilitat.

I dic que hi vull afegir qualque argument nou en el sentit
que aquest viaje hacia el centro que ha iniciat el grup de la
majoria, donin suport a aquesta presa en consideració per
l'element de particpació que representa la creació d'un nou
consell a la nostra comunitat autònoma, sense cap dubte,
centre, molt donar participació en la gestió pública als
agents socials, i per tant, aquest és un element que ha sortit
molt de passada i en el qual vull fer incidència per la seva
importància, precisament en el moment que la societat està
preocupada especialment per aquests temes.

El mateix portaveu proposant ha dit que no pretén ser
més que una eina o un mecanisme de feina en l'elaboració
dels elements que han de configurar el desenvolupament de
la nostra societat, per tant, precisament perquè ho entenem
nosaltres així, com una eina, com un mecanisme de
participació social, creim que és positiu, i insistesc en
aquest aspecte, on puguin participar l'Administració, les
organitzacions socials, el món científic, els sectors
productius i el món del treball, tal com diu a la seva
proposta.

Precisament, jo crec que aquesta és la gran virtut
d'aquesta proposta, que dóna participació a l'Administració,
al treball comú, al debat comú, entre l'Administració i la
societat, i especialment perquè entenem que només des del
compromís social, només des del compromís dels agents
socials, podran tenir plena efectivitat les mesures que
s'hagin de prendre en nom de la sostenibilitat de la nostra
economia de la nostra societat, tot i reconèixer que aquestes
mesures a vegades són poc populars o són vistes amb certa
reticència per determinats elements socials, precisament des
d'aquest compromís és que sabem, en tendrem la garantia,
que aquestes mesures necessàries es podran prendre amb
més fermesa i amb més garanties d'efectivitat.

I he d'insistir quant a la proposta de Consell de
Sostenibilitat que si consell vol dir participació social,
sostenibilitat és un element cabdal i molt important en els
moments que vivim a la nostra societat, és un concepte que
preocupa, evidentment, la societat de les Illes Balears,  jo
crec que la prova és que una part important d'aquesta
societat ha sortit al carrer a Mallorca, a Eivissa i a Menorca
aquests darrers dies precisament preocupada pel ritme de
creixement que porta la nostra societat, preocupada perquè
creu que aquest ritme de creixement no ens duu cap a una
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sostenibilitat, sinó que, més aviat, tot el contrari. Per tant, el
concepte de sostenibilitat té tota la importància, i vull remarcar
tota la importància que representa, i vull dir amb això que,
sense negar cap societat o reconeixent a tota societat el dret a
créixer, el dret a prosperar, el dret a crear riquesa i benestar
socials, hem de ser conscients que això s'ha de fer sense posar
en perill els recursos, sense posar en perill la sostenibilitat, i
valgui la redundància, de les futures generacions.

Per tant, jo crec que pels dos conceptes, pel concepte de
participació que representa aquesta proposta i pel concepte i la
importància de la necessària sostenibilitat per a una societat
moderna, és bo que aquesta proposta es prengui en consideració
i que sigui aprovada definitivament després de la tramitació
parlamentària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS.

Gràcies, Sr. President, per fixar la nostra posició respecte
d'aquesta iniciativa, respecte d'aquesta proposició de llei del
Grup Parlamentari Mixt, de creació d'aquest Consell Balear de
Sostenibilitat, i jo crec que, per fixar la nostra posició, no hem
d'entrar en un debat sobre el model de desenvolupament en
aquestes illes, ni tan sols hem d'entrar a debatre sobre la
sostenibilitat o no de les mesures de l'acció política que duu a
terme aquest govern, i tampoc no entraré en el contingut del
projecte de llei, sobre el qual sí que podríem dir moltes coses,
des del nostre punt de vista, algunes incoherències, algunes
qüestions que nosaltres plantejaríem en el cas que fos presa en
consideració, en el cas que es tramitàs, però que ho faria la
ponència que estudiés la llei, la comissió que la debatés
posteriorment, però, com dic, la nostra postura la fixaré en base
a fer una reflexió senzilla i, a més, condicionada, crec jo, en
aquest cas, per una realitat parlamentària i, sobretot, per unes
prioritats que té el Partit Popular, que té el Grup Parlamentari
Popular, davant aquesta realitat parlamentària, i que no és altra
que hi ha moltíssimes iniciatives legislatives en tràmit en
aquest moment, i, evidentment, són iniciatives legislatives que
són més prioritàries per a nosaltres, perquè crec que aporten
molt més que el que seria prendre en consideració aquesta
proposició de llei.

Com dic, en el cas que es prengués en consideració i
sobre la qual es pogués després entrar en debat, és inoportú,
no seria bo que aquest parlament, donat, com dic, totes les
iniciatives legislatives que hi ha en tràmit, prengués en
consideració aquesta llei, perquè crec que és innecessària,
no aporta res, ja dic, no és que la rebutgem per complet,
sinó que, donades les prioritats, donada la realitat
parlamentària d'aquests darrers dos mesos de període de
sessions que ens queden, prendre en consideració, admetre
a tràmit, aquesta proposició de llei de creació d'aquest
Consell Balear de Sostenibilitat no aportaria res a aquesta
comunitat autònoma, i sí que hi aportarà, en canvi,
l'aprovació de la Llei general turística, l'aprovació de la Llei
de Directrius d'ordenació del territori, que, com dic, són les
nostres prioritats.

I donat també, i no voldria que s'interpretés com entrar
en el contingut, crec que aquest Consell Balear de
Sostenibilitat sí que compliria algunes funcions. Nosaltres
matisaríem, en el cas que s'admetés, el seu contingut, però
no hi ha òrgans suficients dins la comunitat autònoma, la
Comissió Balear de Medi Ambient compleix bàsicament les
funcions que es proposen aquí, dictamina i analitza tot el
que són els projectes que tenguin una repercussió
mediambiental, per tant, es podria produir una certa
duplicitat amb els òrgans que avui ja existeixen, i un altre
aspecte que també es podria esmentar és que tal com
s'estableix a l'Agenda 21, el que s'hi fixa és que s'ha
d'articular un sistema de participació, un poc de dalt a baix,
que han de ser les iniciatives locals les que fomentin i
articulin aquesta participació.

Com dic, sense voler entrar més en contingut, crec que
no és una prioritat per a nosaltres admetre a tràmit aquesta
llei, no aportaria res prioritari a aquesta comunitat
autònoma, i nosaltres creim que s'han de tramitar les lleis
que hi ha en marxa, les Directrius d'ordenació del territori,
la Llei turística i en un futur tal vegada podrem entrar en
aquesta qüestió que es planteja avui, però nosaltres
rebutjarem, per tot açò que he dit, la presa en consideració
d'aquesta proposició de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, Sr. Diputat, hi ha hagut
fixació de posicions per part dels grups parlamentaris, que
no han entrat a valorar la proposició de llei, sinó que han
expressat el seu suport,  i així han dit: "Fixam la nostra
posició", igual que per part del Grup Parlamentari Popular,
que també ha fixat la posició del grup parlamentari, sense
entrar en debat.
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Si vostè considera que hi ha hagut qualque contradicció,
té..., jo li concedesc la paraula per contradiccions, però sàpiga
que ha estat una fixació de posició.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No abusaré de la seva generositat, per
tant dos minuts ràpidament. Bé, en primer lloc vull agrair el
suport d'Esquerra Unida, del PSM i del Grup Socialista i, en
primer lloc, ràpidament per dir que, bé, crec que és bastant
estrany, bastant estrany que l'argument de més pes del Partit
Popular per rebutjar aquesta iniciativa sigui que hi ha altres
temes en marxa i que, per tant, com que això no aportaria res,
idò no ho hem de discutir. Em sembla una mica fort, em sembla
una mica fort que una comissió amb un pes i unes funcions
molt important sigui despatxada d'aquesta manera pel Grup
Popular.

I per altre costat parla de possibles duplicitats o
interferències que es poguessin crear amb la Comissió Balear
de Medi Ambient, comentava. Bé, la Comissió Balear de Medi
Ambient no té absolutament res a veure amb la Comissió
Balear de Medi Ambient, perdó, amb la Comissió Balear de
Sostenibilitat, que té 13 funcions entre les quals només en
comparteix tres o quatre que són semblants a les funcions que
proposa la Comissió Balear de Medi Ambient. La Comissió
Balear de Medi Ambient no diu res i no parla de res de
l'Agenda 21. La Comissió Balear de Medi Ambient és un òrgan
absolutament burocràtic on els ecologistes no hi pinten res i on
el 99% dels seus components són membres del Govern, per tant
una cosa absolutament controlada pel Govern, que fa 14 anys
que teòricament funciona i és absolutament inoperativa, que no
té, per tant, un àmbit de participació tan ampli com proposa la
iniciativa de la Comissió Balear de Sostenibilitat, on l'eix
central és la sostenibilitat, cosa que no apareix en absolut a la
Comissió Balear de Medi Ambient, que té un funcionament
més democràtic, una participació molt més plural i molt més
àmplia. Per tant, jo crec que tal vegada el que hi deu haver és
una mica de por en el Partit Popular a deixar participar tants de
sectors i a perdre el control que té ara sobre tots aquests temes.

Simplement hem de lamentar l'actitud del Partit Popular i
res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la presa en
consideració de la proposició de llei 5978/98 del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la creació del Consell Balear de
Sostenibilitat, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la presa en consideració d'aquesta proposició de
llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Immediatament es produirà la reunió de la Junta de
Portaveus.
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