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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, vagin ocupant els seus escons.
Començarem aquesta sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 504/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cost de les Directrius d'Ordenació
Territorial.

El primer punt fa referència a preguntes i, la primera, la
formula el diputat Sr. Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cost de les Directrius d'Ordenació
Territorial. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. El passat dia 28 de gener
el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, el
Sr. Huguet, manifestava al Diario de Mallorca que els
recursos per finançar algunes de les operacions,
especialment les de desclassificació i de rehabilitació de les
zones rurals derivades de les Directrius d'Ordenació del
Territori, correrien a càrrec d'un consorci a part, d'un
consorci finançat per entitats públiques, per les
administracions públiques i amb doblers privats que
provindrien, fonamentalment, pràcticament exclusivament
-no deia una altra cosa- d'activitats relacionades amb el
turisme. 
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Bé, volem saber si aquesta és efectivament la posició oficial
del Govern o, si més no, la posició oficial de la Conselleria de
Medi Ambient i Ordenació del Territori i Litoral en relació al
finançament de les operacions derivades de les Directrius.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer que li he de dir és que
efectivament, efectivament, el cost de les Directrius
d'Ordenació del Territori, de les possibles actuacions de
desclassificació o de reconversió territorial que s'hagin de dur
endavant, aniran a càrrec dels sectors públics, dels sectors
públics i, per tant, dels pressuposts d'aquests distints sectors
públics. És evident que quan parl de sector públic estic parlant
a tots els seus nivells, i quan parl de sector públic parl també de
tots els sectors que estiguin relacionats amb els sector públic i
que facin aportacions als pressupostos generals de cada una
d'aquestes institucions, estic parlant d'ajuntaments, consells
insulars, Govern, Administració central o, fins i tot, Europa. 

Per tant, tots els sectors, d'acord amb la seva aportació en
els pressuposts, aportaran una part del cost d'aquestes
directrius, si bé és vera, també, que les Directrius, d'una forma
jo crec que justa i nova, fan que, a determinades actuacions de
reconversió territorial, hi puguin actuar altres elements
d'iniciativa privada, a més de les pròpies administracions, i que
siguin aquests elements els que, d'una manera conjunta amb les
administracions públiques, puguin dur endavant una política de
rehabilitació, de recuperació d'entorns urbans que estiguin en
males condicions, degradats. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Conseller, no sé si estarà
d'acord amb mi amb qualificar de difícilment assumible, per no
dir lamentable, que ens haguem d'assabentar que un projecte
carregat de l'ambició de les Directrius, no sapiguem quins són
i quins seran els mecanismes de finançament i que es facin
declaracions contradictòries. 

Ara, jo no sé molt bé, i jo crec que la Cambra no s'ha
assabentat molt bé, si vostè acaba de ratificar les declaracions
del seu director general o les acaba de desmentir; em sembla
que tots ens hem quedat exactament igual de perplexes perquè
diu que les pagarà el sector públic, però potser resultarà que no,
que potser hi haurà un mecanisme perquè les pagui el sector
privat. Jo no sé on és aquest mecanisme. 

En qualsevol cas, allò que ens preocupa, d'allò que tenim
por, és que, a les Directrius, els pugui passar el mateix que
al Pla d'ordenació de l'oferta turística: que, independentment
de la crítica objectiva que es pugui fer pel seu propi
contingut, el fet fonamental és que el gran fracàs del Pla
d'ordenació de l'oferta turística va venir i ve,
fonamentalment, per una qüestió que veníem denunciant des
del principi, perquè no està aclarit com i qui paga tots els
costos derivats del pla. Amb les Directrius passa el mateix:
el problema és que es llancen des del Govern a la societat
missatges, alguns, contradictoris -després ho aclarirem amb
una pregunta també adreçada al conseller de Turisme- i
vostè no ha aclarit quina serà la responsabilitat del sector
turístic, què és allò que vostès tenen pensat, perquè
explicitat res, sobre la participació o no del sector turístic
dins aquest finançament del cost de les Directrius i, en fi, on
es que es plasmen, que es posen de manifest aquestes
intencions del Govern perquè, per descomptat, en el
projecte de les Directriu no. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Quetglas, jo crec que la
Cambra sí que s'ha assabentat de quines són les intencions
del Govern per finançar les Directrius. Si vostè no s'ha
assabentat, si vostè no s'ha assabentat, jo li diré un poquet
més poc a poc, procuraré no fer tanta via.

Miri, les institucions públiques, dins tots els seus nivells
i amb càrrec als seus pressupostos, hauran de participar. Es
diu explícitament dins les Directrius que el Govern hi
participarà; amb càrrec a on?, òbviament als pressupostos
generals. Qui participa en aquests pressupostos generals?,
tota la nostra societat. Ho dic poc a poc perquè m'entengui.

A més, a més, hi ha unes àrees de reconversió i
rehabilitació territorial on podran jugar conjuntament
l'Administració amb entitats privades per dur endavant
aquestes actuacions de rehabilitació, i aquí sí que hi haurà
cooperació entre les entitats privades i l'Administració. Això
no és molt difícil d'entendre, jo crec que és bastant fàcil
d'entendre. 

Miri, quina és la diferència? Que nosaltres, a més, no
renunciam a anar a cercar fons a altres institucions,
europees o Administració central, per dur endavant aquestes
actuacions, no hi renunciarem mai, Sr. Quetglas; tractarem
sempre de fer gestió econòmica per trobar aquesta
finançació, entre altres coses perquè és la nostra
responsabilitat. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 507/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a capacitat de població que preveuen les
DOT per a l'illa de Mallorca.

Passam a la segona pregunta, formulada pel diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a capacitat de població que preveuen les Directrius
d'Ordenació Territorial per a l'illa de Mallorca. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Ordenació del Territori, durant la setmana prèvia al
coneixement del contingut de l'articulat de les Directrius
d'Ordenació Territorial, la setmana, diguem, de reblaniment de
l'opinió pública, que vostès van utilitzar una sèrie de dades i de
quadres i de conferències per explicar allò que era inaccessible
el seu coneixement directe, vostè va manejar unes xifres de
capacitat de població que, a més, van ser reproduïdes per la
major part dels mitjans de comunicació perquè realment eren
notícia, aquestes xifres, segons les quals, en el cas de Mallorca,
la capacitat actual és d'1.105.000 habitants, els màxim que es
permet actualment és de 3.165.000 i la proposta que fan les
Directrius tindria una capacitat d'1.250.000. Això significa que
les Directrius suposarien -segons aquesta informació que el
Govern va facilitar- una reducció d'1.915.000 habitants. 

Tenint en compte que nosaltres coneixem que la superfície
urbanitzable a Mallorca, tant si té pla parcial com si no en té, és
d'un màxim d'unes 6.000 hectàrees, cosa que coincideix bastant
amb l'ordre de magnitud que maneja el Govern, i que aquestes
6.000 hectàrees tenen una capacitat -havent exclòs prèviament
les que ho són de caràcter industrial, etc., residencials,
turístiques i mixtes- tenen una capacitat aproximada però
bastant ajustada de 375.000 habitants, si tot l'urbanitzable de
Mallorca té una capacitat de 375.000 habitants i el Govern, o
les Directrius d'Ordenació Territorial que el Govern proposa,
desclassifiquen una part d'aquest urbanitzable, per tant, una part
de 375.000 habitants, voldria que m'explicàs com es pot
rebaixar en 1.915.000 habitants la població de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, efectivament, dins les xifres
que s'han manejat i que es manegen no només per part del
Govern, sinó jo diria que gairebé per part de tots els
interlocutors socials i polítics que tenim en el marc
d'aquesta prediscussió de les Directrius d'Ordenació del
Territori que tenim en aquests moments plantejada dins la
nostra comunitat, que ben aviat arribarà a aquest fòrum,
efectivament es manegen per a l'illa de Mallorca un sostre
poblacional de 3.100.000 que, en el cas de totes les illes es
recondueix a qualque cosa de 4 milions de persones i,
efectivament, són les Directrius del Ordenació del Territori
les que no permetran que en el futur aquest sostre
poblacional es desenvolupi d'acord amb aquestes xifres: 3
milions i busques en el cas de l'illa de Mallorca i quan
parlam de tota la nostra comunitat 4 milions i qualque cosa
més de persones.

Per què no ho permetran? Perquè, miri, el sòtil màxim
que s'estableix va d'acord amb aquestes xifres a què vostè
feia referència, de més o manco 1.100.000 persones per a
l'illa de Mallorca i, en total, quan hom s'afegeix aquí l'illa de
Menorca i l'illa d'Eivissa ens movem, anam a una xifra
propera, al cap de 10 anys, al sostre de 10 anys, d'1.700.000
persones. 

És evident que aquesta capacitat de població no només
es dimensiona, no només es redueix dins els sòls
urbanitzables, és evident que cada un dels municipis que en
aquests moments estan assenyalant un sostres absolutament
desfasats hauran de reconduir aquests sostres que tenen
assenyalats dins cada un d'aquests municipis a aquestes
xifres, però aquestes xifres, que són les que el Govern
maneja, són les xifres que es tenen avui en dia, les xifres
racionals, i fent una extrapolació d'això, surt, efectivament,
que a través de les Directrius d'Ordenació del Territori la
població prevista a la nostra comunitat, el sostre de població
de la nostra comunitat, es veurà reduït més enllà dels 2
milions de persones. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquí teníem dues possibilitats: o això
és un miracle o això és mentida. Com que de miracles
actualment, al final del segle XX, se'n produeixen menys, hem
de dir que té totes les possibilitats de ser una absoluta mentida.
Vostè, en aquests documents, que no són opinions, són
documents oficials, amb una capçalera ben grossa que diu
"Directrius d'Ordenació del Territori de les Illes Balears",
l'escut de la Comunitat Autònoma, que vostès han utilitzat per
donar aquesta informació, diu que desclassificaran a Mallorca
3.340 hectàrees, 3.340 hectàrees a Mallorca, on sabem que la
densitat mitja de tot l'urbanitzable és de 62 habitants per
hectàrea, suposen 207.000 habitants. Això és el que reduiran les
Directrius. 

Tota la resta són mentides, perquè dins les Directrius no hi
ha cap limitació ni cap obligació de disminuir el sòl urbà, que
és on se situen el 1.915.000 menys aquests 200.000 i, per tant,
si no hi ha cap normativa, cap obligació, si en cap moment, en
cap article de les Directrius, es parla que disminuirà el tamany
o la població del sòl urbà hem d'arribar a la conclusió que, com
que no és un miracle, ens estan enganyant com a xinesos amb
aquestes xifres que han publicat precisament quan no teníem
capacitat de reaccionar perquè ignoràvem quin era l'articulat de
les Directrius en les quals es basaven, xifres que -òbviament-
no formen part per res de la documentació de les Directrius, ni
sabem tan sols d'on han sortit, perquè ja fa molts de mesos que
esperam que ens enviïn la documentació que va servir, fa un
any, per calcular les xifres -que eren unes altres- de població.

Però, en qualsevol cas, insistesc Sr. Conseller: vostès diuen
en aquests gràfics, treu d'aquests gràfics, que a Mallorca en 10
anys només creixerà la capacitat de població en 145.000
habitants, que és molt, però això és el que diuen aquí, i això és
absolutament fals. Creixerà d'acord o admetrà una capacitat
d'acord amb les Directrius 12 vegades més grossa, d'1.860.000,
perquè sobre l'altra quantitat cap decisió, cap article no
assegura cap mínima reducció. El creixement del 10% que
vostè preveu a les Directrius per a Mallorca és un 10% d'allò
existent, de la superfície existent amb urbà i urbanitzable; per
tant, és un creixement, no és cap disminució. 

Per tant, estam davant la conclusió d'una operació
absolutament d'engany a l'opinió pública, d'engany total que, a
més, ja fa 15 dies que se li diu des de tots els grups de
l'oposició, dels grups ecologistes, i es dediquen a insultar en
lloc de donar explicacions que siguin mínimament convincents,
i l'explicació convincent que vostè ens pot donar no és més que
una: és un miracle, les Directrius disminuiran 1.915.000
habitants miraculosament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Triay, jo no sé si vostè
està acostumat, per fer feina i perquè les coses surtin, a
haver de fer miracles. Des del Govern ho feim d'una altra
manera: ens hi aferram, feim feina, passam hores, discutim
i prenem mesures. 

Vostè deia si això era un miracle o una mentida. Miri,
amb el meu interlocutor anterior he volgut tenir el benefici
del dubte de pensar que no ho havia entès. Vostè sí, que ho
ha d'entendre; vostè en sap, d'això; vostè té l'obligació
d'entendre'n, d'això, i quan em diu si jo estic dient una
mentida o si estic fent miracles, li puc garantir que no hi ha
pitjor mentider que aquell que no vol sentir les coses. 

Vostè sap que jo li he dit a la primera part de la
intervenció que nosaltres no actuam, no pretenem només
actuar dins els urbanitzables perquè seria impossible del tot
reduir aquestes xifres. Vostè sap, perquè jo li he dit, que
cada ajuntament, dins els seus sostres de població dins urbà,
s'ho haurà de reconduir i haurà d'anar a les quantitats que
avui i en aquest moment tenen, perquè les tenen i les tenen
dins urbà, i quan jo don una expectativa de creixement en
aquests municipis els estic permetent créixer durant els
pròxims 10 anys d'acord amb unes premisses que en aquests
moments tenen, perquè és la línia, el creixement poblacional
que han tengut en aquests darrers temps, i això vostè, Sr.
Triay, ho sap i, per tant, vostè no em pot dir que en aquests
moments nosaltres estiguem dient mentides, i quan em parla
de densitat de població i em parla de 66 persones, que ja ho
he sentit a dir una altra vegada, vostè sap perfectament,
perfectíssimament perquè vostè no em pot dir que no ho
entén, vostè ho sap, això, que les densitats de població en
aquesta comunitat són molt distintes al meu municipi, a
Alcúdia, a Palma, a Calvià o a un municipi de la seva illa de
Menorca, no té res a veure, no hi ha mitjanes de densitat de
població, i vostè utilitza aquestes densitats per fer
demagògia, perquè els sap greu que les Directrius
d'Ordenació del Territori siguin les que vendran a posar
ordre dins aquest creixement a la nostra comunitat, això és
el que les sap greu, Sr. Triay.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 494/99, 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
Eivissa.

Passam a la tercera pregunta, que formula la diputada
Sra. Joana Maria Barceló del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació de la disposició addicional quarta del
Projecte de llei general turística a Eivissa. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És la tercera pregunta en aquest sentit
que hem formulat avui al Sr. Conseller de Turisme, i li
demanaríem cadascuna de les dades i resultats a què dóna lloc
la fórmula aplicada a la disposició addicional quarta de la Llei
general turística que han presentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sra. Barceló, supongo que se
refiere al número final que es, en definitiva, lo que le interesa
en relación, ahora, con Ibiza y Formentera. El número final de
plazas sale 2.637 de un simple producto de tres factores, el
número 1.000 y dos cocientes que usted ya conoce, y también
tiene en su poder -espero, y si no me comprometo a que lo
tenga usted mañana sin falta- todos los datos de donde sale eso.
Es la simple suma de una serie de números que vienen en ese
libro de estadística al que me he referido reiteradamente por la
mañana. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.4) Pregunta RGE núm. 450/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a urbanitzables al municipi de
Santa Maria.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a urbanitzables al municipi de Santa Maria. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquest debat o predebat de les
preDOT -o no sé què es deuen dir- en diverses ocasions
membres del Govern, entre els quals hi havia el conseller de
Medi Ambient i urbanització del Territori, s'han referit al
municipi de Santa Maria com un dels municipis més expansius
de les Illes Balears. Això ens va fer suposar que la moratòria
del Govern balear hauria afectat molt fort el municipi de Santa
Maria, que seria allà on aquesta moratòria hauria suspès la
tramitació de més espais urbanitzables. Concretament, a
quantes hectàrees d'urbanitzables ha afectat la moratòria al
municipi de Santa Maria?, i per quin nombre de places, per
favor, Sr. Conseller.

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, vostè sap, perquè ho
he reiterat, repetit moltes vegades a moltes d'intervencions
dins aquesta cambra davant preguntes seves, avui matí la
darrera vegada crec que a preguntes d'un company seu, que
el Govern, quan va establir la moratòria o les Directrius
d'Ordenació del Territori, el que hem fet ha estat tractar de
fer uns criteris absolutament objectius sense anar a mirar a
qui afectaven o deixaven d'afectar. Per tant, jo, quan vàrem
preparar des de la Conselleria les Directrius, no vàrem tenir
en compte si a un municipi molt expansionista, com l'ha
declarat vostè, li afectaria molt.

Miri, jo el que li puc dir és que, d'acord amb el conveni
de col•laboració que tenim signat amb el Consell Insular de
Mallorca respecte a cartografia i a informació territorial de
data 10 del 6 del 97, es veurien afectades 28'9 hectàrees i
1.484 habitants dins el municipi de Santa Maria; això
d'acord amb la informació que vostès ens han passat.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, això és la gran expansió del
municipi de Santa Maria. Però jo he estudiat l'aplicació de
la moratòria del Govern al municipi de Santa Maria i afecta
zero hectàrees i zero habitants, aquesta és la qüestió, però
vaja, no volia anar cap a aquest debat, volia anar cap a la
següent afirmació que faré: vostès han volgut fer creure que
el municipi de Santa Maria -casualment el batle és el
secretari general del PSM- estava en el mateix nivell
d'expansió urbanística de Calvià, d'Alcúdia, etc. El municipi
de Santa Maria els darrers deu anys ha crescut 400
habitants, molt per sota del creixement mitjà que ha tengut
Mallorca i les Illes Balears, i vostès, d'una manera mal
intencionada, han volgut fer creure que en qüestions
urbanístiques tothom és igual. 

I podria ser que tothom fos igual, però el que no està bé,
com deia el Sr. Triay, és que diguin mentides, perquè amb
aquesta moratòria urbanística que vostès han fet i amb
aquestes DOT, per arribar a les xifres que vostès afirmen
que arribarem, passarà que els ciutadans s'aixecaran un matí
i allà on hi havia un solar no hi haurà solar, li hauran
confiscat: hi haurà un corral de figues de moro o de
figueres, però allà no s'hi podrà edificar perquè, per rebaixar
aquests sostres de població, Sr. Conseller, significaria que
haurien de retallar, que haurien de deixar tots els municipis
de les Illes Balears sense un sol solar, ni un, ni un solar
sense edificar quedaria a les Illes Balears. Aquestes són les
moratòries urbanístiques, aquest és el model territorial del
Partit Popular, Sr. Conseller.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 139 / 9 de febrer del 1999 6063

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Jo estic un poc disgustat, Sr. Sampol,
no només amb vostè, no només amb vostè: és la tercera vegada
que em sembla que sent avui que es diu que deim mentides des
del Govern quan duim endavant propostes, o feim propostes i
feim estimacions de les xifres que han d'anar endavant. Tant de
greu els sap, de veres, que facem unes propostes que siguin
proteccionistes, que proposin protegir el nostre territori, que
facin que un municipi -que vostè ha dit que era dels més
expansionistes- Santa Maria, que en 10 anys ha crescut 400
habitants, ha dit vostè, jo no sabia, m'ho acaba de dir vostè, i
que jo li dic que això l'afectarà en 28'9 hectàrees i 1.484
habitants, tres vegades, quatre vegades, gairebé, la població que
ha crescut els 10 darrers anys? Tant de greu els sap que el
Govern faci aquesta proposta? Tant de terreny els hem menjat
que ens han de dir mentiders?, que no creim això?, que és
necessari? Es coneix, es coneix que els hem agafat bé amb el
peu canviat, es coneix, Sr. Sampol, que els hem agafat amb el
peu canviat.

A mi em sap greu, però cregui aquesta proposta que feim
des del Govern és la que durem endavant, aquesta és la nostra
proposta per al nostre territori, no és una altra. Vostès continuïn
dient que som mentiders, nosaltres farem la nostra feina.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 476/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a estudi i
solucions a la problemàtica de descàrrega de productes
energètics a l'àrea oriental de Menorca.

I.10) Pregunta RGE núm. 477/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a dipòsits de
Campsa als voltants de l'aeroport de Menorca.

Passam a la pregunta número 5, que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, relativa
a estudi i solucions a la problemàtica de descàrrega de
productes energètics a l'àrea oriental de Menorca. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Agrairia que s'agrupassin la
pregunta número 5 i la número 10, que són dues separades
però pertanyen a la mateixa qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Perfectament. Idò també vostè pot fer ús de la paraula
per agrupar-les totes dues, la dels dipòsits de Campsa als
voltants de l'aeroport.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies. L'any 1994 es van aprovar en aquest parlament
els criteris generals del Pla director sectorial d'ubicació
d'indústries energètiques a l'illa de Menorca. Vostès saben
que dins aquest pla, o dins aquest tema, hi ha dos punt
d'especial problemàtica que són els dipòsits pròxims a
l'aeroport de Menorca i també, i sobretot, la descàrrega de
combustibles fòssils a la zona de Cala Figuera, que és una
zona ja totalment urbana i de perill real a la població. Tant
és així que el darrer estiu hi va haver un moviment per
demanar l'accelaració en el canvi d'ubicació d'aquesta
descàrrega de combustibles que van firmar molts d'habitants
d'aquella zona del nucli urbà de Maó que és pròxim a Cala
Figuera.

En aquests criteris generals del Pla director sectorial
d'ubicació d'indústries energètiques es preveia la realització
de dos estudis, entre d'altres, i també d'estudis econòmics,
si hi havia possibilitat de trasllat, sobre el trasllat de la
descàrrega de combustibles a Cala Figuera amb possibilitat
de creació de nous punts de descàrrega, i també la situació
de l'emmagatzamament que hi ha devora l'aeroport de
Menorca per veure quines alternatives i quin cost econòmic
tendria.

A mi m'agradaria saber, perquè supòs que estan fets els
estudis, quin estat el resultat d'aquests estudis i en quina
situació es troba la realització del Pla director.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, l'any 94 es varen
elaborar, per part d'aquest parlament, uns criteris -no un
estudi, com deia el Sr. Portella- per dur endavant un pla
director sectorial d'instal•lacions d'indústries energètiques
a l'illa de Menorca. En posterioritat va ser el consell insular
el que va elaborar un estudi que, com a documentació, es va
incorporar a l'elaboració d'un pla director sectorial per a les
Illes Balears, ja s'ha incorporat dins la documentació per
elaborar aquest pla director sectorial per a les Illes Balears,
no només ja per a l'illa de Menorca.
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Jo crec que a aquesta qüestió s'ha d'afegir el fet que la
descàrrega de productes energètics a Menorca, amb el
desmantellament de la fàbrica de butà a Ciutadella, se centra en
la planificació d'un únic punt de descàrrega per a tota l'illa de
Menorca, que ha de permetre també desmantellar les
instal•lacions de Campsa a Cala Figuera, en el port de Maó i,
per un altre costat, també s'ha de tractar d'aclarir si la
descàrrega de derivats de petroli s'ha de mantenir en el port de
Maó o resulta necessari cercar, ubicar, fer les infraestructures
necessàries, i s'ha de veure des del punt de vista tècnic,
econòmic i també mediambiental, per dur aquesta descàrrega a
un altre punt del litoral.

Això jo crec que val la pena, també -i el Sr. Portella supòs
que ho coneix- relacionar-ho amb la disponibilitat
d'atracaments per a creuers turístics, que cada vegada són més
grossos, cada vegada necessiten un calat més important per
accedir en aquests moments a l'illa de Menorca. Per tant, creim
que aquesta qüestió és una qüestió que excedeix allò
simplement des del punt de vista de subministrament de matèria
prima per a finalitats energètiques, sinó que ha de ser tractada
dins un marc molt més ample, que nosaltres pensam que ha de
ser precisament el Pla territorial parcial que en aquests moment
ja està concursat o s'està concursant per a l'illa de Menorca. Per
tant, el que creim des del Govern és que aquesta problemàtica
s'ha d'emmarcar dins l'elaboració d'aquest PTP i no des del punt
de vista, només, energètic, sinó que li hem de donar una sortida
més important, més general, i serà dins el PTP de l'illa de
Menorca allà on es contemplarà la solució.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. La setmana passada, quan em
referia als 16 anys que duim esperant un acord sobre el patronat
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, ja vaig comentar que esperant
la barba m'havia tornat blanca, i ara he de dir que prest
semblaré en Moisés, si he d'esperar que el Govern compleixi els
compromisos que el Parlament dóna al Govern, perquè vostè el
que acaba de dir és exactament el que es va dir fa cinc anys, fa
cinc anys es va dir açò, que s'havia de fer un estudi i s'havien
d'aportar solucions. El problema és que, si l'Arxiu de la Corona
d'Aragó explota, els historiadors tendrem pena, però si hi ha
algun accident en aquest dipòsit de descàrrega de combustible
de Campsa, el resultat serà molt diferent, i estan avisats des de
fa molts d'anys que hi ha un perill evident en la situació dels
dipòsits de Campsa.

Ara ens dóna un altre termini, que és el Pla territorial
parcial, quan en els criteris aprovats fa cinc anys de l'únic
que es parlava és que, en el futur, quan hi hagués aquest pla
director, s'havia de vincular al Pla territorial parcial, perquè
ja preveia que primer seria el pla director. Ara sembla que
ens dóna una altra allarga d'alguns anys i es mantendrà
aquesta situació que, a hores d'ara, la resposta havia de ser
que ja estava aclarida.

Però m'ha preocupat una altra cosa de les que ha dit:
vostè ha dit que ha de vincular el possible trasllat sense tenir
cap estudi, perquè no ha fet referència a cap resultat
determinant d'un estudi, que vol vincular el possible trasllat
dels dipòsits de la descàrrega de combustible fòssil a Cala
Figuera a la possible creació d'un lloc per a calat de grans
creuers a Maó. Jo no sé si ho he entès bé. Hi ha una
proposta a Maó, una proposta d'algunes persones i grups
d'influència, que també sembla ser que està ben vista pel
Partit Popular, de creació d'un braç en el port de Maó.
Tenim el braç del port de Ciutadella; ara tendrem el braç del
port de Maó. Jo no sé si és que volem que tengui dos braços,
Menorca, perquè no quedava bé que només n'hi hagués un
a Ciutadella, però el que vostè ha dit em sembla que va per
aquí. Si no va per aquí, ho desmenteixi, perquè em
preocuparia que s'aprofitàs un tema greu com és el dels
dipòsits de Campsa a Cala Figuera per una alternativa que
fos aquesta altra, no?

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. 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 Socías):

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Portella, respecte a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, avui, cap aquí, hi ha una
diferència substancial, i és que avui tenim concursat el PTP
de Menorca, hi ha un conveni signat amb el consell insular
-supòs que vostè el coneix- del quan ens feim càrrec
absolutament al cent per cent de la finançació; per tant,
aquest és un tema que està caminant i que està en marxa. Jo
sé que em costarà guanyar la seva confiança però, en
qualsevol cas, tengui la seguretat que el PTP sortirà
endavant i, em cregui, crec que val la pena contemplar el
tema de la descàrrega energètica de combustibles a
Menorca, contemplar-ho d'una forma global també, de cara
a fer possible aquest atracament, aquest punt de trobada
entre creuers turístics i aquestes grans embarcacions que
porten els derivats de petroli.
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Quant al tema dels dipòsits de Campsa, que sí que és ver
que se m'ha oblidat dir-li, tot i que efectivament em remet a
aquest PTP que s'està desenvolupant en aquests moments, sí
que li he de dir que probablement la solució vagi per situar -que
era la segona pregunta que hem acumulat- això prop dels
depòsits que existeixen ja en aquests moments fora del port de
Maó, devora l'aeroport també de Maó. Jo crec que aquesta és la
solució, però sí que m'agradaria fer-ne reserva, i fer-ne reserva
expressa, perquè el dic aquí queda enregistrat per després, que
en qualsevol cas em remet al PTP que s'està elaborant en
aquests moments. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 498/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a creació del Consell Econòmic i Social de
Balears.

Passam a la següent pregunta, 498/99, relativa a 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. La pregunta és molt senzilla: Manté
el Govern el compromís que la Llei de creació del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears estigui aprovada abans
d'acabar la legislatura? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller de Treball.

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

Sr. President, Sra. Diputada, el Govern segueix les passes
adients perquè aquest Consell Econòmic i Social sigui presentat
tan aviat com sigui possible a aquest parlament. Dia 5 de febrer
va ser aprovat l'esborrany de l'avantprojecte pel Consell de
Govern, que aquest esborrany es presentarà dia 17 a la Mesa de
Diàleg Social, davant els agents socials, que faran les seves
aportacions; i després el presentarem al Parlament. Com que el
Parlament és un poder autònom, com toca ser en tota
democràcia, ell és qui té la paraula després.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol tornar a fer ús de la paraula, Sra.
Diputada? Té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sí, Sr. President. És que no, i això vol dir que el Govern,
senyors consellers, diu mentides, a pesar que després els
sàpiga greu que els ho diguem. El Govern diu mentides, des
del Sr. Matas a l'últim conseller. El Sr. Matas es va
comprometre, i no ho complirà; i el Sr. Conseller es va
comprometre insistentment, en compareixences, en
proposicions no de llei, en interpel•lacions, insistentment
s'ha compromès que el Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears funcionés abans d'acabar aquesta legislatura.
Té un mes i mig, com a mals estudiants vénen a les proves
de setembre, de pressa i corrents, els ho han dit els sindicats,
i el Consell Econòmic i Social no estarà aprovat, no estarà
en funcionament abans d'acabar la legislatura, no hi estarà.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
tancar la qüestió, Sr. Conseller?

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

Gràcies, Sr. President. Repetesc que farem que es
presenti al Parlament en aquesta legislatura. En qualsevol
cas la decisió és del Parlament. En qualsevol jo estic ben
segur, dona de poca fe, que dia 13 de juny tornarem a tenir
majoria absoluta. Hi ha 50 milions de pressupost i
continuarem en funcionament (...). No vos preocupeu.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 505/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finançament del cost de
les Directrius d'Ordenació Territorial.

Passam a la següent pregunta, la 505/99, relativa a
finançament del cost de les Directrius d'Ordenació
Territorial, que formula l'Hble. Diputat Sr. Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista. Té
vostè la paraula, Sr. Diputat.



6066 DIARI DE SESSIONS / Núm. 139 / 9 de febrer del 1999

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Quan el director general d'Ordenació
Territorial i Urbanisme, Sr. Huguet, va anunciar que el
finançament de les Directrius d'Ordenació del Territori estarien
finançades per consorcis, les operacions derivades d'aquestes
directrius, per consorcis en què participarien el sector públic i
el sector privat, i es referia al sector turístic, vostè va ser el
primer que el va desmentir; i jo crec que li he de donar
l'enhorabona, perquè vostè ha guanyat. Vostè el va desmentir,
el va desautoritzar, ara l'acaba de desautoritzar també el seu
company de Govern, el Sr. Ramis, amb la qual cosa és evident
que no serà el sector turístic el que finançarà aquestes
Directrius d'Ordenació de Territori segons la intenció del
Govern. Jo de totes maneres vull mantenir la pregunta
formulada, perquè davant aquesta ambigüitat que ha manifestat
el Sr. Ramis vostè confirmi no existeix cap intenció del Govern,
o si pel contrari existeix ens ho comuniqui, en relació amb la
participació del sector turístic en el finançament de les
operacions derivades de les directrius. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l'Hble Conseller de
Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que ha quedado muy claro
con la intervención anterior del conseller de Medio Ambiente
cuál es el planteamiento que hace el Gobierno en cuanto a la
financiación de las Directrices, y que éstas no irán, como usted
formula por escrito en su pregunta, ni exclusivamente ni
siquiera básicamente a cargo del sector turístico. Que usted
atribuya eso desmentido concreto y rotundo de las palabras del
director general de Ordenación, yo creo que en eso se equivoca.
El director general de Ordenación yo creo que aludió a
posibilidades de financiación de determinadas operaciones
contenidas en las Directrices, que lógicamente debían de cargar
a cuenta de aquellos que más se beneficiaran, sea el sector
turístico, sea el comercial, o sea el de espectáculos. Y para
decírselo todavía más claro, aunque yo creo que el consejero de
Medio Ambiente después de dos veces se lo tiene que haber
dejado muy claro, yo le pondría un ejemplo y le haría una
pregunta, si usted me lo permite, a la gallega aunque yo no lo
sea: ¿Usted cree el que el Pla Mirall lo tienen que financiar los
sectores turísticos, o comerciales, o cualquier sector privado?
Si quiere, yo mismo le contesto: yo creo que no; es evidente
que el Pla Mirall lo financian los sectores públicos, pero
también es evidente que hay determinados aspectos del Pla
Mirall, por ejemplo si usted quiere arreglarse la fachada de su
casa y eso está dentro de las previsiones del Pla Mirall, en las
que usted participa en esa financiación.

Yo creo que es bastante inteligible y bastante claro. Ése es
el camino de las Directrices. Espero que ya finalmente haya
quedado completamente aclarada cuál es la posición del
Gobierno. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si no fos perquè el Sr. Conseller
ha anunciat que es retirava de la política, diria que té moltes
ganes de passar a l'oposició, perquè qui fa preguntes és
l'oposició, i qui les contesta és el Govern; no és el Govern
qui fa preguntes a l'oposició. Però, en fi, si vostè es vol anar
entrenant per després de dia 13 de juny, endavant.

Jo crec que en aquest final d'etapa del Govern del Partit
Popular s'està caracteritzant per una cosa que no havia
succeït mai, que són unes relacions difícils entre el Govern
i el sector turístic, i molt en concret amb el sector hoteler.
Després de la insubordinació que li ha fet el sector hoteler
a la seva llei general turística, l'oposició rotunda, frontal,
global, que l'ha obligat a vostè a renunciar al seu projecte i
canviar-lo de dalt a baix mitjançant les esmenes que ha
posat el Grup Parlamentari Popular al seu projecte, només
li faltava que plogués sobre banyat i el Sr. Huguet desvetllàs
intencions del Govern quant a obligar al sector turístic, que
és aquell que realment genera les plusvàlues que podrien
recaptar l'atenció per finançar de manera correcta algunes
determinades actuacions de les Directrius, vostè no va voler
obrir un segon front de batalla, es va apressar a desautoritzar
el director; i ara ens trobam amb la situació que jo li deia
abans al Sr. Ramis. Aquestes Directrius d'Ordenació del
Territori com es financen? La pregunta continua enlaire. El
que està clar és que el Govern no té un projecte clar de com
es finançaran les operacions derivades de les Directrius
d'Ordenació del Territori, i que llança globus sonda, llança
desmentits, ara diu una cosa, ara el contrari.

Jo crec que aquesta actitud ens durà a dues conclusions,
a mi em duu a dues conclusions: Primera, que aquestes
directrius així plantejades poden tenir el mateix virus del
fracàs que tenia en si mateix el Pla d'ordenació de l'oferta
turística. Què l'ha duit a aquest fracàs? La manca de
programació econòmica i financera de les actuacions
derivades del Pla; per això el Pla d'ordenació de l'oferta
turística ha fracassat. I si vostès estan tan tranquils en
relació que aquest ambiciós projecte pugui fracassar, crec
que estam legitimats per començar a tenir una sospita, la
sospita que aquest projecte de Directrius d'Ordenació de
Territori té una data de caducitat, i aquesta data de caducitat
és dia 13 de juny de 1999. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Conseller, per tancar la qüestió?
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Realmente uno estaría tentado a creer que hay alguna
posibilidad de que el Partido Popular pierda las elecciones el
próximo 13 de junio, si no fuera por la absoluta insistencia con
que ustedes se quieren animar, venga o no venga a cuento, pase
el Pisuerga por Valladolid o el Tormes por Salamanca, en
repetir lo que ustedes van a hacer el 13 de junio. Miren, si
ustedes salvan la cara y no hacen el ridículo el 13 de junio, todo
irá bien. Pero yo creo, en relación ya con el tema que tratamos,
de la financiación de las Directrices, que sólo la escasa
aplicación que pone usted en entender, por lo que usted no
entiende, porque fíjese que hasta le pongo un ejemplo y le hago
una pregunta, y hasta se la contesto, para ponérselo facilito.
Esto es como preguntar de qué color es el caballo blanco de
Santiago, e incluso decir además que es blanco, para que usted
no tenga ninguna posibilidad de equivocarse. Y a pesar de todo
usted no lo entiende. Lo siento, Sr. Quetglas, lo siento.

Y respecto al Plan de ordenación de la oferta turística,
insiste usted también en otra cosa, que a pesar del tiempo que
ha pasado, y las discusiones que hemos tenido usted y yo
precisamente en algunos foros, en éste y en otros sobre el tema,
todavía ha sido usted incapaz de entender que el Plan de
ordenación de la oferta turística funciona maravillosamente
bien, está plenamente vivo, tan vivo que nuestro proyecto, el
del Gobierno, que es el único que de momento hay de ley
general turística, recoge absolutamente esa vigencia y esa
validez, y una de esas enmiendas que ponemos es para que a
gente como usted, que no acaba de entenderlo, le quede
perfectamente claro. Lo ponemos en un artículo especial, la
vigencia del Plan de ordenación de la oferta turística, para que
ya usted y otros como usted, que se niegan a entender lo que
está claro para cualquier lector poco avisado incluso, es
transparente. De manera que tendrá usted ocasión de ver...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor

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

...esa enmienda. Sí, Sr. Presidente, lo siento, pero es que
normalmente algunos diputados tienen la costumbre de
convertir una pregunta en otra cosa, y hablar de temas que no
tienen nada que ver con lo que habían puesto en la pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

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

Y lógicamente yo quiero contestarle, para que en ningún
caso puedan decir que no van bien servidos. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 508/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a noves urbanitzacions al municipi de
Campos.

Passam a la següent pregunta, la 508/99, relativa a noves
urbanitzacions al municipi de Campos, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista. Té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Ordenació del Territori, en el municipi de Campos es poden
fer tres noves urbanitzacions, que no estan afectades ni per
la Llei de mesures transitòries, ni per la suspensió de
planejament del Consell de Mallorca, que són sa Pleta de sa
Ràpita, Son Durí 1, i REM6. A part d'això, hi ha 20
urbanitzacions que tenen pla parcial presentat a
l'Ajuntament i que estan afectades per la suspensió de
planejament aprovada pel Consell de Mallorca, i que
decaurà amb l'aprovació de les directrius, i que són sa
Marina, sa Barraca de sa Vinyola, i ara unes sigles que són
una mica avorrides, però que les diré tal com són: REM 17,
REM 23, REM 12, REM 11.1, REM 11.3, REM 16.2, THM
19, THM 20.2, THM 14, THM 13, THM 15, THM 20.3,
THM 1, THM 2, REM 8, REM 9. A part d'això hi ha un
sector que es diu Son Duri, THM 2, que és una zona
hotelera, que a través d'una martingala en l'aplicació de la
distància a la zona marítima terrestre també es podrà fer; i
a part d'això, hi ha el que es diu sa Caseta des Garriguer 2,
amb el projecte de camp de polo. 

Són 23 urbanitzacions, i per tant jo li deman en què es
basa el Govern quan en els mitjans de comunicació afirma
que en el municipi de Campos només es podrà fer amb les
Directrius una única nova urbanització.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Conseller? Té la paraula el conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Serà ver al final, que vostès tenen
la informació i la tenen tota, perquè amb aquest missal que
ens ha llegit, deu ser ben ver que la tenen tota, i que totes
vegades que jo els he dit que quan em fan preguntes a qui
afecta i deixa d'afectar, els dic que s'ho mirin, que són
vostès que tenen la informació, i que saben les hectàrees que
poden daixonar. Si un cas, la pròxima pregunta que tenc
avui horabaixa, l'enviaré a vostè, Sr. Triay.
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Però miri, contestant-li la pregunta concreta que em fa:
Nosaltres ens basam en la informació que ens ha donat
l'Ajuntament de Campos, i en aquesta informació, la informació
que ens ha donat l'Ajuntament de Campos, segons nosaltres
només hi ha una urbanització que es veia afectada per les
Directrius d'Ordenació del Territori, i que efectivament s'ha
excepcionat. És aquesta urbanització de sa Caseta des Garriguer
2, crec que ha dit, o qualque cosa així, la veritat és que no ho
entès molt bé, que hi va un projecte d'un camp de polo. Totes
les altres urbanitzacions no estan afectades per les Directrius
d'Ordenació del Territori, perquè nosaltres feim uns criteris
molt objectius, no miram quines urbanitzacions afecta, quines
sí i quines no. Aquests noms i llinatges que vostè m'ha donat,
nosaltres no els hem mirat. I això és així com nosaltres feim la
nostra feina, i li dic una altra cosa, Sr. Triay: Ja li puc anunciar
que si qualcuna d'aquestes urbanitzacions no quedàs afectada,
qualcun d'aquests projectes en tramitació no quedàs afectat pel
text de les Directrius, així com ha fet veure qualque company
meu, ja li puc dir per endavant que serà el Partit Popular el que
s'esmenarà ell mateix perquè aquestes urbanitzacions no entrin.
I ho dic ben fort i ben clar: serà el nostre projecte, serà la nostra
proposta la que impedirà que aquestes urbanitzacions a Campos
vagin endavant. Nosaltres mateixos assumirem la
responsabilitat i esmenarem com faci falta perquè aquestes
urbanitzacions no vagin, perquè nosaltres tenim molt clar quin
és el nostre plantejament, quin és el nostre projecte de futur, i
el defensarem, descuidi, Sr. Triay. 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:

Gràcies, Sr. President. Jo record el debat que vàrem tenir
quan la Llei de mesures cautelars en matèria d'urbanisme fins
a l'aprovació de les Directrius, quan recordàvem l'explicació
que vostè havia donat en el sentit que quedarien afectats per
aquesta llei els projectes que no haguessin presentat
documentació, el pla parcial als ajuntaments; que no faria falta
que estiguessin aprovats, sinó que quedarien exclosos els que
estiguessin presentats. L'expressió que hi ha a les Directrius és
idèntica de la que hi havia en aquella llei, per tant hem
d'entendre que significa el mateix, i si això és així, Sr.
Conseller, vostè no m'ha contestat en absolut al que jo li he
formulat. Jo li he donat les denominacions que es diuen damunt
el Pla General de Campos, cadascun dels sectors en funció de
la suspensió que va fer el Consell de Mallorca, i del qual no
varen ser inclosos; tres urbanitzacions no varen ser incloses,
però no són sòl urbà, són urbanitzable, i no varen ser incloses
per diferents raons, que ara no és el moment; 20 varen ser
incloses, i de les quals n'hi ha 16 que tenen el pla parcial
presentat però no el tenen aprovat. I a la vegada hi ha una
urbanització que s'ha fet a mesura per a ella una interpretació
absolutament forçada de les distàncies a la zona marítima
terrestre, al port esportiu de sa Ràpita. En conjunt són 23
urbanitzacions. Si vostè em diu que d'aquestes 23
urbanitzacions, 22 quedaran afectades per les Directrius, i una
serà la que les Directrius permetran, jo en prendré bona nota, i
veurem quina és la redacció que es proposa perquè això sigui
realment veritat. Nosaltres farem una proposta diferent, perquè
farem la proposta lògicament que la desclassificació, la
suspensió de planejament que hem proposat a una altra
institució es dugui a la pràctica, perquè hi ha molt de sòl ja urbà
i urbanitzable que es manté en aquest municipi. 

Però, per altra part, això és el que li deman: Si són 23, per
què insisteixen a totes les declaracions de premsa, a més
amb ofenses als grups que discrepen d'aquesta interpretació,
i que a més ho fa en base a la lletra de la proposta de
Directrius que vostès han presentat, i a notes oficials del
Govern, pagades per tots els ciutadans...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

...s'ha de qualificar de política destructiva dels partits de
l'esquerra balear, o s'ha d'ofendre l'entitat GOB, com es fa
avui mateix en una nota de premsa, pel fet que estan donant
les xifres reals, les conseqüències reals del que suposen
aquestes directrius a cada cas concret. Per tant, aquest és el
plantejament que li faig: 23 urbanitzacions no estan
afectades per les determinacions escrites de les Directrius,
que en cap moment diuen que només se'n podrà fer una,
sinó que fixa un criteri, una norma. A veure, digui'm com ho
farà perquè es converteixin només en una.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. 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. Miri, Sr. Triay, jo crec que a
vostè no faria falta repetir-li, i repetir-li més poc a poc,
perquè vostè ho hauria d'entendre, perquè cregui'm que li
tenc una consideració quan parla d'aquest tema, el que passa
és que també li he dir la veritat: la vaig perdent, Sr. Triay,
perquè vostè ho interpreta tot així com li convé, no com vol,
com li convé. Miri, de les urbanitzacions que en aquests
moments estan afectades per les Directrius en el municipi
de Campos, d'una manera expressa se n'excepciona una, que
és la que li he fet referència, que fa referència al camp de
polo, i és l'única que s'ha excepcionat. Si del text així com
és es dedueix que en quedarien excloses d'altres, 19, 20 o les
que siguin, jo no la tenc, la informació. Li repetesc una
vegada més: jo el que faré serà esmenar, com ja hem fet, el
nostre text perquè efectivament aquesta via d'excepció sigui
absolutament especial i excepcional, i quedi aquesta sola
excepció. I com que això és així, jo ja li dic per endavant
que ho durem endavant, perquè el nostre model és aquest,
és el model que nosaltres li estam proposant aquí. I si aquest
model ha d'anar per aprovacions provisionals, no parlar
d'allò que està en tramitació, sinó d'allò que té un pla parcial
inicialment i provisionalment aprovat, anirà per aquí, que
probablement és el camí que no ens quedarà més remei que
seguir. Que l'expressió que diuen les DOT sigui idèntica a
la Llei de moratòria, Sr. Triay, vostè sap que no és ver això.
L'excepció que feim, i quan feim una excepció no té res a
veure amb la Llei de moratòria que va treure el Govern la
Llei 8/98. Vostè ho sap, això.
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Quant al que em deia d'altres institucions que vostè ha
mencionat, jo me n'havia lliurat molt de mencionar-les, que és
el GOB, però vaja, ja que vostè ho ha dit, li he de dir que
efectivament és una incoherència total i absoluta que després de
quinze dies de tenir les Directrius damunt la taula, ara ens
surtin amb aquest cantet. Han tengut temps de mirar-s'ho. Què
és, que l'única possibilitat d'atacar-ho és dir "no ens ho creim,
això no pot ser mai que aquesta gent ho vulgui dur endavant"?
Miri, li repetesc: això és el nostre model...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramis, que estam en un torn de preguntes.

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

Sí, acab, Sr. President. Això és el nostre model, i el
defensarem fins al final, és el model proteccionista del Partit
Popular.Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Voldria recordar a les senyores i
senyors diputats i als membres del Govern que estam en torn de
preguntes, i per tant el temps és limitat.

I.9) Pregunta RGE núm. 487/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a les DOT.

Passam a la pregunta 487/99, relativa a Directrius
d'Ordenació Territorial, 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. El nostre grup sempre s'ha sorprès
que sense tenir aquestes dades, sense conèixer el nombre
d'urbanitzables, i sobretot sense saber l'evolució que s'està
produint, per exemple que tots els plans parcials en tramitació
-que aquesta és un dada que no coneix ningú dins les Illes
Balears, perquè cada ajuntament sap només les del seu
municipi, i ningú no té globalitzades les altres-, el Govern
s'atreveixi a donar hectàrees i a donar hectàrees, i a donar
solucions òptimes, com si no hi hagués res en tramitació, cosa
que no és així. Per tant nosaltres, davant aquest ball de nombres
que tenim en aquest moment amb les DOT, i que ja teníem
quan es va fer la Llei de mesures cautelars fins  l'aprovació de
les DOT, volem demanar al Govern com és que les va calcular,
el nombre d'hectàrees afectades per la moratòria, perquè
efectivament si hi havia una quinzena d'urbanitzacions de
Campos, per parlar de l'exemple probablement més exagerat,
que han posat en tramitació, i per tant no són afectats per la
moratòria, com podia saber el Govern, o com ha pogut calcular
el Govern quantes hectàrees afectava; perquè el fet de no tenir
informació no l'ha aturat mai de posar informació dins notes
oficials, bastant precisa. El que passa és que després la nega als
fòrums com el Parlament.

Jo de totes maneres la veritat és que tenc la temptació
després del que he sentit avui vespre, perquè jo també
repetiré que per contestar-nos mentides no val la pena
utilitzar aquest fòrum tan important per una democràcia, tan
sagrat, com per profanar-lo d'aquesta manera, Sr. Conseller,
perquè quan un conseller ens diu que es baixarà un milió
d'habitants a Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, li prec, en la línia que havíem dit abans: du
pràcticament dos minuts i encara no ha formulat la
pregunta.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, idò la pregunta en tot cas la tendrem aquí, però em
preocupa que si es diu a les Directrius que es podran
augmentar el nombre d'hectàrees respecte del sòl urbà i
urbanitzable existent, ens digui el conseller que això pot
significar que es reduirà el sostre de població. És
absolutament impossible amb aquestes premisses dins el sòl
urbà. Però en tot cas la pregunta ja l'he formulada, i la diré
ara expressament: Com va calcular el Govern el nombre
d'hectàrees que afecta la Llei de mesures cautelars fins a
l'aprovació de les DOT? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller de
Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. I van quatre vegades que des de
l'oposició es diu que el Govern quan fa un plantejament diu
mentides. Això no em pot deixar de recordar quan era un
infant, -i em disculparà el president que faci aquesta
divagació, però és que fa quatre vegades- que quan una
realitat no m'agradava, el que feia era negar-la; deia "això és
mentida". El problema és que jo tenia 5 anys, i vostès ja són
bastant més grandets.
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Miri, com va calcular el Govern el nombre d'hectàrees que
afecta la Llei 8/98, de mesures cautelars fins a l'aprovació de
les DOT?, que això és el que vostè em posa per escrit, a pesar
que després em demana una altra cosa, perquè després em
demana com feim el càlcul a l'hora d'estimar les hectàrees
afectades per les Directrius, és a dir que em demana dues coses
ben distintes. No sé si ho fa aposta, que és possible, o és que ha
tengut un lapsus mental.

Miri, en qualsevol cas jo li contestaré les dues coses, perquè
no tenc res a amagar. En el cas de la Llei de mesures cautelars
vàrem fer una estimació, perquè vostè mateix s'ha contestat:
nosaltres no teníem en aquell moment, continuam sense tenir de
tots els ajuntaments, a pesar que ho hem demanat, quants
d'urbanitzables estaven en aquell moment en tramitació, i per
tant vàrem haver de fer una estimació. En el cas de les
Directrius el tema és bastant més simple: si nosaltres deim que
volem permetre desenvolupar un 10% del sòl urbà que existeix
en aquests moments a la nostra comunitat, 18.000 i busques
d'hectàrees, que seran les que permetrem desenvolupar de
l'urbanitzable que existeix 5.000 i busques d'hectàrees, agafant
aquestes 1.800 hectàrees que es podran desenvolupar, que és
aquest 10%, i restam de l'urbanitzable que tenim en aquests
moments pendents de desenvolupar, surten les 3.000 hectàrees
que es veuran afectades pels urbanitzables de les Directrius
d'Ordenació del Territori. És una simple operació matemàtica.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, els pregaria que fossin
molts breus en la rèplica, tant vostè com el conseller.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, només constatar que
el Govern no té aquesta dada, que com que cada vegada hi ha
una cursa perquè s'entri en tramitació, era impossible saber-la,
i que cada vegada n'hi ha menys d'hectàrees afectades. I només
perquè quedi al Diari de Sessions, per enèsima vegada: 3.000
hectàrees de sòl urbanitzable a 50 habitants cadascuna, surten
els nombres que surten, i de cap manera un milió d'habitants a
l'illa de Mallorca, ni molts menys, i 2 milions d'habitants a
nivell de les Illes Balears, només perquè els mateixos nombres
que utilitza el conseller quedi constància. En aquests moments
el sòl urbanitzable de Mallorca deu estar a l'ordre de 60
habitants per hectàrea, i per tant és impossible i és mentida els
nombres que utilitza el Govern. En qualsevol cas, només
constatar pel que és específicament aquesta pregunta, que el
nombre d'hectàrees encara ara de la moratòria no el sabem. El
que sabem és que no estan afectades moltes de les que una altra
institució d'aquesta illa, que pel que es veu al Govern li molesta
molt que protegeixi, havia protegit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, sense que serveixi de
precedent, hi ha una cosa en què estam d'acord, per una
vegada: no tenim la dada, no la podem tenir, la manegen
vostès a la Comissió Insular d'Urbanisme. El que feim són
estimacions, miram de dur endavant uns criteris
absolutament objectius, sense mirar a qui afecten, sinó amb
uns criteris objectius. Estam d'acord, això és així, i ho
repetiré tantes vegades com faci falta. I li reiter una altra
cosa: l'actuació de rebaixar el sostre de població, que
gràcies a les Directrius que ha fet aquest govern serà
possible, gràcies a les Directrius el sostre de població en
aquesta comunitat passarà de ser de més de 4 milions de
persones a 1,7 milions de persones, no es fa només actuant
dins els urbanitzables, es fa també actuant dins els urbans.
I em sap greu que li sàpiga greu a vostè, Sr. Alorda, i que li
sàpiga greu a tota l'oposició, però miri, li reiter una vegada
més: La proposta d'aquest govern, d'aquest partit, és
aquesta, és reconduir el sostre poblacional en aquesta
comunitat de 4 milions a 1'7 milions de persones. I ja sé que
vostès no voldrien que això fos així. Però ho defensarem, i
ho defensarem tantes vegades com faci falta. És la nostra
proposta, és el nostre model territorial, i és el que durem
endavant també després de dia 13 de juny. Gràcies, Sr.
President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per favor.

I.11) Pregunta RGE núm. 495/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes econòmiques
compromeses en els convenis esportius.

Passam a la següent pregunta, 495/99, relativa a ajudes
econòmiques compreses en els convenis esportius, que
formula l'Hble Diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta dirigida al conseller
d'Economia, al conseller d'Economia precisament perquè així
com van venint els diferents consellers, com el de Cultura, i
fins i tot el director general d'Esports, i van signant convenis
amb les entitats esportives, concretament per exemple amb les
federacions de futbol, el mes d'octubre passat, en què se
signaren convenis com perquè cadascun dels clubs rebessin una
subvenció d'1,5 milions de pessetes. Altres convenis
compromesos pel propi president del Govern de la Comunitat
Autònoma amb el club Menorca bàsquet, demanàvem a partir
d'aquí, i ja que quan vénen o quan retornen els consellers a
Menorca i se'ls demana què passa amb aquests convenis, el
director general d'Esports i el conseller d'Educació diuen que és
culpa d'Economia, que encara no ho paga, nosaltres li hem de
demanar al conseller d'Economia quan pensa pagar aquests
convenis: el de futbol i el del Club de Bàsquet Menorca.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller Sr. Rami.

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

Moltes gràcies. Jo estava sorprès amb aquesta pregunta,
perquè efectivament de la pregunta no es deduïa a quins
convenis es referia, a la pregunta l'única especificació parlava
de convenis esportius. Per tant, no li podré contestar
exactament a aquests dos convenis de què vostè parla, però el
que sí que li puc és que com que hi havia un gran incertesa, en
la definició de quins convenis parlàvem, en sentir-la parlar a
vostè me n'he recordat del que s'anomenaven els convenis
Borrell. No sé si li sona qui és el Sr. Borrell. Els convenis
Borrell eren uns convenis que eren paper mullat, eren convenis
nuls de ple dret, convenis que hem patit en aquesta comunitat
autònoma, perquè sembla ser que no ha estat mai un comunitat
autònoma especialment mimada pel Partit Socialista i, en
qualsevol cas, el que li puc dir és que els convenis que signa la
Comunitat Autònoma mai no són com els convenis Borrell, són
convenis que es paguen en la data fixada en el mateix conveni,
si hi ha cap entrega, cap activitat a fer, al mes que aquesta
activitat quedi formalment provada que s'ha produït es produeix
el pagament, i normalment els pagaments, no només de
conveni, sinó de qualsevol factura, en un termini de 40 dies, 30
dies, des de la data de factura, sol estar pagat, en aquesta
comunitat autònoma, que és una de les més solvents i més
eficients en la tramitació administrativa de pagaments. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, així mateix està
ferit, vostè. Hi ha una cosa, primer de tot, ben clara, i dues
argumentacions. Primera: si paguen a 30 dies, dia 27
d'octubre se signaren els convenis i no han pagat; per tant,
això de 30, ni 60 dies, no han pagat, i es van firmar dia 27
d'octubre, i el Sr. Conseller d'Educació i el director general
d'Esports culpen aquest senyor, a vostè, de no pagar;
simplement açò, i no ens ha dit, evidentment, quan, no ens
ha dit quan. 

Segona qüestió amb els comentaris al voltant dels
convenis d'en Borrell: li he de recordar el Conveni de
carreteres perquè, ara que tenen els duros, encara no han
pogut adjudicar més que una carretera? Els he de parlar de
la incompetència d'aquest govern per fer factibles les obres
que han de justificar els convenis? Hem de recordar allò de
la dessaladora o allò de sa Costera, o allò de les carreteres?
Si vostès són incapaços de presentar projectes perquè els els
financiïn! Aquest és el drama d'aquesta comunitat i no altres
històries, i siguin conscients que vostès, de projectes tancats
i fermats, han estat incapaços de dur-los endavant. Açò és
el que els pica, que varen dir excuses. 

I vostè té la darrera paraula, podrà dir el que li doni la
gana, però la realitat és aquesta: tenen un conveni de
carreteres firmat, és cert, i quantes carreteres adjudicades?,
una. Quants de projectes que no estan ni saben per on han
de passar?, quants?, tots els altres. Açò és la història
d'aquest govern, açò són les històries dels convenis que
vostès són incapaços de redactar els projectes, i res més
respecte a açò. La resta, vostè mateix: dia 27 firmen
convenis amb tots els clubs de futbol -"Us donarem mig
milió més que l'any passat"- però, de fet, han passat octubre,
novembre, desembre, gener i febrer, prop de cinc mesos i no
han cobrat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, és evident que vostè
no sap fer preguntes perquè no especifica...

(Remor de veus)

...a quins convenis es referia i, a més, en el seu torn
d'intervenció ha de parlar de coses que no tenen res a veure
amb els convenis esportius, no?

(Aldarull a la sala).

En qualsevol cas, en qualsevol cas, ja li he dit...
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

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

Quan acabin continuaré.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Conseller, per favor.

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

En qualsevol cas he de dir que..., li repetesc el que li he dit
abans: els pagaments es produeixen en el termini de 30 dies a
partir del moment que quedi provat que s'ha complit l'obligació
de la contrapart del conveni. En qualsevol cas, aquest pagament
es produeix en qüestió d'una setmana, una setmana i mitja des
del moment en què el conveni a pagar, l'obligació a pagar entri
dins la Conselleria d'Economia, i si vol més informació s'haurà
de dirigir a la conselleria competent en la matèria d'aquests
convenis. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 500/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a adquisició d'un servidor Unix.

Passam a la següent pregunta i darrera, la 500/99, relativa a
adquisició d'un servidor Unix, que formula l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té
vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que en principio puedo decir
que estoy perdido, porque el conseller ha venido hoy en plan
planetario y me contestará entre las lunas de Júpiter, supongo,
como ha hecho a quienes me han precedido en el uso de la
palabra pero, en fin, no perdamos la esperanza y preguntemos,
porque nos encontramos ante un hecho poco habitual en nuestra
comunidad autónoma: es poco habitual en nuestra comunidad
autónoma que se adquiera un ordenador por más de 200
millones de pesetas. No es habitual que una aportación, una
operación -mejor dicho- económica de coste tan alto se haga
por el procedimiento negociado en lugar de por concurso
público.

Tampoco es habitual que se adquiera un ordenador de más
de 200 millones de pesetas a una empresa que no los fabrica,
sino que utiliza componentes ajenos, porque lo normal es
adquirir un ordenador de ese importe a las empresas que los
fabrican, porque la que construye el ordenador con
componentes ajenos siempre tendrá un plus añadido y será más
cara, como ha sido el caso.

No es habitual, tampoco, que los técnicos de la conselleria,
funcionarios de la casa, que no se les encargue a ellos el
informe sobre las ofertas que se presentan o que, si se les
encarga, se nieguen a informar favorablemente la
adquisición que finalmente se hace. No es algo habitual, en
definitiva, que tenga que ser un cargo de confianza
designado por el Partido Popular quien se vea obligado -en
todo el sentido de la palabra- a redactar el informe técnico
necesario para la adquisición. Por eso le pregunto, Sr.
Conseller, y me gustaría que me contestara, por qué motivo
se tuvo que recurrir a un cargo de confianza para que se
redactara un informe técnico en el procedimiento negociado
seguido para la adquisición de un servidor Unix corporativo
para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por más
de 200 millones de pesetas, unos 235, creo, más o menos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula la Sra. Estaràs,
consellera adjunta a Presidència.

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

Gràcies, Sr. President. No sé per què el Sr. Diéguez ha
pressuposat que contestaria el conseller d'Economia i no
aquesta consellera. En qualsevol cas he de dir-li que vostè
sap que la Llei de contractes de l'Estat, a l'article 82.2
estableix que la taula de contractació podrà sol•licitar
qualsevol informe tècnic que consideri oportú relacionat
amb l'objecte que es debat en aquell moment. També ho diu
així la Llei 30/92, de dia 26 de novembre, en el seu article
82. 

L'informe tècnic a què vostè fa referència és un informe
signat pel Sr. Antoni Carmona, que és assessor de la
conselleria en matèria d'informàtica, va ser assessor
d'aquesta casa i responsable informàtic, i se'l va triar
exactament per les seves qualitats professionals i tècniques
en matèria informàtica, per la qual cosa té molt de sentit que
la taula de contractació demanàs un informe a un
especialista abans de fer aquesta adquisició d'un servidor
Unix, però es va fer aquesta adquisició a la primera empresa
de fabricació del món en servidors Unix. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Diéguez? Té vostè la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Me hubiera gustado que hubiera
dicho el nombre de esa primera empresa productora del mundo
de servidores, porque la noticia que tengo yo -probablemente
equivocada- es que no fue a una gran empresa, ni mucho
menos, sino que fue a una empresa de una provincia cercana a
las Islas Baleares. Quizá por eso me he fijado en el Sr. Rami,
porque son del mismo origen pero, vamos, no tiene nada de
particular.

De todas maneras me llama la atención que se haya
encargado a este cargo de confianza y por qué no a un personal
técnico en lugar de a este cargo de confianza, y esto es lo que
ponía la pregunta y esto es lo que no se me ha contestado. Se
me ha dicho que se recurrió a esta persona porque se le ha
considerado capacitada. ¿Se le ha considerado más capacitada
que todos los cargos que tenían en la casa, que todos los
funcionarios de plantilla? Esto es lo que había preguntado y es
lo que no se me ha contestado. Se me ha contestado lo que ya
sabía, que se encargó a un asesor designado por el Partido
Popular. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tancar la qüestió té la paraula la
Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, no hay peor sordo que el
que no quiere escuchar, el Sr. Carmona no està afiliat al Partit
Popular, em sap greu dir-li; és un tècnic especialista en
informàtica i sí que li contest: és el que més en sap del
departament d'informàtica, sense cap dubte, el que més en sap
de tot el departament d'informàtica, per això se li va encarregar
l'informe a ell. A  mi em sap greu que a vostè li sàpiga greu que
en sàpiga tant, el Sr. Carmona, però en sap molt. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4397/98, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cases d'acollida i
habitatges per a dones maltractades.

I passam al següent punt de l'ordre del dia, que són
proposicions de llei. Passam a la proposició no de llei número
4397/98, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cases d'acollida i habitatges per a cases maltractades. Per
defensar-la té la paraula la Sra. Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, la
violencia contra la mujer sigue siendo una realidad social. Las
acciones planteadas hasta ahora para resolver el problema no
han tenido los efectos que serían deseables, y un número
importante de mujeres continúa muriendo a manos de sus
parejas, incluso cuando ya están separadas o en período de
separación. 

Ante la magnitud del problema y a instancias de diversas
asociaciones, entre ellas el Lobby de dones de Mallorca, el
Defensor del Pueblo ha elaborado un informe sobre la
violencia doméstica con el objetivo de conocer la dimensión
real de este problema y hacer un análisis de los recursos de
los que disponen las diferentes comunidades autónomas
para proteger a las víctimas, para establecer medidas
preventivas generales y específicas, y para prever sanciones
específicas para las personas maltratadoras dentro de la
familia. 

Según este informe, los recursos sociales son muy
desiguales en las diferentes comunidades autónomas,
detectando faltas de recursos sociales en varias
comunidades, entre ellas Baleares. Esta falta de servicios
del Govern de las Islas Baleares a las mujeres que sufren
malos tratos, se produce en nuestras islas, la comunidad más
rica, donde el Govern de las Islas Baleares anuncia y
mantiene que cumple un programa de inversión dentro del
II Plan de igualdad de oportunidades de la mujer de 3.000
millones para el período 1996 a 1999, es decir, 1.000
millones por año. La realidad presupuestaria es muy
diferente: tan solo unos 100 millones en total, 100 millones
para todo el período de aplicación del plan.

Según los datos oficiales que se proporcionaron al
Defensor del Pueblo, la situación de los recursos sociales en
Baleares es la siguiente: En Mallorca, la Oficina de ayuda
a las víctimas del delito se crea en 1989; luego se ubica, en
el 97, otra en los Juzgados. Existe un servicio de acogida a
mujeres y familias, denominado Sadif, cuyo titular es el
Ayuntamiento de Palma con un convenio de colaboración
con Cáritas; este servicio no solamente va dirigido a
mujeres con problemas de malos tratos sino también a
mujeres con otras problemáticas sociales graves y para
familias en situación de emergencia; este programa cuenta
con unas 45 camas para mujeres y unas 8 para familias. 

En Menorca la situación es la siguiente: En 1997 se crea
la Oficina de información de la mujer mediante un convenio
entre el Govern y el Consell de Menorca, con una aportación
por parte del Govern de 2'5 millones al año, y al mismo
tiempo y sin dotación adicional se firma otro convenio para
la creación de la Oficina de ayuda a la víctimas del delito,
esta vez no en los Juzgados, que es donde correspondería,
sino en la misma Oficina de la mujer. En Maó i en
Ciutadella existen dos casas de acogida que ofrecen
acogimiento en general a personas con problemática social
grave y, en particular, a mujeres maltratadas con hijos. En
Maó se dispone además de un apartamento para acoger a
mujeres maltratadas con hijos en situación de emergencia.
La titularidad de estos servicios corresponde al Consell
Insular en convenio con los ayuntamientos y Cáritas: el
Consell Insular financia parte de estos servicios mediante el
Plan de prestaciones sociales básicas.
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En Ibiza y Formentera la situación es la siguiente: Al igual
que en Menorca, en Ibiza se creó en 1997 la Oficina de
información de la mujer, con una aportación por parte del
Govern de también 2'5 millones al año, y también y en el
mismo lugar la Oficina de víctimas del delito. En Formentera
todavía no se ha creado ninguna de estas oficinas. El Patronato
de salud mental y bienestar social, dependiente del Consell
Insular de Ibiza y Formentera, dispone de cuatro pisos de
acogida, tanto para mujeres maltratadas como para el resto de
la población con problemática social. Estos datos no solamente
constan en el informe del Defensor del Pueblo sino también en
la memoria de la Comisión interdepartamental de la dona del
Govern balear. Las viviendas que maneja este patronato fueron
cedidas por el Instituto Balear de la Vivienda y se financian a
través del plan concertado de prestaciones sociales básicas. En
Formentera, como siempre, sigue sin existir ninguno de estos
servicios.

Como se deduce del análisis de la situación en Baleares y
siempre ateniéndonos a los datos oficiales, los recursos son
insuficientes y no específicos. Las casas de acogida para
mujeres maltratadas deberían estar separadas de otras
problemáticas sociales y ubicadas en sitios no conocidos por la
población, para así poder evitar que sus agresores localicen a
estas mujeres. 

Tal y como recoge el informe del Defensor del Pueblo, fue
en 1986 cuando se planteó por primera vez el problema de la
violencia contra las mujeres en el seno del Parlamento Europeo
mediante la resolución A44/86, sobre agresiones a la mujer,
donde se abordaba el problema de estas agresiones bajo
diversos puntos de vista. En relación a las agresiones en el
ámbito privado, en el ámbito familiar, la mencionada
resolución establece, respecto a la disponibilidad de refugios,
entre otras acciones las siguientes: disposición de una adecuada
cantidad de refugios en la proporción de un alojamiento
familiar por cada 3.000 habitantes, consideración de los
refugios como alojamiento temporal de emergencia, derecho de
toda mujer maltratada a una nueva vivienda permanente y
adecuada, demanda a los estados miembros para que apoyen y
financien sobre todo servicios independientes para las víctimas
de la violencia, incluidos refugios y albergues, y que creen
organismos que garanticen la cooperación entre los diferentes
centros con el objeto de permitir a las mujeres y a los niños a su
cargo rehacer sus vidas. 

Durante su estancia en estos centros las mujeres que han
sido objeto de malos tratos tienen sus necesidades básicas
cubiertas. El objeto de esta permanencia en estos centros es su
recuperación personal y psíquica; por ello su permanencia en
estos centros es y debe ser temporal. Una vez superados estos
problemas, estas mujeres se enfrentan a una situación diferente
y a unos problemas distintos, y para afrontarlos la primera
premisa es tener las necesidades básicas que les permitan hacer
una vida digna. Entre estas necesidades básicas están un trabajo
que le posibilite mantenerse a ella y a su familia y el acceso a
una vivienda en las condiciones económicas y jurídicas
asequible a sus posibilidades. 

A fin de satisfacer el derecho a una vivienda con arreglo
a criterios objetivos de población y teniendo en cuenta las
necesidades más acuciantes, se aprobaron el Decreto
63/1986, de 26 de junio, sobre adjudicación de viviendas de
promoción pública, y el Decreto 84/1994, de 30 de junio,
sobre el procedimiento de adjudicación de viviendas
promovidas por el Instituto Balear de la Vivienda. En la
mencionada normativa no se contempla de forma específica
la adjudicación de viviendas en favor de mujeres que han
sido objeto de violencia doméstica, de lo que parece
desprenderse que estas peticiones de adjudicación de
viviendas tienen que concursar con el cupo general, por lo
que, si bien se encuentra amparado en la legalidad, no
contribuye a solucionar sus problemas, pues la única
posibilidad actual de que se contemple su situación es la
determinada en el punto 2.f) del anexo del Decreto 63/1986,
de 26 de junio, que establece diez puntos para las personas
viudas, divorciadas o separadas legalmente con familiares
a su cargo y madres solteras con hijos menores de 16 años.

Tal y como establece el informe del Defensor del
Pueblo, para dar respuesta a esta exigencia social bien
podría crearse, previa la modificación normativa necesaria,
un cupo de reserva de viviendas concreto para mujeres que
han sido objeto de malos tratos y provienen de una casa o
centro de acogida o una institución similar, ya sea de
carácter público o privado, o bien valorarse esta
circunstancia de forma específica a fin de que obtengan una
mayor puntuación en el baremo. También podría aplicarse
a estas solicitudes la previsión del artículo 2 del Decreto
84/1994, de 30 de junio, antes citado, y estimar la situación
en la que se encuentran estas personas como inmersas en un
supuesto de los que dan lugar a la inclusión de promociones
singulares. 

En atención a los datos obtenidos de la investigación, el
análisis de la documentación aportada por los organismos
oficiales y de la visita a diversas instituciones, el Defensor
del Pueblo, en su informe sobre la violencia doméstica por
lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma, establece
las siguientes recomendaciones: Recomendaciones dirigidas
a la Dirección General de Acción Social de la Comunidad
Autónoma y Gobierno de las Islas Baleares: Uno, que se dé
la suficiente publicidad a centros de acogida o a casas de
refugio y que se preparen para que en ellas se pueda recibir
a mujeres que por ser nacionales de otros países precisan de
unas estructuras de acogida adaptadas a su propia lengua y
costumbres. Dos, que el Gobierno balear colabore en el
sostenimiento económico de las casas de acogida o
viviendas tuteladas que en la actualidad se financian con las
partidas presupuestarias de los respectivos ayuntamientos y
de las ayudas de entidades de naturaleza privada.
Recomendaciones, también, dirigidas a la Conselleria de
Fomento de la Comunidad Autónoma y Gobierno de las
Islas Baleares: que se contemple de forma específica en los
procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción
pública la situación de las mujeres que han sido objeto de
malos tratos y se encuentran en una casa o centro de acogida
o en cualquier otra institución pública o privada por iguales
motivos, de forma que su acceso a una vivienda se
considere como un supuesto concreto y no tenga que ver
dilatada en el tiempo la solución de su problema. 
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El informe del Defensor del Pueblo, sus propuestas de
mejoras, que el Grupo Socialista comparte, y las presentadas
por el Parlamento Europeo son las que hoy presentamos para su
aprobación, y habrían de ser motivo de reflexión por un govern,
el balear, que, además de hacer anuncios, habría de actuar ya,
y podría hacerlo aprobando las siguiente proposición no de ley
que presenta el Grupo Socialista, basada principalmente en
estas recomendaciones y que queda formulada en los términos
siguientes: "El Parlament de las Islas Baleares insta al Govern
a: 1. Colaborar en la creación y sostenimiento económico de las
casas de acogida o viviendas tuteladas teniendo en cuenta que
ha de existir un alojamiento familiar por cada 10.000
habitantes" y, segundo punto: "Contemplar de forma específica
en los procedimientos de adjudicación de viviendas de
promoción pública la situación de las mujeres que han sido
objeto de malos tratos, de manera que el acceso a la vivienda se
considere como un supuesto concreto y no tenga que ser
alargada en el tiempo la solución de su problema".

Gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
ens agradaria que una proposició no de llei com la que du avui
horabaixa el Grup Parlamentari Socialista no s'haguessin de dur
a aquesta cambra però, per desgràcia, malgrat l'evolució
històrica, la violència contra les dones continua existint i,
actualment, un nombre important de dones continua patint
maltractaments tant físics com psíquics. Avui els mitjans de
comunicació han donat la notícia que a València -si no ho
record malament- una dona de 42 anys ha estat, una vegada
més, assassinada pel seu exhome, i no hi ha dia que no es
duguin a terme maltractaments o assassinats. 

Avui ha tornat a passar un cas d'aquests, i un dels aspectes
més rellevants és que, poc a poc, però, va desapareixent la por
a denunciar el total de les dones que han estat maltractades.
Segons un informe elaborat pel Govern balear, han denunciat
aquests fets. Aquest estudi ens diu que un 26'3% de dones que
han estat víctimes d'algun tipus de delicte, un 0'4% ho ha estat
per maltractaments, i d'elles totes l'han sofert dins ca seva i
l'han denunciat. Això és positiu ja que l'augment de denúncies
fa que també augmenti la conscienciació i la necessitat de donar
una resposta a aquest fet. El mateix Defensor del Poble ens diu
en el seu informe que el nombre de denúncies ha anat en
augment, i que el fort increment no és sinònim del fet que hagin
augmentat els casos, sinó que les dones tenen més informació,
més coneixement dels seus drets i dels recursos socials que
tenen al seu abast.

Malgrat aquests avanços, la realitat és que l'any 1997 un
total de 91 dones varen morir a mans dels seus marits o
companys sentimentals, i que el nombre de delictes
relacionats amb els maltractaments va ser de 3.364, i les
faltes varen pujar a 14.219, és a dir, que un total de 17.583
dones varen sofrir alguna casta de maltractaments l'any 97.
D'elles, 265 eren dones de la nostra comunitat autònoma. 

El Defensor del Poble ens diu en el seu informe, com
també ja s'ha aquí, que el Govern balear du a terme -això no
s'ha dit, però també ho diu el Defensor del Poble- diu que el
Govern balear du a terme una completa labor de formació,
prevenció i sensibilització, i que l'assistència jurídica
donada és completa i constant.Però malgrat això també
recomana que es doni publicitat als centres d'acollida i a les
cases de refugi i que es preparin per a rebre dones nacionals
d'altres països, que es col•labori en el sosteniment econòmic
de les cases d'acollida i dels habitatges tutelats, i que es
contempli de manera específica, dins el procediment
d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial, la situació
d'aquestes dones.

És necessari, per tant, donar suport a totes les iniciatives
que millorin la situació de la dona i, en especial, de les
dones maltractades. En aquest sentit, la recomanació del
Defensor del Poble ens sembla oportuna, i no es poden
deixar de tenir en compte aquestes recomanacions, que jo
crec que beneficiaran l'actuació en aquest sentit, sobretot si
pensam en les xifres que abans hem esmentat, tant a nivell
nacional com a nivell de la nostra comunitat autònoma. 

El meu vot serà, per tant, favorable als dos punts de la
moció, però hauríem de fer una sèrie de precisions que jo
crec que són de seny. En el primer punt, la xifra d'un
allotjament familiar per cada 10.000 habitants, jo crec que
tal vegada és un poc excessiva, si tenim en compte que
Mallorca té una població de dret de 626.000 habitants, per
tant seria crear -si jo ho he entès bé- 62 habitatges; jo pens
que tal vegada no sigui necessari que sigui un nombre un
poc elevat, o la diputada que ha presentat la proposició no
de llei ens ho expliqui. I, segon, tenim coneixement que
amb la infraestructura actual han pogut cobrir les necessitats
i no hi ha hagut overbooking quant a demandes, i segons
informació, també, de Càritas, si hi ha hagut qualque cas
que no han pogut dur a un centre d'aquests oberts, s'han
pagat allotjaments a altres llocs fins que hi ha hagut una
plaça vacant en els equipaments oberts. Per tant, crec que
també aquesta possibilitat d'obrir nous centres idò tal
vegada seria important la col•laboració o la informació amb
els consells insulars respectius, que són els que a través dels
centres d'atenció primària tenen coneixement de les
demandes més puntuals i tal vegada serien els que podrien
informar de quina és la necessitat a cobrir, si realment hi és
o què seria allò òptim per donar una cobertura, si és que
realment fa falta. Per tant, jo crec que seria important que es
fes un contacte amb els consells insulars i que ells a la
vegada ho fessin a través dels propis ajuntaments i Càritas.
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També crec que a nivell econòmic, si no ho record
malament, l'any 93 el Govern balear va cedir l'ús per 10 anys -
hi hauria un conveni fins a l'any 2003- d'uns pisos, aquests
pisos d'acollida que, si bé és cert que no aporta una quantitat
econòmica anualment, aquest conveni que té firmat per 10 anys
a partir de l'any 93, donaria cobertura, un poc, a l'ajuda
econòmica, que no ho fa a través d'una oferta puntual a través
dels  pressuposts anuals, sinó que es faria a través d'aquesta...,
en espècia o amb aquests habitatges. També, si no ho record
malament, a través del pla concertat es fan aportacions en
aquest sentit i enguany en el Parlament, quan vàrem aprovar els
pressuposts, també perquè l'Ajuntament de Palma la majoria de
vegades té aquests centres ubicats a Palma, aquests centres -li
parl sobretot de la Ciutat de Mallorca- que la majoria de centres
estan ubicats a Palma, i perquè l'Ajuntament de Palma no hagi
de córrer amb totes les despeses idò hi va haver un suplement
per part del Govern balear a l'Ajuntament de Palma perquè
pogués cobrir aquestes necessitats.

En el segon punt també votaré favorablement, com no pot
ser d'una altra manera, perquè crec que a la pràctica també ja es
dóna, que hi ha una assistent social a l'Ibavi que té una
puntuació i té en compte aquest tipus de demandes pel que fa
a dones i a famílies monoparentals. També en aquest sentit, i a
més a més li he de donar un suport en aquest punt, és que
nosaltres, en el consell insular, ja vàrem presentar en el seu
moment una moció per tal de firmar un conveni amb el Govern
per totes aquelles per totes aquelles persones que estan
acollides a la renda mínima i que també sabem que la majoria,
un percentatge molt alt, són dones o famílies monoparentals
que reben aquest salari de renda mínima. Per tant, la idea era
que, com que un nombre molt alt són dones, idò que tenguessin
amb aquest conveni que es firmaria consell insular-Govern
balear, tenguessin un accés més fàcil i més directe a aquest
tipus d'habitatge. Aposta en aquest sentit no tan sols la
iniciativa ens sembla bona, sinó que nosaltres ja la vàrem al
consell insular, vàrem presentar aquesta moció el mes de gener
del 98 i s'estan donant passes, però tampoc no em consta que
s'hagi arribat a cap tipus de conveni, però ens agradaria que si
això s'aprova aquí també des dels consells insulars respectius
s'acceleràs perquè aquest tipus de convenis es duguessin a
terme.

I crec que no em queda res més. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Esquerra Unida, Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. També per anunciar el suport a
aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Socialista. Tots nosaltres coneixem l'informe emès pel
Defensor del Poble a rel d'una iniciativa presentada pel
Lobby de dones de Mallorca en relació als maltractaments
i agressions contra les dones a l'àmbit domèstic i familiar i
l'actuació dels poders públics en aquest sentit, un informe
que fa primer una referència als casos, a les estadístiques
que mostren una successió alarmant d'increment de
denúncies; segons valoracions, sembla ser que aquest
increment és perquè hi ha una pèrdua de por i una major
denúncia dels fets de maltractament, però segons altres
també podria ser perquè s'incrementen els casos de
maltractaments a les dones ja que, si també ens hi fixam, de
l'any 91 a l'any 97 es multiplica, augmenta un 50% els casos
de dones mortes en mans dels seus companys o
excompanys, passant de 60 a 91 l'any 97 i, per tant, hi ha
també aquest increment. 

També la Federació de dones separades i divorciades
analitzen en aquest mateix informe del Defensor del Poble
que els casos denunciats només és un 5% dels que es
produeixen. Si parlam de 21.000 casos denunciat l'any 97 i
això és un 5% dels que es produeixen, la pell s'esgarrifa
pensant quins podrien ser els casos finals que es donen dins
un àmbit que, com que dins la cultura masclista dominant i
dins la cultura general dominant, l'àmbit domèstic pertany
a la vida privada, segons sembla, segons sembla, l'altra gent,
els poders públics, la societat, no es va immiscir dins la vida
privada, i que pot passar qualsevol cosa, i aquesta espècie
d'impunitat fa que es produeixin casos que només surten a
la llum quan es pos en perill la vida de les dones o quan
acaben amb la vida de les dones, com ha passat avui o
aquests dies a València o com va passar 91 vegades l'any 97
a Espanya.

Dins aquest mateix informe, el Defensor del Poble fa
una referència concreta a cada comunitat autònoma, hi parla
de les polítiques, és cert que a partir dels informes que
emeten els governs de cada comunitat autònoma. Jo supòs
que cada govern fa un informe estadístic sobre la valoració
i el Defensor del Poble valora, confiant que l'informe és
crític, ja sabem que els informes que fan els governs, sigui
el Govern balear a Balears, sigui el Govern d'Andalusia a
Andalusia, no tenen per què tenir la virtut de ser autocrítics,
d'autocrítics, no en solen ser mai, aquesta és la veritat. Per
tant, també de la valoració positiva que pot fer el Defensor
del Poble de l'informe que li tramet el Govern balear, o
d'altres governs, ho hem de posar entre cometes, i
considerar que l'únic que fa és llegir l'informe. tot i açò,
presenta alguns dèficits quant al tema educatiu, de
l'educació que prepari per a l'igualtat, a la formació del
professorat, hi dóna una especial importància també,  no
només a la falta de cases d'acollida, d'acolliment, de les
dones maltractades, la qual cosa a les Illes Balears és palesa,
és molt gran, sinó a les condicions adequades amb què
s'ofereix aquest servei, i sobretot també tenint en compte
que Balears és una comunitat que rep molta població de fora
i hi ha dificultats de comunicació lingüística, cultural, que
demanen un sobreesforç del servei que s'ofereix en aquestes
cases d'acollida per a dones maltractades, i en aquest sentit
es fa aquesta valoració.
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Lògicament, arribar, com diu la proposta del Grup
Socialista, a la qual nosaltres donarem suport sense posar cap
parèntesi a la xifra recomanada pel Parlament europeu d'una
casa d'acollida per cada 10.000 habitants, açò donaria lloc a 70
cases a Balears, jo crec que s'ha de posar, també, com a xifra
dins l'horitzó que s'ha de posar aquí, si ho trobam i si amb (...)
que hi fan feina es considera un horitzó a mitjà termini, però
que també la qualitat del servei ha de ser adequada a les cases
d'acollida que hi ha en marxa o que es puguin posar en marxa.

Donarem, com he dit, suport a aquesta proposta del Grup
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, Sr. Gomila, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també donarà suport
a la proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista
perquè el passat mes de maig ja hi va haver en aquest parlament
un debat sobre una proposició no de llei que tractava de la
creació d'un estudi dins la Comissió de Drets Humans sobre la
qüestió dels maltractaments a les dones i la violència
domèstica, i en aquell mateix debat ja es va posar de manifest
la necessitat de prendre mesures per eradicar aquestes
situacions que es puguin donar dins les famílies de les nostres
illes.

Durant els darrers temps, hem comprovat i evidenciat que
aquesta realitat social de la violència domèstica es donava a
més llocs que allà on en principi es preveia i que és una qüestió
de la qual els mitjans de comunicació han donat fe com no ho
havien fet en cap moment, i creim que açò ha estat positiu
perquè ens ha conscienciat, els ciutadans, de conèixer la
realitat, i ha estimulat moltes dones que patien aquests
maltractaments a denunciar aquests fets, i també ha sensibilitzat
l'Administració perquè intervengui i ajudi les víctimes d'aquest
tipus de violència.

En el darrer informe de l'Oficina d'Ajuda a les Víctimes
del Delicte, de l'any 1997, es posava de manifest aquest fet,
que durant aquell any hi va haver 40 assistències a dones
que acudiren a denunciar qualque tipus de violència a
l'àmbit familiar. Aquesta problemàtica és la que representa
el percentatge més alt de les assistències realitzades per
aquest organisme, i hem de tenir en compte que només es fa
a les persones que denuncien aquest fet, i com han dit ja
altres portaveus, açò vol dir que hi ha moltes dones que no
es veuen capaces de denunciar-los i que, per tant, no reben
aquesta assistència de l'Oficina d'Ajuda a Víctimes del
Delicte, però també posa de manifest que hi ha una quantitat
molt important de dones que potencialment necessitarien
d'aquestes ajudes i que, per tant, l'Administració ha de ser
molt més sensible, tant en anunciar l'existència d'aquestes
oficines com de recursos que aquestes dones tenen al seu
abast.

Per tant, donarem suport a la proposició no de llei, que
parla de dues mesures molt concretes que hauria de fer
l'Administració autonòmica, amb les quals estam totalment
d'acord, perquè creim que és necessari que l'Administració
cada vegada s'impliqui més en aquestes qüestions. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, Sra.
Ferrando, té vostè la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. El Partit Popular també comparteix gran part de les
exposicions que han fet aquí els diputats i diputades que
m'han precedit, quant que considera que la violència
domèstica és un fet, per desgràcia, massa freqüent a la
nostra societat, s'han dit aquí xifres, efectivament, l'any 97
varen ser 91 les dones que varen morir a mans de les seves
parelles, segons les dades que tenc, més recents, dels deu
primers mesos de l'any 98, en varen ser 32. Per tant, veim
que les conseqüències d'aquesta violència, d'aquests fets,
són molt greus i que, per tant, s'han de dur a terme
actuacions en aquest sentit.

Però una persona que els parla i que fa feina en aquest
tema els diu -els dic-, quant a les problemàtiques que vivim
i tan dur com és aquest tema, que sí que podem comprovar
que s'hi produeixen passes importants, i jo crec que un dels
fets més importants a destacar és que, efectivament, la
societat i les institucions ens hem adonat del greu que és
aquesta problemàtica, i hem fet que es prenguin actuacions
i que ja deixi de ser, com deia qualque diputat, un problema
personal, un problema només de la família, sinó que tota la
societat i també les institucions s'han adonat d'aquesta greu
problemàtica.
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De fet, jo crec que en aquest parlament, en pocs dies, ara
tenim aquesta proposició no de llei, demà també, a la Comissió
de Drets Humans, hi tractarem aquest tema. S'ha aprovat per
tots els grups polítics la creació d'un estudi sobre aquest tema,
sobre la violència domèstica, també es va aprovar per
unanimitat de tots els grups polítics, arran d'una proposta del
PSM, que es fes un pla contra la violència, i jo crec que, en poc
temps, aquest parlament s'ha expressat i s'ha manifestat sobre
aquest tema.

Una conseqüència d'això també va ser el Defensor del
Poble. El Defensor del Poble sempre s'havia preocupat però mai
no havia fet, fins a les hores, fins l'any passar, un estudi
d'aquesta manera, tan detallat i tan exhaustiu sobre la violència
domèstica, i aquest informe va sortir, com ha dit la Sra.
Leciñena, a petició de les queixes, entre d'altres grups, del
Lobby de Dones, i també per les propostes que li va fer el
Congrés de Diputats i la Comissió Mixta del Defensor del
Poble. Aquest informe que ha fet el Defensor del Poble, l'ha fet
d'una manera exhaustiva, i que compartim.

I si he dit abans que fins ara compartia gran part de les
exposicions que han fet els altres grups polítics, aquí
manifestaré un poc les opinions particulars que té el Grup
Popular sobre l'informe del Defensor del Poble.

No compartesc un poc el que s'ha dit aquí, que l'informe
hagi detectat deficiències o una manca de recursos, el propi
Defensor del Poble diu que ell fa un estudi, una anàlisi, i que
després fa unes recomanacions perquè cada una de les
administracions competents les tengui en compte, a l'hora de
dur a terme les seves línies d'actuació, però jo, al llarg de tot
l'informe, no he vist en lloc que digui que hi manquen recursos,
això no vol dir que no siguem conscients que sempre, de
recursos, n'hi ha pocs, però jo no he llegit en lloc que digui el
Defensor del Poble i que detecti, com he sentit dir a qualque
diputat, que és palesa la manca de recursos a la nostra
comunitat autònoma ni que hagi posat de manifest aquestes
deficiències.

Efectivament, el Defensor del Poble va demanar a totes les
comunitats autònomes que fessin un informe sobre la situació
i els serveis que hi havia per al tema de la violència domèstica,
i efectivament, les comunitats el varen fer, com la nostra.

Deia el Sr. Portella, que supòs que, naturalment, no són
crítics i que el Defensor del Poble el llegeix, no només el
llegeix sinó que també ho constata, hi va haver una presència
aquí del Defensor del Poble per constatar si, efectivament, les
cases d'acollida..., i se'ls va fer una visita, és a dir, que no
només es llegeixen els informes, sinó que també constaten in
situ la realitat.

Llavors, després d'aquest informe, el Defensor del Poble,
com dic, ha tret una sèrie de recomanacions per tal de
millorar les actuacions. Nosaltres, la valoració que en fem
no és tan negativa com la dels grups polítics, nosaltres
consideram que,naturalment, hi ha coses a millorar, així ho
constatam, però com ha dit la Sra. Vidal, i ho  ha llegit,
estam contents d'aquesta valoració que en va fer,
efectivament, diu que "se ha podido verificar, por parte del
Gobierno balear se está llevando a cabo una completa labor
de formación, prevención y sensibilización, principalmente a
través de las denominadas oficinas de ayuda a las víctimas del
delito y, en especial, la asistencia jurídica que por parte de esa
administración se presta a las mujeres que son objeto de
maltrato es completa y constante". És una valoració que
consideram que és positiva i que, malgrat es digui el
negatiu, també s'ha de dir el positiu.

Quant ja al que fa referència a les recomanacions
concretes, i deia que són recomanacions, perquè aquí la Sra.
Leciñena convindrà amb mi que n'hi ha alguna que en certa
manera, i de fet, ella no la inclou a la proposta, jo la tendré
un poquet entre cometes, per exemple, donar publicitat a les
cases o als pisos d'acollida jo no ho trob massa positiu, de
fet, vostè tampoc no ho ha recollit, en canvi, el Defensor del
Poble diu que se'ls ha de donar més publicitat, precisament
sí que s'ha de saber de l'existència d'aquests pisos,
d'aquestes cases, però no és positiu que se'n faci publicitat,
perquè, de fet, si no, parlin amb les persones que duen
aquests serveis, que saben què problemàtic que és quan el
maltractador les coneix i quan hi van, i a vegades han tengut
greus problemes. Per tant, això de la publicitat, maldament
sigui una recomanació del Defensor del Poble, l'hauríem de
deixar un poc entre cometes.

Quant a col•laborar en la creació i sosteniment econòmic
de les cases d'acollida i dels habitatges tutelats,
efectivament, nosaltres hi donarem suport, consideram que
el Govern balear n'ha de participar i col•laborar en la
creació i sosteniment econòmic, però els podria donar una
mica d'explicació en aquest sentit, per què el Defensor del
Poble va fer aquesta recomanació, i un poc la Sra. Vidal
també ho ha exposat.
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Quan es va fer l'informe, no s'hi va posar de qui era el
finançament, se'n va dir la titularitat però no es va dir qui
finançava aquests pisos. Efectivament, és cert que,
majoritàriament, el finançament ve per part de l'Ajuntament de
Palma, però no és cert que Govern balear no tengui cap tipus de
finançament, no aporti o no hi faci cap contribució al que és el
sosteniment d'aquests pisos o habitatges tutelats. Com ha dit la
Sra. Vidal, l'any 93 es va fer un conveni amb el Bisbat i la
Conselleria de Sanitat, que era qui en aquell moment tenia les
competències en matèria de sanitat, per tal de fer una cessió
d'ús d'uns pisos que tendrien aquest destí. Aquesta cessió és per
deu anys, fins l'any 2003, per tant, hi ha hagut una contribució
per part del Govern balear al que és el manteniment d'aquests
serveis. La Sra. Leciñena també ha parlat dels pisos, per
exemple, d'Eivissa, que si bé no són únicament per a aquests
casos, també és una aportació de l'Ibavi, de l'institut Balear de
l'Habitatge, per a aquest supòsit, i a Menorca, exactament el
mateix. També ho ha dit la Sra. Vidal, a partir de l'any 97, a
petició dels ajuntaments, també hi ha una part del pla de
prestacions bàsiques que es dedica específicament al que és la
contribució del Govern balear per a les aportacions dels
ajuntaments a les cases de dones que pugin tenir, i que van a
Palma.

Quant a una cosa que ha dit la Sra. Leciñena, que diu que
consideram que aquests habitatges han de ser únicament i
exclusivament per a aquests casos, jo no compartesc aquesta
idea, jo crec que no és bo que facem habitatges únicament i
exclusivament per a aquestes dones, jo crec que és bo que
aquestes dones els comparteixin amb altres casos, amb altres
situacions, i que no s'hi vegin recloses únicament i
exclusivament, no ho trob un aspecte negatiu, com vostè ha
assenyalat, jo crec que és bo que es comparteixi, i que,
naturalment, que sempre que es produeixi un cas, puguin tenir
un lloc on acollir, i (...) ens consta, no ha quedat, en cap cas,
cap dona desatesa, perquè si en un moment donat pogués estar
ocupada, se li dóna una altra solució alternativa, i el més aviat
possible és ingressada en aquests pisos. Per tant, nosaltres
consideram que això és positiu.

Quant al tema del darrer paràgraf del seu primer punt, que
diu: "tenint en compte que ha d'existir allotjament familiar per
cada 10.000 habitants", jo li demanaria, si és possible, que sigui
retirat. Nosaltres hi votaríem més a favor si le retiràs, per dos
motius, aquesta proposta la va fer el Parlament europeu l'any
86, era la primera vegada que el Parlament europeu es
manifestava sobre aquest tema, és a dir, quedava un poquet
retardadet, perquè, l'any 86, en fa poquet, i tampoc no és que
fos el pioner en aquest tema. Llavors, feia aquesta proposta,
però avui en dia ja s'ha dit que, al final, aquestes cases
d'acollida no han de ser el lloc final d'aquestes dones, sinó que
la casa d'acollida només ha de ser una solució en aquell
moment, perquè el que és ideal és que les dones puguin trobar
un habitatge i puguin refer la seva vida. Per tant, si la casa
d'acollida ha de ser només una solució momentània per intentar
refer..., no és necessari, jo crec que és més important promoure
altres alternatives, altres possibles solucions, que no aquesta.
Com ja li dic, la va fer l'any 86 el Parlament europeu, i
nosaltres consideram que avui en dia no és la més idònia. Per
tant, hi donaríem suport, però li agrairíem, si és possible, que el
retiràs, sempre ho tenim com a recomanació que fa el
Parlament europeu.

Quant al segon punt, també hi donarem suport, perquè
sempre ha estat així, que el Govern balear i el nostre grup
parlamentari sempre consideram que això s'ha de tenir molt
en compte, i ve relacionat amb el que li he dit abans, que
creim que, efectivament, una casa, un nou habitatge, allò
que han de tenir aquestes persones per refer la seva vida; de
fet, si vostè ha llegit el II Pla d'igualtat d'oportunitat de la
dona, secció 30, s'hi contempla que, efectivament, s'han
d'introduir criteris de concessió d'habitatge social, un factor
de correcció que doni prioritat a les dones amb càrrega
familiar no compartida i amb escassos recursos econòmics,
perquè jo es pot afegir, es pot tenir en compte, el fet del
maltractament, però el que és important, de totes formes, és
que aquesta dona, aquesta persona, que es troba en aquesta
problemàtica no té mitjans econòmics, això és el que és
realment important, perquè si es tracta d'una persona amb
mitjans econòmics, no serà necessari haver de recórrer a
aquests habitatges, tendrà els seus propis recursos. Per tant,
nosaltres, si bé consideram que aquest supòsit està
contemplat, vostè ha fet referència a alguns dels aspectes
que diu el decret, n'hi ha d'altres, per exemple, l'article 4.2,
que vostè no l'ha mencionat, també diu que el Consell
d'Administració de l'Institut Balear de l'Habitatge es podrà
reservar una quota d'habitatges per a la seva adjudicació
directa, en el supòsit d'extrema urgència o necessitat, que en
aquest cas serien aquestes, i de fet, ens consta, jo li puc
parlar a través de l'Oficina de Víctimes, perquè, com vostè
sabrà, l'Institut Balear de l'Habitatge té una persona que està
en els serveis socials, té un assistent social, llavors, sempre
que hi ha aquesta problemàtica, s'hi posa en contacte, i
l'assistent social té en compte aquest tema, i no només
s'intenta donar preferència a aquests casos, sinó que també,
a més, es fa un seguiment d'aquesta problemàtica. Per tant,
malgrat som conscients que això es produeixi, hi votarem a
favor, perquè vegi la bona predisposició i que és necessari
continuar i fer actuacions per millorar aquesta problemàtica.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, agradezco a los
grupos parlamentarios que han manifestado su voto
favorable a esta proposición no de ley, y contesto,
puntualmente, a la Sra. Vidal que ella habla, más que nada,
de la situación en Mallorca, y desgraciadamente la situación
en Mallorca no suele ser la de las Islas Baleares en general,
no es así, quizás, el caso de Mallorca es en el que menos
tendría que aumentar el número de alojamientos que
recomienda el Parlamento europeo, sin embargo, no ocurre
así en las otras islas, sobre todo en Formentera.

En cuanto a la Sra. Ferrando, dice que no por el informe
se han detectado deficiencias. Bueno, si todo fuera bien, si
todo fuera positivo, no habría recomendaciones en cuanto a
nuestras islas, y sin embargo, las hay, de hecho, las medidas
se recomiendan porque faltan estos recursos o son
insuficientes, ¿o acaso ve bien lo que pasa en Formentera,
que no hay nada? Yo creo que sí que faltan recursos.
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En cuanto a la publicidad, me temo que usted no lo ha
entendido muy bien, porque aquí lo que dice el Defensor del
Pueblo, como es tan gordo el informe, quizás la (...), lo haya
leído por encima, habla de la publicidad del recurso, no de dar
publicidad al sitio donde están estas casas, porque lo que sí que
hay que hacer es dar publicidad al recurso, si no se sabe que
existe el recurso, desde luego no habrá una demanda.

En cuanto a los datos obtenidos, que dice que hay errores,
pues probablemente tengamos algún dato erróneo, pero que
conste que los datos que manejamos son los datos que están en
ese informe del Defensor del Pueblo y que han sido obtenidos
por datos facilitados por organismos oficiales de esta
comunidad autónoma y también por la Memoria de la Comisión
Interdepartamental de la Dona. Si hay errores, será porque
desde el Govern se han dado los datos erróneos.

En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, he de recordar, como ya he dicho en mi
intervención anterior, que la proporción del número de
alojamientos por 10.000 habitantes es una resolución del
Parlamento europeo del año 86. Desgraciadamente, desde
entonces, como se ha dicho anteriormente por otros ponentes,
los casos de violencia contra la mujer no han disminuido, sino
que cada día se denuncian más casos y cada semana,
desgraciadamente, mueren entre una y dos mujeres por esta
causa. Por tanto, las recomendaciones del Parlamento europeo
siguen siendo vigentes a pesar de que ya hemos dicho que,
desde luego, estos alojamientos tienen que ser temporales, pero
yo creo que el número sería adecuado.

En todo caso, lo que sí nos preocupa, más que el número de
alojamientos, es que no cumplen los requisitos que, según los
expertos, no solamente según nosotros, han de cumplir, i sigo
insistiendo en que as mujeres objeto de malos tratos no
deberían de convivir con otro tipo de problemas sociales, ni
tampoco en sitios donde son perfectamente reconocibles por la
población en general y, por lo tanto, por sus agresores.

En cualquier caso, el Grupo Socialista aceptará suprimir la
última parte del punto uno de la proposición no de ley, que dice
"teniendo en cuenta que ha de existir un alojamiento familiar
por cada 10.000 habitantes", si con ello conseguimos que se
apruebe el resto de la proposición, dado que las casas  de
acogida y la adjudicación de viviendas de promoción pública
son recursos en ocasiones imprescindibles para poder sobrevivir
después de estas agresiones. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Ferrando, vol fer ús de la paraula, ja per
concretar aquesta transacció?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, supòs que no puc entrar a contestar sobre el que ha dit la
Sra. Leciñena, perquè ara ha tornat a fer menció..., m'ha
contestat, però bé, li diré que jo he dit que només li demanava
si el podia suprimir, de totes formes, hi haguéssim votat a favor,
perquè li he dit que ens mostràvem favorables a aquesta
proposta. El que li he dit és que consideràvem que era millor
eliminar-lo perquè creim que fomentant l'altra proposta, que és
donar habitatges, per ventura, crear tantes cases d'acollida no
era necessari, perquè si anam a l'altra solució, que és la dels
habitatges, per tant, crec que hi estam totalment d'acord, i si el
suprimeix, li agraïm que llevi aquesta referència, i com li he dit,
continuu mantenint que el Parlament europeu (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrando, perdoni, concreti la referència de la
supressió.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, l'ha dit la Sra. Leciñena, eliminar el darrer paràgraf,
que diu: "tot tenint en compte..." Un moment.

EL SR. PRESIDENT:

"Tot tenint en compte que ha d'existir..."

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

"Tot tenint en compte que ha d'existir allotjament
familiar per cada 10.000 habitants".

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, Sra. Leciñena, ho accepta?

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sí, Sr. Presidente, se acepta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, d'acord amb les intervencions que hi ha hagut,
podem considerar-la aprovada per unanimitat? S'aprova per
unanimitat. Moltes gràcies.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4438/98,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obligacions de servei públic per al trànsit aeri.

Passam a la Proposició no de llei 4438, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligacions de
servei públic per al trànsit aeri. Sra. Barceló, té vostè la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta proposta és una proposta que es registrà
en aquesta cambra dia 20 d'octubre i, per tant, algun dels
aspectes de la qual són passats.

L'any passat o el curs anterior vam viure una dura
polèmica entre les companyies aèries, el Govern, els
usuaris, pujada de tarifes, augment de taxes, reducció de
vols, règim fiscal, tota una sèrie de qüestions que obriren el
debat sobre la necessitat o no d'introduir en la nostra
comunitat les obligacions de servei públic del trànsit aeri
entre illes. Aquest era un debat que es va obrir.
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Des del Grup Socialista vam defensar una i altra vegada
amb iniciatives dutes a aquesta cambra els avantatges que
tenien les declaracions d'obligació de servei públic en el trànsit
aeri i, sobretot, per garantir per als ciutadans d'aquestes illes,
que som comunitat autònoma i que estam dividits en tres
territoris, tres qüestions fonamentals: el nombre i la qualitat en
els vols, i per tant, els horaris, la participació de l'Administració
en la imposició d'horaris, nombre de places diàries, el no
augment i, per tant, el control de les tarifes màximes, com a
segon aspecte, i tercer aspecte, els descomptes obligatoris en
situacions especials, com són els estudiants, persones majors,
clubs esportius, joves, etc.

Per tant, dins aquest debat que es va produir, i que el Grup
Popular va rebutjar, el mes d'octubre, la veritat és que després
de sentir el Debat de l'estat de la comunitat, i vistes les
declaracions del president Sr. Matas, havíem de fer,
obligatòriament, diversos aclariments, diversos aclariments
perquè el Partit Popular, el Govern, i concretament, el Sr.
Matas, intenta confondre, com sempre, els ciutadans, recuperar
el sentit o el contingut de les paraules i recuperar el prestigi de
les institucions davant les empreses públiques són els dos
objectius, són les dues clares motivacions, de mantenir aquí
aquesta proposició no de llei.

I he de recordar que el president d'aquesta comunitat, el Sr.
Matas, en el debat de la comunitat, hi assenyalava, i en feia
patrimoni personal, tots els avantatges que tenien les
declaracions de servei públic per al trànsit aeri interinsular, i
deia que els teníem tots, que els havíem aconseguit, i
assenyalava frases tan contundents i tan dures com allò de dir:
"Tenim els drets que donen les declaracions de servei públic al
trànsit aeri", el president de la comunitat diu açò i es queda tan
tranquil, i, açò, no ho tenim.

Podem imposar horaris, senyors consellers que donen suport
al Partit Popular? Podem participar, fins i tot, en la col•locació
dels horaris d'hivern i d'estiu d'una manera contundent i amb
seguiment? Podem aplicar tarifes màximes en els vols, en el
preu del bitllet? Podem assenyalar i dir qui té reduccions
obligatòries en serveis especials? Som capaços d'asseure'ns a
una taula de seguiment amb l'Administració de l'Estat per fer
front al compliment d'aquestes obligacions a la companyia
Iberia? Tenim tot açò? Ho podem exercir cada dia? No ho
tenim, no tenim el que són aquests drets.

Açò, a més, s'agreuja, per açò la segona motivació de la
proposició no de llei, quan entra en vigor el règim fiscal, el
règim ja no és fiscal, el règim especial de Balears, pugen els
descomptes al 33% i, automàticament, pugen les tarifes, i
aquí és quan perdem, crec, la gran oportunitat com a govern
d'aquesta comunitat autònoma. Amb aquesta pujada de
tarifes, i aquest cobrament de les empreses d'aviació, un
increment de les subvencions de l'Estat del 33%, saldam el
dèficits de les companyies d'aviació, molt bé, la meitat del
dèficit de les companyies que operen a les Illes Balears, a
canvi de què?, quin favor ens fan que no siguin drets que
tenim?, quina és aquesta postura de servilisme del Govern
de la comunitat autònoma que, en donar un benefici
econòmic d'una manera clara i rotunda a les companyies
d'aviació, és incapaç de negociar un sistema anual de revisió
d'horaris de vols, de capacitat, de tipus d'avions, de
descomptes especials i de límits de preus màxims?, quina
postura de servilisme tenim aquí que, quan donam a la
companyia aèria un benefici extraordinari, som incapaços
d'exigir cap compliment dels drets que tenen els ciutadans
d'aquestes illes?

Per tant, creim que encara el Govern de la comunitat
autònoma, i crec que s'ha perdut la més gran oportunitat
quan es va produir la pujada dels descomptes del trànsit
aeri, dels passatgers, crec que hem perdut la més gran
oportunitat d'establir convenis que vertaderament ens
donessin, als ciutadans d'aquestes illes, els drets que ens
corresponen dins el que són les obligacions de servei públic,
no en tenim cap altre, de transport, som comunitat
autònoma, i si entre una comunitat autònoma les facilitats
de transport no estan garantides, prou complicacions no
tenim ja apart com perquè encara aquesta dificulti molt més
aquesta comunitat.

Teníem l'oportunitat que subvencions específiques, des
dels estudiants als clubs esportistes, no hagi de tornar a
pagar, el públic, via Govern de la comunitat autònoma, i
anassin a càrrec, ja directament, de les companyies, des del
moment que se'ls incrementen els beneficis en el 33%.

És una irresponsabilitat brutal, la d'aquest govern, quan
pagam dues vegades per serveis que a d'altres bandes en
paguen una i, a més a més, el poder públic comanda, aquí,
no, aquí, amb postura de servilisme, encara els hem de
donar les gràcies, perquè han mantingut quatre vols a
l'hivern, ben igual que si no hi tinguéssim dret, ben igual
que si no hi tinguéssim dret.

Per tant, creim que el Sr. Matas ha de saber, per molt
que ell ho digui i ho repeteixi, i no les mentides, perquè es
diguin moltes vegades, arriben a ser veritat, que no tenim
els drets que donen aquestes declaracions, que tot han estat
beneficis per a les companyies i que la postura servil del
Govern de la comunitat autònoma, que fins i tot paga dues
vegades subvencions a les companyies aèries, quan a
d'altres bandes només es paga una vegada, ens duu, fins i tot
avui, a una situació en què els ciutadans d'aquestes illes no
podem exercir de la manera més correcta els nostres drets.
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Per tant, mantenim aquesta proposició no de llei, per
demostrar, d'alguna manera, que ni la postura del Govern ni les
paraules del president tenen, en absolut, cap tipus de contingut,
que tot és fum de formatjades, que tot és pur màrqueting, però
que, a l'hora de la veritat, sempre continuen comandant els
interessos privats. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grups que hi vulguin intervenir? Té la paraula la
portaveu del Grup Mixt.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
una vegada més, aquest parlament discuteix una iniciativa que
clarament reflecteix el fracàs d'una política que es duu a terme
en aquesta comunitat, reflecteix, jo diria, el desgovern que hi ha
en el Govern i el fracàs personal del seu president, immers en
una política de pura imatge, de grans i demagògiques
declaracions, d'anuncis que després no es corresponen mai amb
l realitat.

Va dir en el Debat de l'estat de la comunitat el president
Matas que tenim els drets que dóna la declaració de servei
públic en el trànsit aeri, en tendrem els drets però no tenim els
vols. "Nosaltres vàrem aconseguir que els vols interinsulars
fossin declarats línies d'interès públic per l'Estat, igual que
Canàries", però continuam sense tenir aquests vols.

S'ha dit en diferents ocasions aquí, no és la primera ni,
segurament no en serà la darrera, tot és una pura imatge, tot són
declaracions, tot són primeres pàgines de mitjans de
comunicació, però darrera, res, res, com, cal recordar-ho, va
quedar el Refe, el Refe, aquest Règim econòmic especial,
diferent, de gran interès per a aquesta comunitat, que havia de
solucionar tots els problemes, segons el Sr. Matas, s'ha
convertit en res. Hem de recordar totes les reformes
estatutàries, que s'havien d'equiparar, les de la nostra comunitat,
amb les de Catalunya, amb les del País Basc, amb les de
Galícia, i que han quedat en una reforma que l'única cosa que
permet és que el nostre president pugui dissoldre el Parlament.

Ni Règim econòmic especial, ni un Estatut d'autonomia a
nivell d'altres comunitats, com podria ser la d'Aragó.

I ara ens trobam, això sí, que es diu a tots els mitjans de
comunicació que les Illes van bé i que ho tenim tot per
aconseguir-ho tot, fins i tot hi tenim atur, perquè l'atur hi ha
crescut el 98, segons demostren les dades que ha facilitat
l'enquesta de població activa, i també s'agreuja, perquè som
l'única comunitat de l'Estat on aquest atur cada dia té més
dificultats de supervivència, perquè les pensions, els salaris,
etc. són cada dia més petits.

L'han espantat els sorolls estranys que ens vénen des de les
files de la dreta, però no ha passat res.

Pel que fa a l'atur, també vàrem veure com la política de
pura imatge, sense no saber cap on va aquest vent, es dirigia
a un tema tan important i de tant de futur com eren les
Directrius d'ordenació territorial, que s'han proposat d'aquí
a tres mesos d'unes eleccions. La Llei general de turisme, la
qual també podrem comptar ben aviat entre els fracassos
d'aquest Govern, que el que jo crec és que no té ni principis
ni objectius. No és lògic, no és normal, que temes tan
importants es plantegin, precisament, al final d'una
legislatura i quan ja no tenguin solució.

També avui ens tocarà prendre posició sobre un altre
fracàs, el que és el transport i el trànsit aeri, i és que creim
que des que governa el Sr. Aznar i el Partit Popular a
Madrid, i el Sr. Matas i el PP, aquí, els ciutadans d'aquestes
illes es veuen perjudicats greument en tot el que són els seus
interessos. Fins aquest moment, s'havia donat la culpa, i ja
ens pareixia bé, si fos real, que tot era culpa del Sr.
González, que perquè el color polític d'aquí no coincidia
amb el d'allà, resultava que no se'ns donava tot allò que en
aquesta comunitat ens mereixíem.

I la veritat és que, una vegada vist que el Govern de
Madrid i el d'aquesta comunitat coincideixen, veim que no
només no s'ha millorat en aquests serveis, que no tenim un
règim econòmic especial, que no tenim un estatut
d'autonomia, que no tenim més recursos econòmics, que no
tenim més vols, sinó que en tenim menys.

Del tema que ens afecta avui hem de començar dient que
la millora que s'ha produït des que els governs són
coincidents és que hem començat a volar en turbohèlice, en
compte de fer-ho en reactor, i aquest és un sistema de vol
totalment antiquat, que feia més de vint-i-cinc anys que no
utilitzàvem.

No sé si quan vostès diuen que milloren i que tenen més
qualitat de vida i que Espanya va bé, vol dir que els
mallorquins no som espanyols o que anar bé vol dir tornar
enrera en el temps, tardar més per comunicar-se amb les
altres comunitats autònomes, perquè a nosaltres no ens
coincideix que anar bé signifiqui precisament volar en
turbohèlice.

Però és que, a més, també hem perdut vols, hem perdut
freqüències, i hem de recordar la supressió de vols,
primerament amb totes les principals capitals europees, que
abans teníem i que ara no tenim, però també que hem perdut
vols amb les principals ciutats de la península i també, com
no, entre aquesta pròpia comunitat, entre Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.
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No entenem com un govern es pot gastar tants doblers en fer
país balear, com estan tan preocupats perquè aquesta realitat,
que és inexistent, perquè, realment, Balears, sempre he dit que
no existia, que existien Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera, i que això no és greu, sinó que és un fet que s'ha de
respectar, i aquí és la riquesa de la nostra comunitat, però
resulta que el Govern del PP sí que vol fer país balear i sí que
es preocupa que les diades, des que existeix la de Mallorca,
siguin festives, i sí que es preocupa que la gent sàpiga que
Balears existeix, i sí que es preocupa de fer grans
esdeveniments en el Passeig del born, i que es gasta cents de
milions en donar a conèixer la realitat de les Illes Balears en fer
curses, en fer trobades, diades, etc., idò, resulti que no tengui en
compte que la millor manera de fer projecte de país, relacionar
les Illes entre si i que no li sigui més fàcil, a un menorquí, o a
un eivissenc, anar-se'n a Madrid, a Barcelona o a València que
no anar a les altres illes.

Jo crec que, realment, és un principi contradictori, entre el
que diuen i el que després, realment, fan.

També, més tard, ha resultat que se'ns ha venut la pel•lícula
que hi havia un meravellós règim econòmic especial, que seria
un regal del Partit Popular a les Balears, però, és clar, en
matèria d'aviació, es va convertir precisament en res, com
sempre. S'havia de fer un gran descompte, aquest descompte
era el 33%, es va obviar, entre parèntesi, que ja hi havia un
descompte del 25%, per tant, un descompte del 33, quan ja n'hi
ha un del 25, només és un 8%, es va anar ben alerta..., i això,
però s'hi va afegir un fet, i és que, automàticament que
s'aconsegueix aquest descompte del 33, les companyies, Iberia,
que és una empresa pública, cosa que s'ha de recordar i que, per
tant, en teoria, està a les ordres del Govern, de qui governa,
resulta que, automàticament, va augmentar els preus, per tant,
el descompte no va ser un descompte, sinó que va ser un
encariment dels preus sobre els vols, que és, en definitiva, allò
que interessa al ciutadà.

Així, ens trobam que volar a Barcelona o a Madrid ens
resulta més car, als mallorquins, que volar de Palma a Londres
o de Palma a Frankfurt, cosa realment incomprensible.

També podríem parlar d'uin tema que afecta, no
directament, sinó indirectament, que és (...) dels aeroports. Tots
recordarem que els mallorquins i mallorquines entram i sortim,
amb certa freqüència, dels aeroports, del de Mallorca, en
concret, els menorquins i eivissencs, per descomptat, el mateix,
i hem de pagar a Madrid un tant per cent, 1.000 pessetes, de
taxes aèries, quan, realment, s'havia dit, s'havia comentat, que
no s'augmentarien els imposts, que els imposts davallarien i
que, realment, quan hi fos el PP a Madrid les coses millorarien,
idò, la millora va ser 1.000 pessetes més per habitant de taxes
aèries. 

Per tant, nosaltres creim que el Sr. Matas fa moltes
declaracions de principis, que parla molt dels drets dels
mallorquins, dels dels menorquins i dels dels eivissencs i
formenterencs, però que, en definitiva, no creu en allò que diu,
no ho pot defensar, jo crec, davant Madrid, pel fet que no té la
força suficient, perquè no l'hi fan cas, sap que no l'hi donen
suport els seus propis, que hi ha diferents criteris sobre els
temes; en definitiva, la seva inseguretat aquí deu fer que sigui
incapaç de defensar davant Madrid totes aquelles propostes que
defensa a través dels mitjans de comunicació o que defensa
quan és en aquest parlament.

En definitiva, jo crec que en aquest moment ens trobam
en una situació greu, que és la d'un president i un govern
que està tot el dia agenollat davant el que Madrid vol, que
calla totalment al que són els interessos d'aquesta comunitat,
que és un govern incapaç de defensar el que realment ens
convé als mallorquins, als menorquins, eivissencs i
formenterencs.

Per tot això i perquè a Unió Mallorquina sempre hem
defensat els interessos dels nostres ciutadans, perquè no
tenim per què aturar-nos, governin uns o governin uns altres
a Madrid, i perquè creim realment en la dignitat i el dret de
cada una de les comunitat, donarem suport a aquesta
proposició que avui presenta el Partit Socialista, amb el
convenciment que el Partit Popular, realment, no serà capaç
avui per avui de defensar amb dignitat el que són els nostres
interessos.

Per tant, Unió Mallorquina dóna suport a aquesta
proposta i creu que és ben hora que es faci justícia amb la
nostra comunitat, una comunitat que aporta, molt i que rep
molt poc. Aquesta situació no és nova, d'ara, ho ha estat en
altres ocasions, però se'ns havia promès que les coses
canviarien quan aquí governassin els mateixos que allà, o
millor dit, quan allà governassin els mateixos que aquí. A la
millor serà necessari que canviïn els qui governen aquí per
tenir-ho millor a Madrid, si això és així, realment seria
espectacular que fos necessari que no hi hagués
coincidències de govern perquè les coses funcionassin
millor; si ha de ser així, no ens sabrà gens de greu
participar-hi. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. té la paraula el representant
d'Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. Anuncii el vot favorable d'Esquerra Unida
a aquesta proposició no de llei del Grup Parlamentari
Socialista.

Nosaltres, en qualque altra ocasió, quan s'ha parlat dels
problemes del trànsit aeri a les Illes Balears, ja hi hem
exposat que aquests problemes són inseparables del procés
de liberalització que ha sofert aquest sector, que,
evidentment, pot anar en benefici del compte de resultats de
les empreses implicades però que, com quasi tots els
processos de liberalització que afecten serveis públics,
també van en detriment de la qualitat d'aquest mateix servei
públic. Això és així, això és obvi, perquè en un moment
determinat preval la recerca del benefici empresarial sobre
qualsevol altre tipus de consideració.

I dins aquest marc, lògicament, territoris com els insulars
són els que més pateixen les conseqüències negatives
d'aquests processos de liberalització o aquests processos de
subordinació de l'activitat econòmica d'aquest sector als
principis de la lliure competència i de la recerca del benefici
empresarial.
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Tant és així que, efectivament, s'ha cercat la figura de la
declaració de determinades línies d'interès públic per intentar
minvar, per intentar amortir, els efectes negatius que sobre els
territoris insulars tenen aquesta nova situació del sector del
trànsit aeri.

Una qüestió que va ser reivindicada amb molt d'émfasi pel
Sr. Matas al Debat de l'estat de la comunitat, com molt bé es
diu a l'exposició de motius de la proposició no de llei, però que,
efectivament, va ser negociada i va ser obtinguda en funció de
la pressió que va exercir el Govern canari, i nosaltres, com en
d'altres coses, hem anat darrera dels canaris, intentant,
diguéssim, cercar recer sota el paraigües que el Govern canari
obria.

Tant és així que, de fet, el Govern balear no ha utilitzat
aquesta figura, no l'ha impulsada, i ens ha explicat en repetides
ocasions en aquest parlament que la seva posició era la recerca
de l'acord amb les companyies privades, o en procés de
privatització, aèries, i ens ha explicat que, en lloc de cercar
mesures de caràcter impositiu, de caràcter legal, era millor
aquest marc de negociació i d'acord. Això, òbviament, anava
més en la línia de conhortar més l'esperit neoliberal que
caracteritza tant el Govern del Partit Popular de les Illes
Balears.

Això, en un moment determinat, pot haver funcionat o pot
haver semblat que funcionava, però, lògicament, això no pot
impedir la lògica que ha posat en marxa aquest procés de
privatització d'Iberia i aquest procés de liberalització del trànsit
aeri a l'Estat espanyol. Per tant, les lògiques, del mercat, les
lògiques de la recerca del benefici d'aquestes empreses, a poc
a poc, es van imposant i, lògicament, això es manifesta que,
maldament hi hagi una aportació de doblers públics a l'hora de
fer descomptes en els viatges de residents, a la fi, aquests
descomptes poden ser ràpidament compensats per increment de
les tarifes.

Hi ha increments de les tarifes que són tan escandalosament
pactats que fins i tot han donat peu a denúncies davant el
Tribunal de la Competència, però supòs que la propera vegada
aniran més alerta. És molt fàcil fer pujades pactades de les
tarifes i que no semblin pactades, supòs que ja n'han après i que
a partir d'ara ho faran més bé.

I això és així, això es farà així, perquè, en definitiva, aquesta
història de la lliure competència, del mercat obert i que, per
tant, això ha de repercutir en una davallada dels preus per tal
d'accedir a majors mercats, funciona a determinats sectors
econòmics, però no funciona, naturalment, en sectors com el
trànsit aeri, no funciona, per exemple, en el sector dels
hidrocarburs, que funcionen en règim d'oligopoli, no són
monopoli, però aquí no hi ha un mercat obert, no hi ha un
mercat de lliure competència, això és un oligopoli dominat per
una sèrie d'empreses que en un moment determinat poden estar
en confrontació conjuntural però que, al final, sempre tendiran
a posar-se d'acord per pujar els preus i per, en definitiva,
defensar corporativament els seus interessos empresarials. Això
és així.

I això és així també a l'hora de plantejar la freqüència de
les línies, la capacitat dels  avions, la qualitat, en definitiva,
del servei, no hi haurà, a la fi, no hi haurà, a la fi, altra
consideració que la recerca d'aquest benefici, per molt que
faci reunions el conseller de Foment o qui sigui amb
aquestes companyies, tendencialment, això és absolutament
inaturable.

Per tant, el millor que pot fer aquesta comunitat
autònoma és el que diu aquesta proposició no de llei, deixar-
se de dogmatismes neoliberals que, en definitiva, aniran en
perjudici, irremissiblement, dels ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma, i utilitzar els mecanismes legals amb
què comptam, afortunadament, gràcies a la pressió del
Govern canari i intentar cercar la declaració d'interès públic
de determinades línies aèries que afecten la nostra
comunitat autònoma. Això és el que es proposa en aquesta
proposició no de llei, defensar els interessos de la nostra
comunitat, tot allò altre és intentar salvar els trasts, la
imatge, el discurs polític, però, a fi de comptes, situar el
conjunt de la comunitat en una situació de perjudici evident,
tant a nivell de tarifes com a nivell de freqüències, com a
nivell de capacitat dels vols. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sr. Sampol, té la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, poques coses es poden afegir
a les paraules dels portaveus que m'han precedit i a les
evidències amb què ens trobam quan hem de viatjar,
especialment entre les Illes, tot i que aquí hem de fer una
reflexió sobre la immensa sort que hem tengut els ciutadans
de les Illes Balears de tenir un Partit Popular tan influent a
Madrid, amb un president del Govern tan reivindicatiu.
Imaginin-se què hagués pogut ser si el nostre Govern
hagués estat més dòcil davant el Govern de Madrid! Vaja,
aquest augment dels descomptes, que va ser pràcticament
eixugat per augment de tarifes i per les taxes de seguretat
aeroportuària i d'altres taxes que ens va posar el Govern de
l'Estat, significaria que encara haurien estat molt més
elevades; la disminució dels vols, qui sap! Bé, jo arrib a la
conclusió que dissabte passat, quan vaig tenir ocasió d'anar
a Menorca, per cert, hi vaig emprar tres quarts d'hora, amb
un avió d'hèlice, si no hagués estat per un govern tan
influent, segurament, a més a més, hauria hagut de remar
per arribar-hi.
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En definitiva, que aquí una cosa són les grans paraules, la
política, d'imatge, aquestes grans declaracions públiques, i
l'altra cosa, la realitat, que els descomptes s'han minimitzat
molt per imposts i per pujades de tarifes, que no tenim uns vols
de qualitat, sinó que ha disminuït, aquesta, i que cada vegada
tenim més dificultats de connexió en un mitjà de transport bàsic
per a un arxipèlag.

Per totes aquestes qüestions, donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sra. portaveu del Grup Socialista, jo no li parlaré ni de
Refe ni li parlaré de l'Estatut d'Autonomia, ni parlaré de l'atur,
ni de les DOT, ni de si España va bien,  ni de les festes de la
comunitat, i no ho dic per vostè, ho dic per altres portaveus que
vénen aquí, fitxen, amollen el discurs i se'n van, sinó que li
parlaré realment del que ens ha de situar en aquesta proposició
no de llei, que, precisament, no té altra finalitat que millorar el
servei o les comunicacions aèries entre les nostres illes i entre
les nostres illes i la península.

Efectivament, vostè ha dit dues coses amb què jo estic
completament, d'acord, una, que tal vegada aquesta proposició
no de llei, pel temps en què l'havien presentat, era un poc
extemporània, no obstant això, la mantenen, perquè creim que
hi ha molts aspectes dels nostres transports que es poden
millorar, i precisament els qui com vostè i jo, que vivim a illes
menors, com diuen des de Mallorca, som qui tenim ocasió de
comprovar-ho molt sovint, però la veritat és que les
circumstàncies han canviat bastant des que vostè va presentar
aquesta proposició no de llei, i també una altra cosa és que a
una comunitat que viu  aïllada, com la nostra, una comunitat
formada per quatre illes, però que almanco a tres de les quals es
pot anar en avió, s'hi fa molt necessari, i crec que és
fonamental, que aquestos transports aeris funcionin molt bé, no
tan sols per al desenvolupament econòmic de les nostres illes,
sinó també per a tot el que és el desenvolupament social i les
altres necessitats que hi pugui haver.

Això no obstant això, dit això, li vull dir que el Govern
balear s'ha preocupat des de fa molt de temps, i se n'ha ocupat,
de les comunicacions aèries entre les nostres, i no tan sols entre
les nostres illes, sinó també amb la península, i a pesar que,
com saben les senyores i els senyors diputats, en aquesta
comunitat autònoma el Govern balear no té cap competència en
matèria de transports aeris.

D'altra banda, hem de recordar que a l'article 103 de la
Llei 66/97, de 30 de desembre, sobre mesures fiscals i
administratives i d'ordre social, s'hi autoritzava el Govern de
la nació que, prèvia audiència al Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i d'aocrd també amb la Unió
Europea, es pogués declarar l'obligació de servei públic en
l'àmbit de trànsit aeri interinsular dins les illes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Una vegada el Govern va tenir aquest instrument al seu
abast, es va plantejar quina era la solució més convenient i
la solució que d'una forma immediata podia solucionar els
problemes de les Illes Balears, i el Govern va entendre que
era millor i oportú deixar en suspens, o millor dit, no fer ús
d'aquesta declaració, i dar oportunitat que fossin els propis
mecanismes del mercat qui actuassin per millorar i
optimitzar les condicions de servei i explotació, i,
conseqüentment, estimular la concurrència de companyies
aèries, o sigui, la liberalització de la concurrència de línies
aèries, a fi d'evitar monopolis, que, d'alguna manera, sempre
van en detriment del servei, de la qualitat i moltes vegades
fins i tot dels costos.

El Govern, a través de la Conselleria d'Economia i
Hisenda, va realitzar un estudi, un estudi, crec, molt
complet, un estudi que, d'alguna manera, feina una valoració
de quines eren les línies, l'oferta que havíem tengut durant
els darrers anys a les nostres illes, sobretot, especialment,
dins el territori interinsular, quines havien estat les
ocupacions i quins havien estat els creixements i quines
havien estat les necessitats.

Jo record que aquest estudi va sr objecte de diversos
debats, de diverses reunions, que es va presentar en els
consells insulars, que es va presentar a les companyies
aèries, i se'ls va, d'alguna manera, plantejar la possibilitat
que bé el Govern faria opció d'aquesta facultat que li donava
la Llei d'acompanyament dels pressupostos de l'Estat de
declarar o de demanar, millor dit, al Govern central la
declaració d'aquest interès dels transports públics aeris entre
les Illes o bé que d'alguna manera hi hagués un compromís
de complir amb aquelles necessitats d'aquest estudi que
havia fet la Conselleria d'Economia i Hisenda, que donava
que era l'estudi necessari per complimentar les necessitats
entre les nostres illes.

I aquest estudi donava per fet que, durant els mesos
d'hivern, entre Palma i les illes de Menorca i d'Eivissa hi
havia d'haver, com a mínim, quatre vols, i durant els mesos
d'estiu, cinc vols, i que fins i tot les freqüències havien de
ser, en els mesos d'hivern, d'un vol al matí, un al migdia, un
a la tarda i l'altra, a la nit.

Bé, dit això, jo crec que això s'ha complert. No hem de
dir que s'hagi complert només i tan sols amb Iberia, que crec
que és bo, sinó que aquí hi ha hagut la lliure concurrència,
i aquestes línies es cobreixen amb diferents companyies,
com pot ser Aireuropa, Spanair o Iberia.



6086 DIARI DE SESSIONS / Núm. 139 / 9 de febrer del 1999

Bé, per tant, crec que dit això, i entenent fins i tot les
dificultats que a vegades tenim els ciutadans de les Illes, i
aquest diputat que els parla moltes vegades n'ha viscut, i sabem
que a la millor a determinades hores un avió va complet, però
el següent té una capacitat molt important buida, i tenint en
compte també, i no responc a la Sra. Barceló, sinó a al•lusions
que han fet altres diputats, que a vegades s'ha d'anar en avions
turbohèlice, si volen que jo els en digui la meva opinió, jo
entenc que és bo que hi hagi avions turbohèlice, molts vegades
n'agaf, tenint en dues hores un avió a reacció, jo sempre he dit
que el que voldria és que hi hagués moltes més freqüències
d'avions turbohèlice que no que tan sols tenguéssim avions a
reacció cada parell d'hores, o sigui, els turbohèlices cobreixen
pràcticament la distància entre les Illes en el mateix temps que
els avions a reacció i d'alguna manera donen el mateix servei i
la mateixa comoditat.

Preus. Bé, jo els vull recordar que aquí haurem de parlar una
mica del Rep, que els preus es varen equiparar a les Illes
Canàries, i amb això vull dir que el president de la comunitat,
no solament en el tema dels preus, sinó en altres consideracions
que va fer en el Debat de l'estat de l'autonomia i que fins i tot
vénen reflectides aquí, en el títol d'aquesta proposició no de
llei, es va ajustar, concretament, al que passa. En aquestos
moments, tenim un descompte aeri del 33% en els vols entre les
Illes o en els vols entre les Illes i la península. Hem de recordar
que abans el descompte que teníem entre les Illes era sols dels
10%, o sigui, que hi va haver un increment d'un 23%.

Efectivament, hi ha un lliure mercat, les companyies, com
que són companyies privades, l'única que no n'era era Iberia,
però es privatitza, el que és natural, el que busquen amb els
seus vols, és no perdre una quantitat excessiva, que també els
estudis ens demostren que perden fins i tot en aquestes línies,
però varen pujar una quantitat que no sé si oscil•lava entre un
7 i un 8%, però així i tot, si a un 25 restam l'augment que hi
hagués hagut, de qualsevol manera, perquè és natural que cada
any hi hagi un augment, doncs jo crec que encara la diferència
que tenim entre els preus anteriors i els preus que tenim ara, jo
crec que són substancials.

Jo només els vull donar unes dades, perquè les senyores i
senyors diputats tenguin en compte quines són les diferències
i les millores de vols, de freqüències i de preus que tenim des
de fa dos o quatre anys a les que tenim ara, i vull recordar abans
-perquè s'hi ha fet molta al•lusió-, que hi havia un govern que
era d'un color, pareixia que ho tenim bé; ara que tenim un
govern que és del mateix color del Partit Popular, ho tenim
pitjor. No, jo no vull aquí ara fer comparacions d'un govern ni
comparacions de l'altre; el que sí vull fer són comparacions de
serveis que tenim en aquest moment, i la comparació ve feta
entre l'any 94, 96 i 98; i els la llegiré, i no voldria cansar-los,
però jo crec que les dades són suficientment interessants. 

Hivern des de Palma de Mallorca, any 1994, vols a
Barcelona 248; 96 417; 98 488. Hi ha un increment molt
important. A Madrid 188, 313, 431. A València 90, 162,
262. Sevilla 13, 21, 22. Bilbao 24, 44, 48. Mesos d'estiu des
de Mallorca, any 1994, 96, 98: Barcelona 473, 557, 650.
Estic parlant de vols mensuals. Madrid 422, 512, 579.
València 115, 192, 289. Sevilla 13, 26, 31. Bilbao 31, 49,
54; i Santiago de Compostel•la 9, 26 i 34.

Illa d'Eivissa, a península. A Barcelona 94, 96, 98:
Barcelona 92, 124, 183. Madrid 45, 47 i 73. València 31,
66, 67. I mesos d'estiu, especialment el mes d'agost és:
Barcelona 211, 247, 366. Madrid 112, 146, 142. València
62, 156 i 120.

I l'illa de Menorca, com no podia ser menys també, una
millora molt substancial, comparable a les altres dues illes.
Hivern: Barcelona 90, 130, 149. Madrid 30, 34, 56.
València 17 i 4. Aquí l'única diguem-ne desviació és en els
vols a València. Però en l'estiu, mes d'agost: Barcelona
1994 233, 1996 388, i 1998 388. Madrid 57, 82, 101.
València 31, 62, 44.

Jo crec que aquí no cap cap dubte de la millora que hi ha
hagut al llarg d'aquests anys, i com qui dic, especialment
d'aquests darrers anys, que ja que se n'ha parlat per anteriors
portaveus, jo diré que al llarg d'aquests darrers anys, jo diré
que també ha governat el Partit Popular a Madrid i ve
governant aquí, a les Balears. 

I també en els mesos d'hivern, comparant el 97 i el 98,
o sia els dos darrers anys, els diré percentatges, per no
cansar-los, però que setmanalment a l'illa de Mallorca ha
tengut un increment global d'un 15% de vols; Menorca ha
tengut un increment d'un 12%, i Eivissa un 10%. Estic
parlant de vols amb península. I els vols entre illes, un
Palma-Eivissa ha tengut un 33% d'increment, i un Palma-
Maó un 25%.

I per acabar els vull parlar dels preus, perquè els preus és
un tema que se n'ha parlat molt en aquesta cambra des de fa
molt de temps, i d'alguna manera se'ns vol fer creure que
pagam més ara que tenim el descompte del 33% que no
pagàvem abans. Ho havia dit abans: efectivament hi ha
hagut un increment, i com és natural jo crec que les
empreses treballen també per ser rendibles, i és natural que
any rere any tenguin increment. Quina cosa és que no té
increment un any rere l'altre? En tenen els salaris, en tenen
els costos... Però també els vull dir una cosa, una
comparació molt ràpida, vols dins Balears, Ibèria, hivern
97-98, un Palma-Eivissa valia 14.157 pessetes, i un Palma-
Maó el mateix. Any 98-99, 11.916, un 16% menys, real. I
això és el que es paga. Però no és només això, que s'ha
aconseguit una rebaixa en els vols, perquè això són preus
d'Ibèria, sinó que en incloure la llibertat que altres
companyies poguessen operar entre les Illes, tenim que un
Air Europa ha passat de 13.167 l'any 97-98 a pagar en
l'actualitat 9.735 un Eivissa-Palma, o un Palma-Eivissa, o
sia que de 14 hem passat a 9.000. I amb Spanair, que abans
no operava, però ara sí que opera, hem passat a 8.931
pesseta.
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I jo, senyores i senyors diputats, els diria: preus de Govern
socialista a Madrid, preus de Govern del PP a Madrid, i preus
del Govern balear del PP aquí. I crec que això són dades que es
poden comprovar. Els que viatjam quasi dues o tres vegades per
setmana sabem què ens costa un bitllet. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Palau, vostè coneix perfectament les xifres, molt bé, però
també sap de la realitat, que és bastant més dura que les xifres,
i que quantes vegades no ens podem embarcar ni el dia ni a
l'hora que volem. I com nosaltres, quanta gent queda a la
terminal de l'aeroport. I açò també és tan dur com la vida
mateixa, i que cada vegada ens hi trobam i ens hi trobarem. Per
tant, les xifres de l'increment de vols evidentment que es poden
fer totes les comparacions que es vulguin; també la quantitat de
passatgers que viatjam en avió, i cada vegada més per motius
de treball entre les illes augmenta d'una manera increïble. Per
tant la realitat continua sent que dins una comunitat autònoma
com la nostra la suficiència d'horaris no és encara real.

Però no només és açò de què li volia parlar, de la
suficiència. Parlam d'obligacions de servei públic per al trànsit
aeri. No deu ser una cosa tan dolenta, en absolut, quan el
president de la Comunitat Autònoma d'aquestes Illes Balears en
el seu debat de l'estat de la Comunitat cita per quatre vegades
diferents que hem aconseguit tenir aquí els drets de servei
públic al trànsit aeri interinsular. Així de clar i de contundent,
surt aquí a la tribuna i diu "ja ho tenim, ja ho hem aconseguit",
en paraules textuals i entre cometes que els posam dins la
relació de la moció. 

Quins són aquests drets que ens dóna o no ens dóna tenir o
no tenir la declaració, l'obligació de servei públic sobre el
trànsit aeri? Primerament, que les companyies presenten amb
suficient antelació, i els ho aprova l'Administració, l'horari i la
capacitat diària dels enllaços. Açò, li agradi o no li agradi, li
hagin consultat per activa o per passiva, la realitat és que vostè
si vol canviar un horari d'avió no ho pot fer. Aquesta és la
realitat. Aquest dret, per tant, no el tenim, és ver.

Segon dret: posar límits a les tarifes. És un dret d'una
obligació de servei públic. Aquí no el tenim. Pujaran, i de fet
amb l'increment del 33% s'incrementa un 11% el que fa
referència als costos dels passatges, i que per tant la diferència
del que era el 33% que ens pugen de subvenció, al que
beneficia directament, i el que més les companyies aèries.
Perquè, a més a més, a la gent que no és resident el preu se li ha
incrementat bastant. Per tant, aquest segon dret, tampoc no el
tenim.

Tercer: descomptes especials, per a grups, com són per
exemple, tarifes reduïdes respecte de les tarifes màximes,
obligatòriament imposades per a joves, per a estudiants, per
a grups esportistes, etcètera. Aquí, que a altres bandes amb
l'obligació de servei públic ho paguen les companyies a
partir dels beneficis del 33%, aquí a més a més el Govern ho
paga a part: Les beques d'estudiants que pagaran ara,
pagarem el trasllat, o no? Descomptes i convenis amb els
clubs esportius d'Eivissa i de Menorca, que són per pagar les
diferències de cost dels trasllats, que és molt diferent tenir
un equip de futbol aquí que tenir-lo a Eivissa o a Menorca.
I açò ens costa, com veim, a cada equip esportiu un milió i
mig anual. És a dir que nosaltres amb doblers públics ho
pagam dues vegades, i a més a més és un dret que no tenim
com a tal, ho ha de pagar el Govern de la seva butxaca.

Per tant, aquests reconeixements de drets, de dir quins
horaris volem, quan hem de sortir, a quina hora i amb quins
avions, quins són els preus màxims, i quins són els
descomptes que obligatòriament les companyies han de fer,
que açò estam amb possibilitats de decidir-ho nosaltres.
aquest govern, i que a més a més el Sr. Matas diu que tenim
tots aquests drets, senyal que açò és bo -els tenim, tots
aquests drets-, resulta que la veritat és que no els tenim. Que
no ens va tan malament com l'any passat? No, Déu ens
n'alliberi! És que l'any passat va ser un drama, i enguany
hem millorat. Però bé, no ens fan cap favor. És aquí la
postura servilista d'aquest govern respecte de la companyia
Ibèria. Ni tan sols som nosaltres que hem d'anar a negociar
amb Ibèria, és l'Estat, és una companyia pública encara. Per
tant, no entenc de cap de les maneres el servilisme del
Govern respecte d'una companyia, Ibèria, que els han
regalat amb el 33% de subvenció i amb la pujada de les
tarifes poder cobrir la meitat del dèficit que tenen. 

Ens augmenten, evidentment, ens posen dos avions, i
partir d'aquí els hem de dir "moltes gràcies, ho tenim molt
bé enguany, estam molt contents, hem millorat.
Evidentment ens pot anar pitjor, i tant que ens pot anar
pitjor; qualsevol cosa pot passar. Però no es  tracta d'açò, es
tracta que l'Administració ha de saber quins són els seus
drets a l'hora de negociar i a l'hora d'imposar. Tenim aquesta
capacitat de demanar al Govern de Madrid, al Govern de
l'Estat, i ho podem fer ara i no ho podíem fer fa cinc anys,
per la data de les directrius que així ho permeten, i açò
també estaria bé que s'ho mirés, no es podia fer fa cinc anys
i es pot fer ara. Per tant a partir d'aquí és obligació d'aquest
govern, si vol, demanar a l'Administració de l'Estat que vol
aquesta declaració d'obligació de servei públic; o com a
mínim negociar els mateixos drets, que quan surti el
president i digui que ho tenim ben igual, sigui cert, o sàpiga
de què ralla, perquè tal vegada és que no sap de què ralla el
president, ha sentit campanades al vol i es pensa que aquí ho
tenim. Idò no ho tenim, no ho tenim en absolut.
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Demanam, i creim que estam en condicions d'exigir que les
comunicacions entre les Illes siguin molt més fàcils, si
vertaderament volem que la Comunitat Autònoma funcioni.
Estudis? És cert, el Govern n'ha anat fent. Jo en tenc dos, no un,
dos, i fets a corre-cuita durant aquest estiu passat, els dos que
jo tenc del Govern: un per (...), l'altre realitzat per una
companyia d'advocats d'aquí, mallorquina, i ens assenyala fins
i tot aquest informe que el Govern amb una sol•licitud de
documentació ens ha transmès, que fins i tot amb un mercat
lliure i sense obligacions de servei públic per al trànsit aeri
interinsular, des del moment en què es donen subvencions
públiques a companyies privades, hi hauria d'haver elements de
control de l'actuació d'aquestes companyies, i ni tan sols açò
tenim. Si qualsevol de les companyies demà es despenja, com
va passar l'any passat,...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...i digui "suprimim quatre vols", podem protestar, direm de
tot, de la manera més hipòcrita del món, perquè quan hem
tingut la possibilitat d'actuar, que és ara, no ho hem fet. Per
tant, esperem que mai més aquest parlament, ni cap govern
d'aquesta comunitat -açò és una cosa que supera qualsevol color
polític- hagi de fer una altra vegada declaracions de denúncies
que queden totalment enlaire, que són fetes per la premsa a la
galeria; però a l'hora de defensar els interessos i els drets dels
ciutadans d'aquí, el Govern no hi ha estat. I d'açò és del que sí
que vull que quedi constància, perquè els drets que el president
diu que tenim, no els tenim. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Palau, vol tornar a
intervenir? Té vostè la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria recordar a la Sra.
Portaveu, que precisament ella ha reconegut que efectivament
hi havia hagut una millora important enguany en relació amb
l'any passat, i després em passa a dir "és que el Govern no ha
estat en la defensa d'aquests interessos". Precisament aquesta
millora substancial, aquesta millora tan important, i aquesta
millora que nosaltres no pensam que hagi de ser definitiva, sinó
que hem d'anar en aquest camí de millorar, precisament ha estat
per aquesta intervenció del Govern que jo li havia anunciat en
la primera intervenció meva. Té raó en una cosa: a vegades és
difícil embarcar, efectivament, i a vegades és difícil fins i tot
arribar a Palma pel matí, i per causes que moltes vegades no
depenen de la capacitat dels avions, sinó que depenen de causes
tècniques, com ens ha passat, a mi particularment, que a
vegades he estat en quinze dies dues vegades a l'aeroport
d'Eivissa, que en lloc de venir a Palma a les 9, he vengut a les
3 de la tarda. Però no era un problema d'avions, era un
problema precisament de causes tècniques, que els avions no
podien arribar, sigui per boira, sigui per avaria, sigui per una
altra cosa.

Quant a les ocupacions, jo efectivament reconec que és
veritat que hi ha dies que fins i tot hi ha llistes d'espera en
un determinat vol; però també vull dir que es fa molta
demagògia en aquest sentit, i jo ara quan deia això la Sra.
Barceló, m'he recordat que precisament en una petita
polèmica que vàrem tenir en el Diari d'Eivissa jo i el Sr.
Costa, el Sr. Costa em deia un dia: "vagi vostè demà a
l'aeroport i compti les persones que no es podran embarcar
a Mallorca", i es va donar la casualitat que no vaig anar a
l'aeroport per mandat del Sr. Costa, vaig anar a l'aeroport
precisament perquè havia de venir al Parlament de les Illes
Balears; i hi vaig anar, i una vegada que l'avió estava a punt
de partir em vaig entretenir, i vaig anar de davant a darrere
per comptar les places que hi havia buides. I efectivament
li vaig dir a un digne representant del PSOE que és aquí
dedins "li digui al Sr. Costa que n'hi ha 13 buides, que
m'havia fet aquest mandat, i ja les hi he comptat".

O sia, que moltes vegades també volem exagerar, (...), a
pesar que jo no justific, i no renuncii, i crec que el Govern
tampoc, a la millora de les comunicacions cada dia més.
Hem de tenir en compte una cosa: les companyies sien del
color que sien, sia Ibèria, sia Spanair, sia Air Europa, sia Air
Nostrum, sia el que sia, sempre treballaran baix de criteris
de rendibilitat, mai treballaran per amor a l'art, i mai
treballaran per perdre sous, o doblers, com diuen aquí.

Que no tenim capacitat de canvis d'horaris i tarifes, i
descomptes especials? Descomptes especials, n'hi ha; hi ha
les tarifes especials, el que passa que no n'hi ha per tothom
qui en vol, no n'hi ha la quantitat que moltes vegades vol, o
moltes vegades no s'esgoten. Canvis d'horaris, el que sí
podem dir és que així mateix el Govern va marcar aquests
horaris que havien de tenir tant en l'estiu com en l'hivern,
aquestes freqüències que havien de ser al matí, al migdia, a
la tarda i a la nit, o sia que així mateix els va marcar. I quan
diu que no tenim els drets dels de Canàries, per favor,
aquest 33% de què havíem parlat amb anterioritat, i que
m'havia molestat a llegir-los totes les taules, i els havia
llegit quina era la diferència que hi havia respecte de l'any
1996 o 1994 amb la que tenim a l'actualitat, precisament ve
donada per l'aplicació d'aquest 33% que va aconseguir el
Govern de les Illes Balears, i aquest 33% és el mateix
percentatge que tenen les Illes Canàries. Per tant, no diguem
que en aquest cas no tenguem igualtat, i si volen que jo els
diga amb tota sinceritat, jo crec que cap de les senyores i
senyors diputats que estam aquí tres o quatre anys enrere
se'ns passava pel cap que mai poguéssem tenir descomptes
iguals als que tenien les Illes Canàries, perquè cada vegada
que en parlàvem, jo em record que havíem fet gestions a
Madrid, i que en parlàvem i ens deien "ui, sí, però resulta
que Balears no és el mateix que Canàries. Canàries és molt
lluny, té una altra situació, no demaneu beneitures, que això
no se vos donarà mai". Precisament ha set durant aquesta
legislatura, durant aquest govern del Partit Popular, mentre
ha governat a Madrid el Partit Popular, quan s'ha aconseguit
aquest 33% que ens equipara al descompte que tenen les
Illes Canàries. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabades les intervencions,
passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots a favor, 24; en contra, 27; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 4691/98, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a condemna als
règims dictatorials.

Passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, número 4691, que fa referència a
condemnes als règims dictatorials. Sra. Ferrando, té vostè la
paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Com veuen, el Grup Parlamentari Popular va presentar aquesta
proposició no de llei el novembre de l'any 98, i la intenció era
que hagués pogut ser debatuda en aquest parlament el desembre
passat, per un motiu molt especial, és que precisament dia 10 i
dia 6 de desembre commemoràvem el 50 aniversari de la
Declaració de Drets Humans, i també de la Constitució
Espanyola, jo crec que dos textos bàsics i fonamentals per al
desenvolupament de la vida de tots els mallorquins i
mallorquines, i de Balears, i de tot arreu del món, perquè han
estat dos textos normatius bàsics i fonamentals, i que en certa
manera tenen certes connotacions semblants. Ambdós textos
sorgeixen després de convulsions polítiques importants, règims
no democràtics, una guerra mundial, una guerra civil; han estat
textos que varen ser difícils d'elaborar. Llegia ara fa poc que la
Declaració Universal va tardar dos anys a elaborar-se després
de 86 sessions, després de més de 200 esmenes. No importa
recordar aquí també com va ser de difícil i complicat elaborar
la nostra Constitució Espanyola. I a part d'això, també són dos
textos que crec, però, que són bàsics i fonamentals perquè
suposen el reconeixement d'uns principis bàsics i fonamentals,
que han permès que puguem viure en pau relativament durant
50 anys dins l'ordre mundial, i 20 anys dins l'ordre nacional.
Però sobretot perquè aquests dos textos inclouen dos principis
que, com deia, crec que són bàsics, fonamentals i molt sòlids,
que són el principi de la democràcia, i el principi del
reconeixement dels drets humans.

És per aquests motius que vàrem presentar aquesta
proposició no de llei, que en molts dels seus punts suposen
un reconeixement per part d'aquest parlament a aquests
principis de llibertat, de justícia i de democràcia, i aquest
principis bàsics i fonamentals que han de regir la
convivència humana. Però també, com que som conscients
que aquest marc de convivència en pau no sempre està
exempt de dificultats i de perills, avui en dia encara hi ha 40
conflictes actius en el món, arrel de causes religioses,
ètniques, polítiques... No sé si val la pena anomenar els
moltíssims casos o conflictes que hi ha hagut: l'ex-
Iugoslàvia, Kosovo, els grans llacs d'Àfrica, Iraq, Cuba,
Xina, és a dir tots aquells països on encara, per desgràcia, es
vulneren els drets humans. Deia que precisament perquè
som conscients que encara aquesta democràcia o aquests
drets humans que malgrat l'any 50 féssim aquesta
proclamació, estan encara en perill, també fèiem una
especial condemna a tots aquests règims polítics o a totes
aquelles actituds que suposen una vulneració d'aquests drets
humans.

També fèiem, al punt 5, un reconeixement cap a totes
aquelles persones que estan lluitant perquè aquests principis
de democràcia, aquests principis de llibertat, lluiten perquè
allà on estan en perill puguin tornar a ser restablert. És una
declaració d'intencions. Llegia ara fa poc també, que si la
Declaració dels Drets Humans va suposar a nivell pràctic un
petit pas, a nivell teòric va suposar un gran pas cap a la
humanitat. Llavors aquí la proposta que planteja el Partit
Popular sabem que és un marc teòric, igualment que la
Declaració Universal dels Drets Humans, igualment que la
Constitució, esper que a nivell teòric, i també en la pràctica,
pugui suposar un pas important de rebuig i de condemna cap
a aquestes vulneracions dels principis democràtics i de la
Declaració Universal dels Drets Humans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida hi ha presentada una esmena
de substitució a tota la proposició no de llei. Per defensar-la
té la paraula el Sr. Portella.



6090 DIARI DE SESSIONS / Núm. 139 / 9 de febrer del 1999

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei del
Grup Popular, que va tenir entrada dia 4 de novembre, es va
produir en aquells dies de més debat sobre el cas Pinochet, va
coincidir en el temps amb iniciatives polítiques presentades a
diversos àmbits sobre la responsabilitat o sobre les actuacions
que s'havien de tenir en el tema de l'empresonament i l'inici de
la causa contra Pinochet a Anglaterra. Ja veim que encara està
gairebé en el moment en què estàvem l'any passat al mes de
novembre, i coincidint amb allò va tenir entrada en aquest
parlament i a altres institucions proposicions no de llei i
iniciatives semblants del Grup Popular, a altres institucions
d'altres parts d'Espanya: parlaments autonòmics, ajuntaments,
varen tenir entrada proposicions no de llei molt semblants a
aquesta. Nosaltres l'hem llegida, lògicament, i l'hem estudiada;
i com que la bona voluntat sempre s'ha de suposar prèviament
a res, hem intentat amb una esmena a la totalitat millorar-la,
enriquir-la en dos sentits: primer, fer-la més concreta; i segon,
fer-la més global, dos sentits que no són contradictoris a pesar
que ho pugui semblar amb l'enunciat que n'he fet.

En el primer punt el Grup Popular ens demana que el
Parlament condemni tots els règims polítics de caràcter
dictatorial que violen els Drets Humans. Nosaltres som
conscients que hi ha règims polítics de caràcter democràtic, de
democràcia formal establerta, que també violen els Drets
Humans, que vulneren la Declaració dels Drets Humans en un
altre nivell. Per tant, no només ens hem de fixar en règims
dictatorials, que ja els violen, des del moment que són
dictatorials és així; però ens hem de fixar també en els règims
polítics dits democràtics que també tenen dins les seves nafres
aquesta violació o vulneració dels drets de la persona. Per això
introduïm aquesta primera modificació: llevar el terme
"dictatorials", per generalitzar-ho i perquè així ens referirem a
tots.

El segon punt de la proposta del Grup Popular diu que el
Parlament recolzi -en tot cas seria "doni suport", és una petita
correcció lingüística- doni suport als valors de la llibertat,
justícia i democràcia que inspiren la Comunitat Iberoamericana
de Nacions i la Unió Europea. Jo també esper que a l'Àfrica,
Oceania i altres parts del món tenguem el mateix interès, no
només ens referim a Iberoamèrica, sinó en general a tot al món,
perquè és el mateix, no?, i que s'exigeixi respecte universal a la
Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides. Nosaltres
ho hem baratat perquè aquí els valors de llibertat, justícia i
democràcia que defensam sense cap problema, també els hem
de sumar els de la igualtat dels habitants del planeta, perquè la
Declaració dels Drets Humans de l'any 48 va ser un poc la
convergència entre el que eren els drets liberals del segle XIX,
a partir de la Revolució Francesa, d'igualtat, de democràcia
burgesa etcètera, de participació electoral, molt limitada en
aquells temps; i tot el que eren els drets socials aconseguits per
la Revolució Russa i per tots els països de l'est europeu. Llavors
en aquell moment es varen posar d'acord aquests dos grans
blocs, es varen incorporar els drets socials, i a partir d'aquesta
incorporació dels drets socials es va firmar la Declaració dels
Drets Humans. Després cada part diu el que els altres fan
malament, açò és una altra història, cada part acusa, o acusava
els altres d'incomplir el que fan malament. Però, clar, veure els
Drets Humans només com les llibertats polítiques individuals
i no tenir en compte les llibertats socials, la justícia, igualtat, és
deixar coixa aquesta declaració que ens posa el Partit Popular.
Hem posat tots els habitants del planeta, i per donar-li més
amplitud, no fixar-nos només en la comunitat iberoamericana,
que després en rallam.

Al punt número 3 nosaltres introduïm un tema nou, que
és lamentar l'incompliment generalitzat de la Declaració
dels Drets Humans, que es deriva de la manca d'accés de la
majoria de la humanitat a unes condicions de vida dignes en
el terreny de l'alimentació, la salut, l'habitatge,
l'ensenyament, i un llarg etcètera d'aspectes recollits en
l'esmentada declaració. Després feim un altre punt, ja rallant
de llibertats individuals, polítiques; aquí és un punt número
3, que ens referim al que serien els drets socials, en concret,
i lamentar que gran part de la humanitat, les tres quartes
parts, no tenen accés a aquests drets; s'incompleix en aquest
sentit.

Després el número 4 és un d'aquests punts concretes,
no?, que, bé, hem d'intentar rompre amb el joc d'hipocresia,
a vegades, i demanam una cosa que no demana el Grup
Popular en la seva proposta, que el Parlament de les Illes
Balears condemni les nacions; aquí hi ha una errada nostra:
no hem de condemnar les nacions, hem de condemnar els
governs de les nacions -en aquest sentit m'agradaria
rectificar que allà on posa nacions posi els governs de les
nacions- que venen armaments als governs de països amb
sistemes polítics no democràtics o que violen la Declaració
dels Drets Humans. Per tant, hem de condemnar també el
Govern espanyol, de fa anys, eh?, no és d'ara, no perquè ara
governi el PP, ni molt manco, perquè açò dura de fa molta
estona, que el Govern espanyol ven armes a països no
democràtics, dictatorials, a països on es vulneres els Drets
Humans, es violen els Drets Humans, i parl del Govern
espanyol i podríem fer la llista de països d'Europa
productors d'armament, i Estats Units, i etc., etc. Per tant, és
un tema concret que, si volem comprometre'ns i que no
quedi en uns jocs florals aquesta declaració, estaria bé fer
una referència concreta a aquest punt.

El punt número 5, ja que el Grup Popular es vol referir
de forma concreta a Sud-Amèrica, nosaltres ho hem canviat
una mica i hem introduït que dóna suport, més que recolzar,
al desenvolupament d'unes relacions més intenses en tots els
ordres entre Espanya i els països americans sorgits de l'antic
sistema colonial, fer una referència a la relació d'Espanya
amb aquests països, una relació de conquesta, colonial i de
tots els països sorgits d'aquest sistema. Per tant, jo crec que
és el mateix però li hem donat una altra missió, perquè la
nomenclatura d'Iberoamèrica ja du implícita dins ella
mateixa aquesta rel o aquesta reminiscència Espanya
centrista de cara als països sud-americans i, per tant,
eliminaríem la referència a Iberoamèrica i parlaríem d'una
forma manco Espanya centrista, en referència als antics
imperis que va tenir aquesta monarquia.
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En el punt número 6 nosaltres incorporam algunes
variacions en el seu punt número 5. Diu: "El Parlament de les
Illes Balear dóna suport als processos de transició cap a
sistemes polítics democràtics en els quals s'asseguri el
compliment del conjunt de Drets Humans establerts a la
Declaració universal i l'actuació de la justícia sobre els
responsables de la violació d'aquests en règims anteriors", és
una referència concreta al fet que també hi ha d'haver aquesta
part, no?, de passar comptes, que la justícia, quan es recuperi un
règim en llibertat, no hi ha d'haver lleis de punt i final, com
moltes vegades hi ha, sinó que hi ha d'haver la possibilitat
d'actuació i d'aclarir fets com el cas d'en Pinochet, que va donar
peu a aquest interessant debat l'any passat.

En el punt número 7 incorporam una altra petita variació a
la seva proposta per donar suport al desenvolupament i
reforçament de sistemes democràtics en el món i a les persones
que treballen per la causa de la justícia social, la llibertat
individual, col•lectiva i la democràcia i la tolerància allà on
puguin estar en perill. Açò seria un poc recollir la seva idea de
drets polítics sorgits de la declaració, que és una part de la
declaració. Incorporam aquí la idea de llibertat individual i
llibertat col•lectiva, els drets dels pobles a dirigir els seus
propis destins. Vostès, el tema de la llibertat col•lectiva, no
l'incorporen a la proposta i en aquests moments també parlar de
llibertats col•lectives -potser tenim problemes més domèstics-
però podríem parlar de milers de pobles que no tenen, per
exemple, un estat -milers, què dic jo milers, he exagerat-
dotzenes de pobles que no tenen un estat propi. Per tant, és un
dret col•lectiu que també s'ha de tenir en compte a l'hora de
parlar de llibertat.

I per últim, la darrera proposta és que considera que una de
les mesures més efectives per treballar per la igualtat i la
democràcia és la d'incrementar la contribució econòmica en el
món ric i desenvolupat, ja que l'empobriment, la pobresa, és
una de les causes de l'aparició -una de les causes- de règims
dictatorials o de postures fortes. Açò és més una declaració, que
té una importància relativa, però és una declaració, també. 

Nosaltres creim que d'aquesta manera, aprofitant el guió
presentat pel Grup Popular, li donam un altres to, el concretam
en alguns aspectes, el generalitzam en altres i, quan ens referim
als Drets Humans, mantenim aquell compromís històric que es
va produir l'any 48 entre drets polítics i drets socials, i no els
separam, que és un poc el que la seva proposta, del Partit
Popular, fa i que jo crec que deixa un poc coixa aquesta
proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grups parlamentaris,
Grup Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, m'agradaria comentar sobre
la proposta del Partit Popular i també una referència a la
proposta alternativa que fa Esquerra Unida. Vull instar la
portaveu del Grup Popular a tenir en compte la proposta del
Grup d'Esquerra Unida perquè crec que es van una sèrie de
matisacions i de precisions que, evidentment, no
contradiuen en absolut la proposta del Grup Popular i jo
crec que enriqueixen i millorarien la proposta. Per tant,
voldria instar la portaveu del Grup Popular perquè accepti
aquesta esmena de substitució que fa Esquerra Unida.

En qualsevol cas, com que no sé encara quina serà
l'actitud final de la portaveu del Grup Popular, no sé si ho
acceptarà o no, o si totalment o parcialment, de moment
preferesc no manifestar-me, sinó simplement dir que, bé,
m'agrada més la del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
desitj i tenc l'esperança que serà acceptada per tal que surti
una proposta i una declaració per part d'aquest parlament
més rica i més completa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sr. Alorda té vostè
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, d'entrada volem expressar el nostre suport a
aquesta mena d'iniciatives parlamentàries en favor dels
Drets Humans i de la democràcia, i creim que mai no són
sobreres sinó que són importants en elles mateixes, anar-les
fent, anar-les aprovant, tot i els matisos i les diferències que
segur que introduiríem en la redacció alguns dels grups i,
fins i tot, de tant en tant és bo que n'hi hagi presentades
conjuntament. Per tant, creim que seria molt positiu que
s'assolís un consens i que les aportacions que es fan des
d'Esquerra Unida, que creim que milloren el text i, sobretot,
el fan més compromès, fossin assumides pel grup proposant.
Jo crec que això també donaria una major credibilitat i una
major força, més que credibilitat, segurament, palesaria
molt més aquesta coincidència de tots els grups
parlamentaris respecte d'aquesta mena de declaracions.
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Això no obstant, i opinant un poc per damunt de la proposta
que ha presentat el Partit Popular, creim que hauríem de dir
diverses coses. En primer lloc, i no és el més important però sí
perquè és el pòrtic, he de dir que d'aquesta transició espanyola
encara esperam nosaltres una segona transició de cara a major
llibertat, major democràcia que ha de ser un major autogovern
i que, per tant, aquesta primera passa que va ser de dictadura a
democràcia ara passi a democràcia molt més a l'abast del
ciutadà en el sentit que quedin transferides moltíssimes
competències que es reserva encara l'Estat, però crec que allò
important és aquesta defensa que es fa, com dic, de la
democràcia i també nosaltres defensarem que és un bé en ella
mateixa, però que tampoc no és cap panacea, sobretot quan
sigui una entelèquia, una pura formalitat i que, per tant, hem de
saber destriar en moltes ocasions quan és que es va contra els
drets col•lectius, quan és que es va contra els drets individuals,
tant si és dins un règim formalment democràtic com no. 

Fins i tot en aquells règims que no siguin una entelèquia
sinó que siguin formalment i certament democràtics, és cert que
hi pot haver violacions dels Drets Humans i que també hi hem
de ser sensibles. La democràcia garanteix el govern de la
majoria, si està ben construïda, però això no vol dir que sigui
respectuosa amb les minories ni respectuosa amb tots els
ciutadans, sinó que això és un esforç continu que hem de fer en
tot moment. En aquest sentit, l'anàlisi que es fa, tan cofoia, dels
règims de l'Europa oriental i de l'Amèrica hispana, ens sembla
un poc excessiva, perquè, tot i que es pot dir i es pot afirmar
que hi pot haver avanços en aquests estats, indiscutiblement,
també les mancances, també les violacions que s'hi han produït
per distints motius, i no faré el repàs estat per estat, són de prou
magnitud com per celebrar-los en el pòrtic de la declaració. De
tota manera estam parlant de l'exposició de motius i només són
algunes precisions que feim des del nostre grup.

Tampoc no ens sembla tant motiu per sentir-se orgullosos
l'aportació de l'Estat espanyol al reforçament de la democràcia
arreu del món ni als Drets Humans. Creim que hi podia haver
un plus de compromís; de fet, estam convençuts que s'hagués
pogut tenir a molts d'indrets i en moltes ocasions i, com a
mínim, creim que tant com per a una declaració d'aquesta
mena, que sempre ha de tenir aquella espurna de crítica quant
a la situació que en aquest moment viu el món, que hi ha tantes
violacions dels Drets Humans, no ens sona que es puguin fer
aquesta mena d'afirmacions, ja dic, tan cofoistes. 

Però el que més ens interessa, evidentment, són les
declaracions, els punts que s'han d'aprovar i, en aquest sentit,
donaríem suport a qualsevol de les dues redaccions del primer
punt, perquè estam per la condemna explícita dels règims
dictatorials, però també ens sembla bé l'ampliació que es fa que
qualsevol règim polític que violi els Drets Humans ha de ser
condemnat per aquest parlament. En qualsevol cas, com hem
dit, celebraríem una solució de compromís entre els dos grups
perquè ens sobtaria haver d'optar entre dues declaracions en les
quals estam d'acord amb ambdues. 

Sobre el suport als valors com la llibertat, la justícia, la
democràcia, i ens sembla molt important l'aportació de la
igualtat que fa Esquerra Unida, preferim també la redacció
d'Esquerra Unida, a l'hora de triar, perquè certament posar
a la referència a la Comunitat Iberoamericana de Nacions no
es veu ben bé a què treu compte ni, fins i tot, la de la Unió
Europea, probablement més però no es veu ben bé dins el
context d'una declaració d'abast mundial.

Els punts 3 i 4 d'Esquerra Unida creim que s'haurien
d'introduir, en primer lloc perquè és una nota d'atenció al fet
que a tots els països de tot el món hi ha violacions dels
Drets Humans perquè, allà on hi ha pobresa, allà on hi ha
ciutadans que viuen sota el nivell de la dignitat humana,
doncs això ho hem de tenir tots present. Són distints nivells,
evidentment, d'aberració, però que, en qualsevol cas, també
han de constar, i sobretot el quart, perquè és el primer punt
de més compromís, que és aquesta venda d'armaments,
doncs a aquells estats que practiquen les violacions, la mort,
la tortura no poden ser finançats per un negoci de països que
siguin sensibles a aquesta realitat. Apuntàvem, també, -veig
que s'ha corregit, ja- que no són les nacions, sinó els
governs, les administracions o, en qualsevol cas, els
responsables, mai els països ni els ciutadans del carrer, ni
les nacions en tant que tals.

Sobre la intensificació de relacions entre Espanya i
Iberoamèrica ens sembla correcta aquesta declaració, som
sensibles i conscients a quants d'illencs tenen i han tengut
relacions amb aquella àrea i tots els vincles històrics i de
tota mena, i culturals, que ens hi uneixen, i comprenem
sobretot que les zones castellanoparlants de l'Estat demanin
de l'Estat unes relacions culturals i a tot nivell per part del
seu estat, de l'Estat general, amb aquestes zones
castellanoparlants, sobretot amb les zones castellanoparlants
però també, evidentment, amb les lusoparlants, però creim
que és lògica aquesta relació cultural. Ja voldríem que
l'Estat expressàs aquesta sensibilitat amb totes les zones,
amb tots els països de parla catalana per crear totes les
institucions, per crear tots els vincles de cooperació per
reforçar els vincles culturals i de tota mena. 

Però sobretot en aquest context mundial creim que
també hi ha d'haver una referència al compromís d'aquesta
ciutadania universal, aquesta idea que els Drets Humans no
tenen fronteres i, en aquest sentit, si ho hem de concretar en
el món creim que hi ha dues àrees a les quals hem de ser
moltíssim més sensibles: una és l'arc mediterrani, el nord
d'Àfrica, que viu una situació molt difícil i que viu una
situació en la qual Europa i concretament nosaltres hem de
ser uns interlocutors molt més implicats i que oblidam en
massa ocasions, creim que sempre que hi ha declaracions
d'aquesta mena s'hauria d'expressar, s'hauria de citar l'arc
mediterrani; com també Europa, aquesta ciutadania europea,
aquesta unió europea que volem crear no pot viure
d'esquena a la realitat de Bòsnia, de Kosovo ara, creim que
és..., ens sap molt de greu que no hi hagi aquesta expressa
menció a les situacions que es viuen, tan greus, en aquesta
zona del món que, ja dic, per (...) vocació europeista que,
entenem, tenim tots els grups parlamentaris, concretament
el nostre, decididament, hi ha d'haver aquest plus sempre de
compromís dins Europa.
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Per tant, el que nosaltres també hem notat a faltar, i era el
darrer punt, són aquestes mesures de compromís, que siguin
certes, perquè moltes vegades aquesta mena de declaracions
queden senzillament, efectivament, en declaracions, fins i tot,
com dic, cofoistes respecte de les pròpies actituds, però després
el que no hi ha són mesures de cooperació suficient o
intervenció, intervenció activa quan calgui, que creim que és
imprescindible que la Unió Europea i, per tant, que l'Estat
espanyol dins els fòrums internacionals en els quals està
representat, hi tengui una decisió molt més efectiva, molt més
incisiva i no que s'ho mirin un poc des de la barana. Hem de
donar molt més suport, molt més sincer i efectiu, molt de suport
econòmic, logístic, institucional i de tota mena perquè
efectivament hi hagi una igualtat d'oportunitats arreu del món,
perquè hi hagi una major justícia i perquè aquesta serà una
premissa imprescindible per a la democràcia arreu del món i
per canviar l'injust escenari mundial. Hi ha d'haver solidaritat
amb els perseguits, solidaritat amb els refugiats, amb els asilats,
que tampoc no creim que l'Estat espanyol n'hagi estat
especialment garant, de tota la quantitat d'assilats i de drets que
es demanen. 

Creim que la situació mundial és provocadora, per ella
mateixa, d'injustícia i de violència, i que qualsevol compromís
que des d'aquest parlament balear hem d'expressar no pot es pot
oblidar la situació de desigualtat que existeix i que, per tant, ens
hi hem de comprometre i ens hi hem de comprometre ferm.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la gent que em
coneix sap que no sol frivolitzar mai quan es tracta de parlar de
Drets Humans. Darrere aquests temes hi ha molta injustícia, hi
ha molt de sofriment, hi ha molt de drama humà,  hi ha molta
lluita per aconseguir el seu reconeixement, que em repugna
qualsevol intent de frivolitzar o de trivialitzar tot el que envolta
la lluita per la justícia humana.

Però no puc deixar de reflexionar quina és la motivació que
du avui aquí el Grup Parlamentari del Partit Popular a presentar
una proposició no de llei com aquesta, on rebutja tots els règims
polítics de caràcter dictatorial que violen els Drets Humans. El
Grup Parlamentari del Partit Popular vol condemnar tots els
règims polítics només de caràcter dictatorial que violen els
Drets Humans. Una cosa sembla clara: no denuncien els règims
polítics que han violat els Drets Humans, en passat, sembla que
no interessen les dictadures brutals d'Argentina, de Paraguai, de
Xile, d'en Pol Pot, d'en Franco, sinó que només interessen les
dictadures que violen els Drets Humans. Això, dit així, jo crec
que ja desqualifica aquesta mateixa proposició. Sembla mentida
que avui en dia es pugui parlar del fet que només hi ha
dictadures que violen els Drets Humans. 140 països estan
analitzats aquí, països, democràcies incloses, en què s'han
produït durant el 1998 violacions greus dels Drets Humans,
Espanya inclosa. 

Aquesta proposició no de llei surt com una reacció -jo
crec que infantil- a una altra proposició de condemna de la
brutalitat contra el règim dictatorial que va instaurar en
Pinochet. Li he de dir que tenc la impressió que aquesta
proposició no de llei és efectivament una reacció contra
aquesta proposició. Quan parlam de Drets Humans no
podem reduir el debat i la discussió a un simple fet de
democràcia formal, això és ridícul. No li sembla una
violació dels Drets Humans l'existència de la pena de mort?
Un país exportador de democràcia que té un certificat de
qualitat com és el Estats Units, ha executat des del 1990
més de 350 persones i té més de 3.300 persones que tenen
una sentència de mort i estan esperant l'execució. D'aquestes
350, 30 eren disminuïts psíquics i 12 eren menors d'edat
quan es varen produir els delictes. Hi ha moltes pàgines
dedicades aquí a brutalitat policial; hi ha moltes pàgines
dedicades aquí a discriminació racial, en un país no sospitós
de pràctiques antidemocràtiques, i que consti, Sra. Ferrando,
que jo no som antiamericà, sinó que tenc una gran
admiració per aquest país. 

Actualment hi ha al món 93 països on la pena de mort no
està abolida i es continua aplicant, i molts són allò que es
coneix com a democràcies: Xile, Estats Units, Guatemala,
l'Índia, Japó... No li sembla que les tortures són també una
violació dels Drets Humans? Es pensa que només els règims
polítics de caràcter dictatorial torturen? Li he demostrat
aquí, i es parla de França, es parla d'Alemanya, on s'han
produït un augment molt important de brutalitat, de tortures,
sempre infringides a immigrants. Evidentment això no
permet dir que la tortura, la desaparició i l'assassinat, com
a Xile, es practicàs de forma generalitzada. 

No li sembla que la pobresa és una de les principals
violacions dels Drets Humans? La democràcia formal més
gran del món, l'Índia, té un dels índex més elevats
d'habitants que estan per davall del llindar de la pobresa.
Vol explicar a un dels milers de nins que cada dia dormen
al carrer de Brasil que quan tengui 18 anys podrà anar a
votar?, què li contestaria? Parlar de Drets Humans és una
cosa més elevada que parlar de democràcia formal. Vostè
estaria preocupada per la democràcia si fos una dels 1.300
milions de persones que lluiten diàriament per sobreviure
amb menys de 145 pessetes diàries? Vostè pensa que a 50
quilòmetres de la capital d'Argèlia els preocupa si tendran
paperetes per anar a votar, quan dins els cinc primers mesos
de l'any 98 varen ser assassinades 1.000 persones? Els Drets
Humans són qualque cosa més que això. Si vol condemnar
determinats règims polítics actuals que no li agraden ho
digui amb noms i llinatges, ho digui clarament, però no amb
una declaració amorfa, intemporal, equivocada, i jo crec que
tendenciosa. Els drets econòmics, socials i culturals,
juntament amb els polítics, són uns reptes de la revolució
permanent que significa la lluita pels Drets Humans. 
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La Declaració universal va complir 50 anys, s'ha posat com
excusa per dur avui aquesta proposició no de llei. Fa 50 anys
que molts de governs es varen comprometre a treballar per un
món on no hi tengués lloc la fam, la ignorància o la tortura. És
evident que governs de tot el món, democràtics i no
democràtics, han incomplit la promesa de treballar per un món
exempt de crueltat i d'injustícia: aquest ha estat el segle de
l'holocaust, de dues guerres mundials, de bombes atòmiques i
de neteja ètnica, de genocidi de més de 500.000 persones a
Rwanda... Però no seria just si no es reconegués que, gràcies a
milers d'activites que lluiten dia a dia, s'han fet avanços
importants: s'ha avançat en la lluita contra la discriminació
racial, s'ha avançat molt en la lluita contra la discriminació que
pateixen les dones, s'ha avançat molt en la lluita contra la
impunitat i, gràcies a la pressió internacional, avui els
genocides, els culpables de crims contra la humanitat tenen més
difícil trobar abric dins molts de països.

Kofi Annan deia l'octubre de l'any 97: "No fa falta explicar
el significat dels Drets Humans a una mare asiàtica o a un pare
africà, que el seu fill o la seva filla ha estat torturat o mort. Per
desgràcia ho entenen molt millor que nosaltres ho podem
arribar a entendre mai. El que necessiten, i és el nostre deure
oferir-los-ho, és una visió dels Drets Humans que no resulti
aliena a ningú i que sigui patrimoni de tots". 

Nosaltres donarem suport, perquè -a més- pensam que està
correctament elaborada i l'explicació que ha donat el
representant d'Esquerra Unida ens ha semblat molt correcta, a
la proposta alternativa. Ens reservam l'anunci del vot a allò que
digui la representant del Partit Popular, i voldria acabar la meva
intervenció només dient una cosa, Sra. Ferrando: jo no li accept
que em posi junts el genocidi de Rwanda o de Kosovo amb
Cuba; vostè no coneix quina és la situació de Cuba: l'any 59
una sèrie de persones varen agafar unes armes i se n'anaren a la
muntanya per lluitar contra la injustícia i contra l'opressió; hi ha
un govern, en aquests moments, que té preocupacions per la
sanitat, per l'educació, per la infància. Quan una persona sigui
capaç d'arriscar la seva pròpia vida, la seva pròpia vida, que és
el més preuat que té una persona, i anar-se'n a lluitar contra la
injustícia, llavors tendrà tota la credibilitat aquí per denunciar-
ho. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Ferrando... En primer
terme, pel to del debat i l'interès que té, ha de fixar posició
sobre la proposta alternativa que li fa el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, que només vostè pot dir si s'accepta en part
o en la totalitat. Si hi ha part de la seva proposta que és
acceptada, després (...), i després té un torn d'intervenció en
relació als altres grups.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. En tot cas, deman a veure si és
possible primer contestar el Sr. Mesquida, que no ha fet cap
referència a la proposta del Sr. Portella, i com que els altres
grups han dit que més o manco estaven un poc..., que per
ventura acceptaríem fins i tot la nostra, fixar-me en la
posició d'acceptació o no de la proposta de... És a dir, li
deman a veure si puc girar el torn.

EL SR. PRESIDENT:

No, miri, en aquest cas, encara que sembli contradictori,
aquí sí que la intervenció podria alterar, en aquest cas
concret, el que és l'ordenament del debat. Vostè en aquest
moment ha de fixar posició sobre la proposta que ha fet el
Sr. Portella i, entorn a aquesta proposta que ha fet el Sr.
Portella, si l'accepta o no l'accepta o si l'accepta en part, i
després, efectivament, aquesta presidència li concedirà un
torn d'intervenció en relació a la intervenció que ha fet el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Només demanava si era possible el canvi. Si no, ara
fixaré la posició sobre la proposta que ha fet Esquerra
Unida. Efectivament acceptarem part de la proposta perquè
crec que millora notablement la proposta feta pel Partit
Popular. No li acceptarem totes les propostes però sí alguna
d'elles. 

Quant al primer punt, per exemple, vostè ha fet
referència a tots els règims polítics: efectivament, a tots els
països hi ha una vulneració clara del que és la Declaració
dels Drets Humans, però si vostè s'hi fixa, la nostra
proposta, la proposició de llei, era una condemna als règims
dictatorials; llavors volíem que hi hagués, malgrat siguin
tots els que vulneren, per ventura, els Drets Humans, una
proposta de condemna cap a aquells règims que van en
contra de la democràcia. Si han escoltat, maldament sembli
que algú no ho ha escoltat, un poc el fonament era que, ja
que es feia el 50 aniversari de la Declaració dels Drets
Humans i de la nostra constitució, un poc exaltar aquest
valor de la democràcia i s'entén, o jo entenc -puc anar
equivocada- que els règims dictatorials són règims que no
són democràtics. Volíem una condemna expressa cap als
règims dictatorials, allà on sigui, en general, ja ho vàrem dir
en el debat d'en Pinochet, volíem una condemna als règims
dictatorials. Llavors la proposta quedaria tal com era la
nostra, és a dir, una condemna a tots els règims polítics de
caràcter dictatorial que violen els Drets Humans.
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Quant a la segona, efectivament li admetríem el tema
d'incloure allò de la igualtat; crec que la millora i, a més, li
afegiríem, perquè així crec que recolliríem un poc part de les
propostes que estan en els altres punts, una condemna d'aquest
parlament de tota vulneració de la Declaració universals dels
Drets Humans. Llavors el segon punt seria: "El Parlament de
les Illes Balears condemna tota vulneració de la Declaració dels
Drets Humans" -vengui per qui vengui, per persones, per
governs, per nacions, per països, per allà on sigui, és a dir, una
clara condemna a tot aquell que vulnera la Declaració dels
Drets Humans- "i dóna suport als valors de la llibertat, la
igualtat, la justícia i la democràcia, i exigeix el respecte al
compliment de la Declaració", és a dir, a part de condemnar,
reclamam un compliment de la Declaració dels Drets Humans.

Quant al tercer punt..., llavors en aquest punt jo crec que
incloem un poc tots aquells aspectes a què vostè aquí fa
referència de la Declaració dels Drets Humans. Jo he dit abans
que no volia fer menció a cap règim en concret, ho he dit, he
parlat de Kosovo, he parlat de l'exIugoslàvia, he parlat dels
Grans Llacs, he parlat de Xina, he parlat de Cuba i en tornaré
a parlar, de Cuba, és a dir, de tot allà on es vulneren els Drets
Humans o s'hagin vulnerat; llavors no volia fer qüestions
específiques de cap país perquè sempre ens en podem deixar;
a vegades en aquest parlament s'han fet, i si vostès ho recorden,
sempre des del Grup Popular els hem dit que no ens limitem a
una qüestió; volíem -i nosaltres crec que estam en el dret de
presentar el que ens sembli- una clara vulneració global, de tot,
i de vulneració de tots els Drets Humans. Llavors és cert: vostè
aquí fa referències a treball, ensenyament..., però és que també
hi hauria igualtat d'oportunitat, hi hauria la infància, hi hauria
moltes coses que podrien tenir-se en compte, per això li dic que
nosaltres consideram que tota la vulneració de tota la
Declaració dels Drets Humans en certa manera per nosaltres
englobaria un poc tots aquests aspectes.

Quant al tercer punt, nosaltres mantenim allò de "dóna
suport al desenvolupament de les relacions més intenses en tots
els ordres entre Espanya i els països iberoamericans". Allò de
les colònies no m'acaba d'agradar, no ho sé, les colònies no...;
jo crec que el nostre llaç ha de ser amb tot Iberoamèrica, ens
uneixen altres coses i, llavors, ha de ser una unió cap a tots els
països d'Iberoamèrica, hagin estat o no colònies; fins i tot
podríem afegir altres països que no són d'Iberoamèrica però
amb els quals tenim uns certs llaços. I ho fèiem perquè, com he
dit al principi, el fonament era el valor de la democràcia. Jo
crec que és cert que molts de països iberoamericans -i així ho
han expressat- ens han pres un poc a nosaltres per model; no sé
si ho hem fet tan bé com s'hauria de fer, jo tenc 30 anys i no
vaig viure la transició, no vaig anar en contra de cap règim
dictatorial perquè tenia 10 anys, no com aquí qualcú es pensa
que ha fet aquí tot lo món, no, jo no ho vaig fer, no ho he viscut
ni he corregut davant els grisos ni he fet res, però sé que la
transició va ser important i crec que hi ha molts de països que
ens prenen com a model perquè ho vàrem més el més bé i crec
que hem d'estar contents, i per això posàvem aquest tema (...)
i el mantenim així.

Quant al quart punt, "El Parlament de les Illes Balears
dóna suport als processos de transició cap a la democràcia
en la mesura en què aconsegueixen construir sistemes
polítics respectuosos amb els Drets Humans", aquesta també
crec que la mantenim exactament igual a la que nosaltres
havíem  plantejar.

I quant al cinquè, "El Parlament de les Illes Balears
també dóna suport al desenvolupament i al reforçament dels
sistemes democràtics en el món i a les persones -siguin
espanyoles o no siguin espanyoles, si volen ho podem
llevar- a les persones que treballen per la causa de la
justícia, la llibertat i la democràcia allà on puguin estar en
perill". No afegim causes concretes que vostè ha dit dels
drets polítics, dels drets civils, dels drets econòmics, perquè
jo crec que -i ho he dit- la Declaració dels Drets Humans,
universal dels Drets Humans, va ser efectivament una passa
teòrica, va ser una declaració però que, després d'aquesta
declaració, i no la podem deslligar, hi va haver tota una
sèrie de documents: hi ha el pacte dels drets civils, hi ha el
pacte dels drets polítics, dels econòmics, dels socials, és a
dir, hi ha tota una sèrie de declaracions que no varen venir
desenvolupant aquest marc legal, que jo crec que si
condemnam aquest marc ja creim que està aconseguit.

Quant al darrer punt, tampoc no l'incloem perquè jo no
estic d'acord amb el fet que els (...) només es produeixin a
règims de països que no estan desenvolupats. Llavors, no
veim molt bé per què hem de dir que treballam per
aconseguir la igualtat a un país de democràcia és la
d'incrementar la contribució econòmica de (...) Jo crec que
hi ha països pobres on la democràcia està plenament
consolidada. Llavors no acab jo d'entendre molt bé que
haguem de contribuir..., és a dir, la solidaritat naturalment
ajuda aquests països a aconseguir la democràcia, però
suposaria que només aquests països pobres, els països del
sud, són els que poden estar en perill de règims dictatorials.
Alemanya va tenir un règim dictatorials i no era un país
pobre, en el temps de la segona..., com ha dit el senyor..., no
era un país pobre, i suposaria un poc donar per suposat que
els règims dictatorials només es podem produir als països
que són pobres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. De la intervenció que ha fet la Sra.
Ferrando, aquesta presidència decreta un descans de cinc
minuts perquè faci una proposta en concrets. Sr. Portella,
sembla que vostè fa cara de sorprès. Jo li he de tornar a
reiterar com funciona...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Una qüestió d'ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

...com funciona...



6096 DIARI DE SESSIONS / Núm. 139 / 9 de febrer del 1999

EL SR. PORTELLA I COLL:

No, una qüestió d'ordre. És que no me n'he adonat molt bé
del que ens proposa la Sra. Ferrando i m'agradaria un resum
d'allò que accepta de la nostra esmena, perquè no ho sé.

EL SR. PRESIDENT:

Aposta per açò, si m'ha escoltat, he dit que se suspenia la
sessió per cinc minuts perquè es posin d'acord a veure quina és
la proposta que s'accepta i fer ja una redacció final i després
s'obrirà l'altre torn. Se suspèn la sessió cinc minuts.

Per favor, tornin als seus escons. Sra. Ferrando, pot donar
lectura..., pot donar lectura a allò que accepta i després
demanarem als portaveus si accepten aquesta transacció.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Al final hem arribat a un consens
i quedaria de la següent manera:

"El Parlament de les Illes Balears condemna tots els règims
polítics que vulneren els Drets Humans, i molt especialment els
de caràcter dictatorial.

El Parlament de les Illes Balears condemna tota vulneració
de la Declaració universal dels Drets Humans i dóna suport als
valors de la llibertat, la igualtat, la justícia i la democràcia, i
exigeix el respecte al compliment de la Declaració.

El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
desenvolupament de les relacions més intenses en tots els
ordres entre Espanya i els països llatinoamericans.

El Parlament de les Illes Balears dóna suport als processos
de transició cap a la democràcia en la mesura en què
aconsegueixen construir sistemes polítics respectuosos amb els
Drets Humans.

El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
desenvolupament i al reforçament dels sistemes democràtics en
el món, i a les persones que treballen per la causa de la justícia,
la llibertat i la democràcia allà on puguin estar en perill."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Podrà fer arribar açò a la Mesa, per favor?
Sr. Portella, estan d'acord? Per part del Grup Parlamentari
Mixt? Grup Parlamentari Socialista? Nacionalista-PSM? Sra.
Ferrando, té vostè la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Només per donar les gràcies a tots
els grups polítics perquè al final hem pogut arribar a aquests
consens, i només fer una referència molt breu perquè
tampoc crec que no val la pena, ja que hem pogut arribar a
aquest consens parlant de justícia, de llibertat i de
democràcia, no voldria aquí jo entrar en confrontacions.
Només vull dir al Sr. Mesquida que jo -ja que vostè ho ha
personalitzat tant- jo tampoc mai no he frivolitzat amb els
Drets Humans, i tampoc no meresc ni aprovaré que em doni
lliçons de Drets Humans ningú. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir, Sr. Mesquida?,
vol tornar a fer ús de la paraula? 

Acabat, idò, el debat, aquesta presidència pot considerar
aprovat per unanimitat i  assentiment...? Queda aprovada
aquesta proposició no de llei.

S'aixeca la sessió i moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 139 / 9 de febrer del 1999 6097



6098 DIARI DE SESSIONS / Núm. 139 / 9 de febrer del 1999



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 139 / 9 de febrer del 1999 6099



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


