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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent al dia d’avui i començam com és habitual
amb el torn de preguntes. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2465/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a ajudes a equips d'elit esportiu.

La primera d’elles la 2465, relativa a ajudes a equips d’elit
esportius que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Don la pregunta per formulada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Consellera de Benestar
Social té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

 Gràcies, Sr. President. Supòs Sr. Pastor que quan es refereix
als equips d’elit es refereix als equips que participen a les
lligues nacionals, independentment de la seva categoria, perquè
com sap competir a una categoria nacional qualsevol, no
significa estar necessàriament a l’elit d’un equip. 

Vostè sap que la situació anterior que vàrem trobar l’any 99,
era que la Direcció General d’Esports considerava equips d’elit
el Bàsquet Inca i el Menorca Bàsquet, a més d’algunes petites
subvencions al Pòrtol Voleibol, al Voleibol d’Algaida, Manacor
i Ciutadella. Vostè sap també que el futbol sala, per exemple
eren ignorats en aquest sentit. A partir de l’any 99, des de la
direcció general s’ha començat una línia d’ajudes a aquests
equips que competeixen en lligues nacionals i per resumir li diré
que 13 entitats han gaudit d’aquestes subvencions que en total
han sumat 49 milions. Per a la temporada 2001-2002, que vostè
em demanava, no està encara tancat, perquè com sap són
situacions que van canviant, algunes encara s’han de decidir,
ara el Pòrtol ha arribat a la superlliga Acevol, l’Alaró de
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voleibol té possibilitats d’incorporar-se a la primera divisió, ara
es tanquen les lligues d’ascens al futbol de segona divisió B i
per tant, pensam que prop de 15 o 16 equips podran solAlicitar
subvencions. 

La voluntat de la Conselleria de Benestar Social és llançar
una línia de subvenció, la qual hi podran presentar-se tots els
equips que competeixen en lligues nacionals i optar per tant a
una convocatòria pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Pastor té la
paraula. 

EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera li agraesc les

seves paraules, perquè veig que  vostè mantendrà una línia de
continuïtat de suport als equips d’elit. Però jo crec que així com
vostè em diu, que en aquests moments encara no saben que
faran a la temporada que ve, vostè ha de tenir en compte que
els clubs no es mouen per anys pressupostari, sinó que es
mouen de distinta manera. Per tant, en aquests moments ja
estan elaborant la propera temporada i moltes vegades la
improvisació que fa quan les administracions no defineixen un
programa d’actuació, fa que la improvisació sempre surti
malament.

Nosaltres, sempre l’hem animada en converses que hem
mantingut amb algun equip que milita a categoria d’elit, en
concret de futbol sala, que vostè signés un conveni de
colAlaboració amb totes aquestes entitats, perquè no només
poguessin programar la temporada la d’aquests moments, sinó
la següent, depenent una mica dels resultats que haguessin
tret. Jo li he de dir que em preocupa només una cosa, és a dir,
perquè no sabia si avui em contestaria vostè, o si em
contestaria el Conseller de Presidència, i m’ha de creure que no
ho faig en segones, perquè jo avui acab de llegir el diari i
llegeix, el Pòrtol es reunirà aquesta setmana amb el Director
General de Presidència Sr. Pere Fullana, per tractar els temes de
les ajudes que rebrà el club. Jo Sr. Consellera crec que no
hauria de ser així, crec que les coses li fugen de les mans i crec
que des de la seva conselleria no hauria deixar que des de
Presidència li prenguessin els papers.

Moltes gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera de Benestar Social té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, el que hi ha entre la
Conselleria de Benestar Social i la Conselleria de Presidència és
una clara colAlaboració, per precisament fer front a aquestes

situacions que donat que els clubs tenen pressuposts per
temporada i el Govern té pressuposts anuals, és difícil des de
la direcció general poder-ho preveure.

Per tant, el que es fa precisament des de la Conselleria de
Presidència és colAlaborar amb les iniciatives de la Direcció
General d’Esports, per tal de suplir aquells dèficits...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.2) Pregunta RGE núm. 2466/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla director sectorial  de residus de construcció, demolició i
voluminosos.

Passam a la segona pregunta la 2466, relativa a Pla director
sectorial de residus de construcció, demolició i voluminosos,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 21
de febrer va comparèixer a la Comissió d’Ordenació Territorial
l’Hble. Consellera de Medi Ambient, per explicar el Pla director
sectorial per a la gestió de residus de construcció, demolició i
voluminosos. En aquesta compareixença l’Hble. Consellera va
afirmar que aquest pla estarà enllestit en poques setmanes, va
afirmar que la seva tramitació aproximadament la segona
quinzena de març. Estam acabant el mes de maig i aquest pla,
que nosaltres sapiguem no ha iniciat la seva tramitació. D’aquí
idò que nosaltres formulem aquesta pregunta, quan pensa el
Govern aprovar aquest Pla director?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
passat dia 1 d’abril varen entrar en vigor les noves
transferències en matèria d’ordenació del territori en els
consells insulars, com vostè sap, una de les competències
transferides precisament és la de realitzar els plans directors
sectorials de totes les extraccions de residus no perillosos. Els
residus de construcció i demolició, així com els voluminosos,
són residus no perillosos, de manera que la seva planificació ha
estat transferida en aquests moments als consells.

El Govern va deixar la feina completament enllestida el
passat mes de març, tal com vaig dir a la meva compareixença,
però va acordar amb els consells no traspassar aquest pla
director sectorial, amb una aprovació inicial per les dificultats
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jurídiques de continuar després la tramitació a cada consell. Ara
cada consell, a partir de la feina feta per la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, podrà aprovar el seu
propi pla director sectorial per a la gestió de residus de
construcció, demolició i voluminosos. El Govern prepara en
aquests moments un decret sobre aquestes dues fraccions de
residus, que serveixi de marc de referència per a tot el territori
de les Illes Balears.

Per tant, el que vaig explicar fa uns mesos en
compareixença, davant la Comissió d’Ordenació Territorial,
segueix plenament vigent pel que fa el model de gestió i les
salvaguardes ambientals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Oliver
té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Ens demanam idò quan estarà resolt
aquest tema, que ben segur que el Partit Popular tornarà ser el
culpable d’aquest retard. 

Curiosament aquest mateix dia, Sra. Consellera vostè va dir
faig el que dic i jo ho vaig qüestionar i avui ho torn qüestionar.
Vostè diu moltes coses i en fa molt poques, perquè aquest
vertaderament és un problema, un problema que quan vostè va
remetre aquest esborrany del pla als distints grups
parlamentaris, en la seva remissió diu, que han aixecat l’estora
i s’han trobat aquesta brutor. Miri aquest problema, vostè el va
començar a tenir seriosament quan l’Ajuntament de Palma, el
gener del 2000 va tancar Son Reus, perquè ja no podia absorbir
més enderrocs, vostè ha aixecat l’estora, però vostè Sra.
Consellera fa dos anys que s’hi va encadenar damunt aquesta
estora i no soluciona els problemes, vostè ho va dir, vostè va
ser la qui es va comprometre davant la cambra a la Comissió
Territorial, a iniciar la tramitació la segona quinzena del mes de
març.

 Ara ens diu que ha cregut més convenient, vostès el
Govern, que qui ha de fer aquest pla director siguin els consells
insulars, però ha estat una decisió seva, vostès ho han cregut
més convenient, com hagués pogut ser una decisió seva també
la tramitació aquest pla director sectorial i després el dugués a
terme els consells insulars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver el seu temps està esgotat. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dir-li que per primera
vegada aquest problema s’ha agafat com cal, s’ha alçat l’estora
i un problema com eren els enderrocs i els voluminosos, que no
s’havia fet res fins ara, precisament els primers que han fet
alguna cosa molt clara ha estat la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears. 

Per tant, vostè per una banda no té memòria i per l’altra no
vol escoltar i li torn repetir que precisament el que ha de fer és
escoltar i tengui molt clar que aquest pla, perquè a més vostè
l’ha vist i en aquest moment únicament i exclusiva es tracta
d’una tramitació que s’ha de seguir d’acord amb els consells,
per tal de poder dur endavant aquest pla director sectorial el
més aviat possible. Per tant, no només es fa feina, sinó que és
la primera vegada que s’ha fet i s’ha resolt o s’intenta resoldre
i precisament és un tema complicat que s’intenta resoldre i per
tant, jo esperava que el Partit Popular fos conscient que és un
tema de tots i no només és un tema exclusiu del Govern de les
Illes Balears i per tant, aportés elements positius i no com
sempre elements negatius.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Consellera de Medi Ambient.

I.3) Pregunta RGE núm. 2467/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Gru p Parlamentari  Popular, relativa a
inversions fetes pel Govern en matèria de patrimoni
historicoartístic a Mallorca.

Passam a la tercera pregunta la 2467, relativa a inversions
fets pel Govern en matèria de patrimoni històric artístic a
Mallorca, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Quines
han estat les inversions fetes pel Govern de les Illes Balears
durant l’any 2000, per a la conservació del patrimoni històric
artístic de Mallorca? Li agrairé Sr. Conseller, si pot i vol, ens
digués la quantia i el lloc d’inversió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Marí,
bé en principi aquesta pregunta jo crec que exigeix dues petites
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anotacions d’introducció. La primera és que en realitat la
conservació del patrimoni històric artístic és una competència
dels consells insulars, a partir de dia 1 gener del 95, jo crec que
així ho interpretam un i altre, en relació repetesc a aquesta llei i
al seu abast i després el terme de conservació possiblement ha
de ser interpretat.

Interpretant-ho a la meva manera, jo diria que l’any 2000 hi
ha hagut totes les tasques de conservació i restauració que
s’han fet als tallers de restauració del Museu de Mallorca i de
l’Arxiu del Regne de Mallorca, aquest taller existeix gràcies a un
conveni amb la Banca March, que aporta anualment 9 milions
de pessetes i restaura documentació diversa, sobretot sobre
paper i pergamí, no tan sols de béns propis de la comunitat
autònoma, sinó també de consells insulars i municipis.

Després una altra cosa que s’ha fet és l’aportació anual al
Consorci del Museu de Sant Carles, del qual el Govern
igualment que el Consell de Mallorca en són membres. Després
mitjançant un altre conveni amb Gesa s’ha restaurat cinc
pannells de rajoles de la colAlecció Valentí Mestre que són una
donació que es va fer al Museu de Mallorca, la Conselleria
d’Agricultura va tenir a bé firmar un conveni, bé el conveni de
Gesa són 2.800.000 pessetes i com deia la Conselleria
d’Agricultura va tenir a bé fer un conveni amb Cultura per tal de
restaurar la sínia del Museu Etnològic de Muro i això va
representar unes 750.000 pessetes.

A més de tot això, una cosa que probablement pot entrar
dins aquest capítol de conservació en la mesura que la seva
compra garanteix la seva conservació i la seva restauració, són
tres pintures de tres pintors mallorquins rellevants, que la
direcció del Museu de Mallorca va considerar que enriquirien
el fons històric, medieval i de l’època barroca i que varen
representar 15 milions de pessetes. 

Aquestes serien les coses des del meu punt de vista que
integrarien aquest concepte de conservació. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Cultura. Sr. Marí i Tur té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tots ja sabem que les
competències en matèria de conservació del patrimoni la tenen
els consells insulars, però malgrat tot el Govern i la conselleria
que vostè dirigeix solen tenir per costum fer inversions, prova
d’això és que quan jo li vaig fer la mateixa pregunta sobre
Eivissa, vostè em va dir que havien invertit a Eivissa 9 milions
de pessetes. No he pogut sumar les quantitats que vostè m’ha
dit ara, però també hi ha unes preguntes pendents sobre les
inversions que la seva conselleria ha fet en patrimoni a
Menorca i Formentera i després quan tenguem totes les dades
en traurem les conclusions que ens sembli bé.

En qualsevol cas Sr. Conseller, tal volta sigui bo, just i
necessari, que jo li faci una interpelAlació, perquè de les
inversions que vostè ha fet al patrimoni de Mallorca, la
documentació que jo tenc en la conservació diària de les
hemeroteques, hi ha moltes partides que vostè avui no els ha
dit, no sé si no ho diu perquè ho desconeix o perquè no les
dóna importància, en qualsevol cas la suma de les inversions
que s’han fet a l’illa de Mallorca i parl de memòria, són molt més
grans que les que han fet a l’illa d’Eivissa, ja sabem que
l’extensió és més gran, però estam pendents d’allò que dirà
sobre Menorca i el que ens dirà sobre l’illa de Formentera.

Si els consells tenen tota la responsabilitat en matèria de
patrimoni no cal més que tancar l’aixeta i en qualsevol cas
donar-la als consells insulars, però no que gratia et amore,
segons conveniències polítiques es doni més a uns que als
altres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller de Cultura té la paraula
9 segons. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Bé les partides que he deixat són
inversions en equipaments que gestiona el propi Govern i són
cedits per l’Estat. Després li vaig demanar que no faci balanços
anuals, sinó que faci balanços per períodes molt llargs, perquè
enguany vostè sap que s’han de destinar més de 20 milions de
pessetes a la Necròpolis del Puig d’Eivissa i així no anam enlloc
si feim balanços anuals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Cultura.

I.4) Pregunta RGE núm. 2468/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a negociacions en relació amb l'Hospital Militar.

Passam a la quarta pregunta la 2468, relativa a negociacions
en relació a l’Hospital Militar, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular que té
la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Sanitat, l’any passat dia 15 de febrer de l’any
2000 es va prendre un acord en aquest Parlament, allà on
s’instava al Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a iniciar el procés de converses i negociacions amb el
Ministeri de Defensa, titular de l’Hospital Militar de Palma de
Mallorca, per tal de veure la possibilitat d’adquirir-lo o cessió
en ús per exemple.
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La pregunta és molt senzilla, en quin estat es troben
aquestes converses amb el Ministeri de Defensa?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
en aquests moments les relacions entre el Ministeri de Defensa
i la conselleria són fluïdes. El passat dia 10 de maig es va
mantenir la darrera reunió, entre el Ministeri de Defensa i aquest
Govern, allà on es va acordar establir un calendari d’actuacions
encaminades a donar compliment a la proposició no de llei que
vostè ha mencionat del 15 de febrer del 2000, aprovada pel
Parlament de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ens agradaria, encara
que l’àmbit restringit de la pregunta per ventura no ho permet,
fos un poc més explícita respecte aquesta reunió de dia 10 de
maig, els termes d’aquest calendari, quan acaben els terminis
per dur a terme aquesta solAlicitud o aquesta negociació? Quina
percepció va tenir vostè, si va ser present a aquesta reunió?
També li deman, quina percepció va tenir vostè de les autoritats
del Ministeri de Defensa? Els va veure disposats a arribar a un
acord a curt termini o no? Creu que hauria de ser per
compravenda o per cessió? Bé dins el marc restringit de la
pregunta sigui un poc més explícita i no només dir-nos que dia
10 de maig, algú, no sabem qui va tenir una reunió al Ministeri
de Defensa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, el que ha percebut sempre
aquesta consellera per part dels militars, és que he trigat un any
i mig per poder establir relacions i poder visitar aquest hospital,
perquè cara rera carta que jo enviava al Sr. Trillo, em contestava
el general o coronel de torn i em deia que no era possible. Això
és el que percep aquesta consellera per part dels militars.

Per un altra banda li he de dir que el Sr. Trillo, com que el
necessita molts de doblers el Govern del PP d’aquesta
comunitat autònoma, tal i com va sortir a l’informe del Banc

Bilbao Vizcaya, així com Catalunya va arribar a un acord de
cessió d’ús, d’aquesta comunitat autònoma vol doblers, això sí
que li puc dir Sr. Fiol, vol doblers, perquè encara deu trobar que
aquesta comunitat autònoma no aporta suficients doblers al
Govern del PP de Madrid.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Consellera de Sanitat.

I.5) Pregunta RGE núm. 2469/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a ubicació del futur PAC de Santa Margalida.

Passam a la cinquena pregunta 2469, relativa a ubicació del
futur PAC de Santa Margalida, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular que té
la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
pregunta és la següent, fa algunes setmanes vaig demanar
respecte el PAC de Marratxí i de la resposta que em va donar la
consellera vaig entendre que ella era partidari que el PAC de
Santa Margalida estès a Ca’n Picafort. La seva resposta literal
va ser, que si volia saber quina era la seva opinió respecte a
aquesta qüestió, li demanés.

 No obstant això, inter in es va produir una d’aquestes
preguntes que es fan vostès a vostès mateixos, per al seu propi
lluïment, allà on la consellera va llegir un paper on naturalment
les culpes sempre eren dels altres, com a la pregunta anterior ja
s’ha vist i mai deia ella..., la pregunta és extraordinàriament
senzilla, què pensa la Consellera de Sanitat, no l’Administració
autonòmica, no l’Insalud, no l’Ajuntament de Santa Margalida,
què pensa la Consellera de Sanitat? Perquè la Consellera de
Sanitat deu tenir capacitat per formar-se opinió respecte si el
PAC ha d’estar a Santa Margalida o ha d’estar a Ca’n Picafort.
La pregunta és molt senzilla, no és quins informes tenim o quan
els tendrem, és senzillament, on pensa la consellera que s’ha
d’ubicar el PAC de Santa Margalida?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, ja sé que les seves preguntes
són molt senzilles. Miri el primer que li he de dir és que la carta
que em va remetre el Sr. Batle dia 18 de maig, o sigui fa
escassament 10 dies, em demana que els tècnics de la
conselleria facin un informe sobre quin és el punt més adequat
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per establir aquest centre i evidentment recollint la petició del
Sr. Del Olmo, la veu, els nostres tècnics estam exercint aquesta
petició i estam duent a terme la seva petició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Molt senzillament si la Consellera de
Sanitat no té capacitat per dir on pensa ella que s’ha de posar
un punt d’atenció continuada a un municipi determinat, el que
ha de fer és anar-se’n a ca seva immediatament, per favor, si la
Consellera de Sanitat ha estat bona per anar a Santa Margalida
i muntar un show dient, jo he duit el PAC, no com l’anterior
Govern que no volia el PAC, però llavors s’arrufa perquè diu si
hem d’anar a Ca’n Picafort hi haurà renou i si hem d’anar a
Santa Margalida també. No m’ha de contar els informes del Sr.
Del Olmo, ni els dels seus tècnics, jo li deman la seva opinió
com a responsable, com a consellera, no li deman res més i estic
disposat que vostè em digui jo pens això, però si els tècnics
m’aconsellen una altra cosa faré una altra cosa, miri si li pos
fàcil, però ens digui quina és la seva posició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, és una pena que no ho
decidís vostè, perquè tal i com deia el Diario de Mallorca el Sr.
Del Olmo diu: el anterior Govern me dijeron que tenían que
modificar el mapa sanitario. Però vostè Sr. Fiol, tot es va
deixar a un calaixet, se’n recorda de l’ordre de l’hospital?
N’havíem de parlar molt aquí de l’ordre de l’hospital, però
resulta que el Consell Consultiu va dir que era millor l’ordre
d’hospital que fa fer aquesta consellera i no la del Sr. Fiol, per
això no n’hem parlat mai més.

Quant al PAC de Santa Margalida, el que està clar és que el
PP en 10 anys no va ser capaç de reunir la Comissió de
Planificació i Ordenació Sanitària de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera i aquesta consellera amb una any la va reunir i
aquesta consellera no necessita missatgers com el Sr. Rodrigo
de Santos, Virrei de l’Insalut i com el Sr. Corcoy perquè li vagin
a muntar un show a Santa Margalida, però vostè sí que els
necessita, perquè vostè fa una oposició molt flaca, dèbil i
necessita que aquests dos senyors se’n vagin a Santa
Margalida i muntin espectacles per allà. Però no es preocupi si
vostès tres no tenen testosterona suficient per dir on ha d’estar
el PAC de Santa Margalida, aquesta consellera ho dirà, no es
preocupin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Feia una petita pausa
perquè els ànims es calmessin, les rialles, tenen tot el dret a fer
el que vulguin mentre mantenguin l’ordre dins la sala i per això
he fet aquesta petita pausa.

I.6) Pregunta RGE núm. 2470/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a negativa d'Aena a col Alaborar en l'aplicació de
l'impost ecoturístic.

Sisena pregunta, el Grup Popular ha comunicat a aquesta
Presidència, a través del seu portaveu, que retirava la sisena
pregunta.

I.7) Pregunta RGE núm. 2476/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a declaracions sobre la prohibició d'una
llengua.

Setena pregunta la 2476, relativa a declaracions sobre la
prohibició d’una llengua, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista
que té la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Educació des del Grup Parlamentari Socialista ens
agradaria tenir la seva valoració, tot i que ja hem pogut veure
en els mitjans de comunicació la seva posició, però crec que el
tema és suficientment important com perquè hi hagi aquí al
Parlament de les Illes Balears un pronunciament sobre les
declaracions que va fer l’ExcelAlentíssima Ministra Sra. Pilar del
Castillo quan es va referir a la nostra llengua, dient: habría que
ver cuándo se ha prohibido hablar una lengua en España y
con qué intensidad. 

Jo crec que això és una greuge en contra dels ciutadans
d’aquestes Illes, que hem patit molt per aconseguir a poc a poc
la normalització de la nostra llengua i m’agradaria que el Govern
es pogués posicionar aquí al Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Armengol, la Sra. Ministra per raons generacionals va ser
universitària els primers anys 70, com a la seva militància de
joventut a organitzacions d’esquerra comunista. És evident que
sap perfectament que el franquisme va perseguir i va prohibir,
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amb intensitat màxima, l’ús de la llengua catalana. I abans del
franquisme i des del segle XVIII l’Estat espanyol centralista, ja
va tenir com un dels seus objectius import ants fer desaparèixer
les llengües no castellanes.

Per què idò si la ministra sap tot això, va dir allò que va dir?
La nostra interpretació o valoració seria més o menys la
següent, perquè va voler fer una contribució a la reescriptura de
la història d’Espanya, que practiquen el PP i els seus aliats
mediàtics. Tots ells, inclosa la ministra, volen llevar legitimitat
a les llengües no castellanes i protagonitzar els processos
necessaris, que necessiten dur a terme de normalització
lingüística que serveixi per rescabalar-los dels dèficits i les
injustícies històriques de què han estat víctimes.

En definitiva, les paraules de la ministra pretenen ser un pal
a les rodes de la normalització lingüística, a l’èxit de la qual
l’Estat hi contribueix ben poc en època del Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Cultura. Sra. Armengol té
la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

 Gràcies, Sr. President. Evidentment manifestam l’acord amb
les paraules que ha dit el Conseller d’Educació i també
m’agradaria afegir aquí que les paraules de la ministre, a més del
greuge que suposen per a la gent que ha patit en aquesta
comunitat, igual que a altres territoris de l’Estat espanyol, la
persecució pel simple fet de parlar o expressar-se amb la llengua
pròpia també influeix l’obsessió que té el Govern de l’Estat
espanyol en aquest retrocés autonòmic que imposa el Partit
Popular, no només en qüestions de llengua, sinó també en
competències pròpies de la comunitat autònoma. 

Per tant, aquestes manifestacions de la ministra crec que
mereixen un rebuig frontal d’aquest Parlament, perquè insulten
la història del nostre poble i a més insulten l’autonomia
d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Conseller de Cultura? No
vol intervenir.

I.8) Pregunta RGE núm. 2477/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport al parc natural de la península de Llevant.

Passam a la vuitena pregunta 2477, relativa a suport al Parc
Natural de la Península de Llevant, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no es recorda cap lloc
al món on l’anunci d’un parc hagués desfermant una
mobilització amb el grau de violència que es va produir,
aquestes eren paraules d’una tertúlia que tenia lloc a un mitjà
de comunicació, dijous passat, perquè ara Sra. Rosselló
asserenada la situació, s’informa en taules rodones, reunions
amb sectors implicats, representants dels ajuntaments i
l’objectiu evidentment és el consens polític i social, cercar una
complicitat o una comprensió per a aquesta conservació de
l’entorn d’aquest patrimoni natural i cultura, compatible amb les
activitats econòmiques.

 Així sembla que ho han entès artanencs, gabellins,
serverins, tal com mostren els resultats de l’enquesta realitzada
el passat estiu, perquè Sra. Rosselló un 62% de persones està
a favor del Parc de Llevant, i això és molt, tantes com n’hi pugui
haver de tots els partits polítics. I per això aquesta diputada li
demana al Govern els resultats d’aquesta valoració de
l’enquesta que vàrem veure publicada fa poques setmanes, allà
on es donava un suport majoritari a aquesta figura del Parc
Natural de Llevant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament és evident que la valoració que fa la Conselleria
de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears no pot ser més
que favorable, i estam segurs que les xifres dels favorables,
després de campanya informativa i sobretot que el parc arribi a
funcionar encara serà més favorable el suport.

Dir-li que entre juliol i setembre del 2000, després de la forta
campanya antiparc, promoguda per entitats i colAlectius propers
a determinats grups, que no esmentaré i abans de cap
campanya informativa favorable al parc, es va fer l’enquesta de
la qual convé dir quines són les dades més inicials. 402
entrevistes al carrer, 360 dels entrevistats residents a aquell
indret i la resta estiuejants o treballadors locals, no
s’entrevistaren visitants ocasionals ni tampoc turistes. Estan a
favor del parc, com vostè ha dit, un 62% dels residents i un
79% del estiuejants. Per municipis el més favorable és
Capdepera amb un 72, 7% i el més reticent Son Servera amb un
31,2% contra el parc. A tots els municipis domina l’opinió
favorable, i si es comparen aquests resultats amb els electorals,
és clar que fins i tot una part dels votants del PP estan a favor
d’aquest parc. I ho deim, i és important ressaltar el fet i resultats
d’aquesta entrevista, perquè precisament hem conegut que en
alguns casos els arguments que s’esgrimeixen contra el parc
són molt greus, i hem vist publicat una altra vegada més a
determinats mitjans per persones que fins i tot han arribat a dir
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que s’expropiarien terres, i que a més s’entraria, una persona
podria entrar dins una casa d’un particular, fer-se un cafè,
seure’s a la cadira i a la taula, beure’s el cafè, i partir. Creim que
això pot fer moltes de rialles, però per a nosaltres és
absolutament indignant, perquè no creim que sigui la alçada
moral suficient d’individus que no dubten en caure en la
demagògia més barroera, amb les mentides més flagrants i amb
la incoherència més absoluta per abusar de la bona fe de la gent
a favor dels seus fins.

Per tant, creim que aquesta enquesta el que demostra és que
a les Illes Balears, a Mallorca concretament, i a la zona de
Llevant, es vol protegir, es vol una política molt clara de
protecció dels nostres espais naturals, que crec que és el que
hem de fer per demostrar que a Mallorca hi ha, a part d’una
cultura molt important, hi ha també un desig... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, el seu
temps s’ha acabat. Sra. Amer, no vol intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 2478/01, de l'Hble. Sr. Diputat
An dreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a Llei d'universitats.

Passam a la pregunta número 9, 2478, relativa a Llei
d’universitats, que formula l’Hble Diputat Sr. Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. La història de la legislació
universitària en aquest país des que es va instaurar la
democràcia, és una història complexa. El Govern de la UCD va
intentar consensuar amb tots els sectors polítics i amb la pròpia
universitat una llei. No ho va aconseguir, i fins l’any 1985 no
vàrem tenir una Llei de reforma universitària jo crec que
plenament acceptada pel sector, i ha demostrat les seves
bondats. Però és evident que han passat 15 anys, i nosaltres no
estam en contra que aquesta llei es modifiqui, però ens
p reocupa allò que en aquest moment s’està dient sobre
l’avantprojecte que el Govern té elaborat. I també ens preocupa
quin és el mecanisme de relació entre el Govern central, que té
la capacitat legislativa, i les comunitats, que tenim la
competència de la gestió de les universitats. I per aquest motiu,
i no perquè es llueixi, Sr. Conseller, sinó perquè expliqui als
diputats i als ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat a
través dels mitjans de comunicació que l’escolten, perquè creim
que aquesta és una de les funcions del torn de paraules, les faci
qui està al Govern o les facin els partits que estan a l’oposició,
per aquest motiu li demanam primer quina és la seva visió
d’aquest avantprojecte, i si vostè veu a més que existiran els
mecanismes pels quals la veu d’aquesta comunitat autònoma,
a través de vostè, que exerceix la competència, podrà ser
escoltada com a mínim pel Ministeri d’Educació, i participar
d’una manera activa en l’elaboració d’aquesta nova llei, que
ens agradaria que servís per millorar i no per empitjorar la
comunitat universitària i la seva funció social. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Crespí, jo crec que ens hem de felicitar que aquest
tema vengui al Parlament, la seva oportunitat és absoluta. En
aquests moments és un debat obert, tant a nivell de mitjans de
comunicació com a nivell de diàleg interinstitucional, com a
nivell d’universitats. I vull començar dient que des de la
Conselleria i des de la Direcció General d’Universitat s’ha
tengut una postura molt activa. Pensin que la primera reunió
dels responsables autonòmics es fa a Palma, a partir d’una
iniciativa del director general d’Universitat; vénen exactament
15 consellers directors generals, o sia, de 17 autonomies n’hi ha
15 de representades. Hem tengut també un paper actiu a la
Comissió de coordinació, presidida pel secretari d’Estat
d’Universitats, i hem tengut un paper actiu elaborant un
document propi d’uns quatre fulls, en el qual d’alguna manera
les Illes Balears es posicionen jo diria que amb claredat, i que
ha servit de referència a altres comunitats autònomes en el
moment de prendre ells la seva posició.

Respecte de l’avantprojecte de llei, primer de tot massa
presses per part de l’Administració central, per part del
Ministeri. Sembla que tenguin unes ganes boges de deixar-ho
tot enllestit dia 31 de maig. Afortunadament ja han renunciat a
això, perquè tothom els ha demanat més tranquilAlitat, més
reflexió, més diàleg sobre el contingut de la Llei, per tant més
possibilitat de consens. I se’ls ha demanat coprotagonisme de
les comunitats autònomes, que són les que tenen la gestió en
universitats i financen les universitats. Moltes vegades han
finançat les universitats molt per damunt les quantitats que les
varen ser transferides, i amb gestió de les comunitats
autònomes, les universitats de tot l’Estat han experimentat un
creixement en nombre d’alumnes, de professors, de titulacions,
etcètera.

Respecte del contingut, què diríem? És un contingut massa
reglamentista, massa detallista. No és la llei de bases que hauria
de ser en un estat autonòmic. No és suficientment respectuosa
amb les competències en política universitària que tenen les
comunitats autònomes, que passen a ser comparses. Tampoc
no és suficientment respectuosa amb l’autonomia de les
pròpies universitats, consagrada per la Constitució, i per tant
no és una llei que permeti l’existència d’un model universitari
plural, diversificat, flexible, unes universitats capaces
d’adaptar-se a la seva realitat, i sobretot als reptes del segle
XXI, que ja no seran només reptes estatals, sinó que seran
reptes europeus. Per exemple, una de les coses... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Cultura i Educació. Són dos
minuts i mig, vostè ho sap. Sr. Crespí? té la paraula. 
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. Conseller, ja que vostè no pot continuar
parlant, parlaré un poquet jo, i emprarem el temps en aquesta
pregunta. Li vull agrair molt sincerament les seves paraules. Jo
crec que els diputats del Grup Popular que estaven presents
hauran estat satisfets amb la informació que vostè ha donat,
malgrat el que ells puguin dir, vostè crec que se’ns ha l luït ,  i
veim que és important que alguna veu nostra es pugui sentir a
l’hora de crear aquesta estructura de país en la qual tots ens hi
sentim còmodes... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, el seu temps s’ha esgotat.

I.10) Pregunta RGE núm. 2479/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a transport ferroviari.

Pregunta número 10, 2479, relativa a transport ferroviari, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, hemos oído
últimamente que el Gobierno del Estado dispone de más 500.000
millones para inversiones ferroviarias, y teniendo en cuenta la
importancia que ha dado el Govern de les Illes Balears al
ferrocarril, y que las líneas existentes en nuestra comunidad se
transfirieron desmanteladas en su día, parecía lógico que esta
comunidad recibiera una importante inversión. Al final parece
que son 50 miserables millones, y por ello pregunto, Sr.
Conseller, qué puede hacer y qué va a hacer con ese dinero, si
va a comprar medio vagón, tapizar uno entero, en fin, dígame
qué va a hacer con esos 50 millones. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, al
contrari de l’anterior pregunta, que llastimosament no li puc
passar temps al conseller d’Educació, a aquesta poca cosa puc
dir, perquè aquests 50 milions no tenim cap notificació oficial,
i el que em consta i m’ha arribat extraoficialment és que aquests
doblers són perquè l’Ajuntament de Palma prepari l’estudi de
tramvia de la badia de Palma. Per tant, per al Ministeri de
Foment sembla ser que la Conselleria d’Obres Públiques no
existeix, i va directament a l’Ajuntament de Palma. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr.
Diéguez, té la paraula. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, pues efectivamente no
sólo es una deslealtad institucional que se ignore a nuestra
comunidad autónoma para favorecer a un municipio,
naturalmente un municipio gobernado por el Partido Popular, es
que además es sorprendente que se quiera dedicar este dinero
para el estudio del tranvía de la bahía de Palma. Es que en este
mismo salón de plenos un conseller perteneciente al quinto
gobierno del PP, presidente de la cuarta legislatura, y también
el tercer presidente del gobierno de esa misma cuarta
legislatura, los dos dijeron aquí mismo que ese tranvía iba a
estar inaugurado el uno de enero de 1999. Y ahora piden dinero
para estudiar. Será para hacer repaso de la asignatura
“promesas serias”, porque la han suspendido claramente.

En vez de darle 50 millones, Sr. Conseller, si alguna vez al Sr.
Álvarez Cascos, dígale que bastaba hacerle escribir 50 veces al
alcalde de Palma “no prometeré tranvías que sé que no voy a
hacer, aunque sea época electoral”. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Encara
que vertaderament jo crec que és un tema bastant preocupant,
aquesta falta de respecte institucional entre institucions d’un
estat, evidentment nosaltres no caurem en aquest pecat, és a
dir, la deslleialtat institucional no l’aplicarem amb cap
ajuntament; i si açò ha de servir perquè també es faci aquest
tramvia, nosaltres ho veurem amb bons ulls; però pensam que
hi hauria d’haver una millora de les relacions institucionals. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.11) Pregunta RGE núm. 2461/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlame ntari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a mitjans aeris d'evacuació de
malalts.

Passam a la pregunta número 11, 2461, relativa a mitjans
aeris d’evacuació de malalts, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Ecologista, que té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La setmana passada al Ple
vaig preguntar a la consellera de Sanitat sobre la seva valoració
d’uns fets molt greus, com va ser el retard a l’evacuació d’una
nena prematura nascuda a l’hospital Can Misses d’Eivissa, i
que segurament degut a aquest retard va morir abans de rebre
assistència sanitària especialitzada. La Sra. Consellera va
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informar que havia realitzat inspeccions als mitjans aeris de
l’empresa Ambulàncies Insulars, que té el conveni amb
l’Insalud per encarregar-se d’aquestes evacuacions, i que tenia
fins al passat dia 25 d’aquest mes per presentar certificacions
de les autoritzacions sanitàries. 

Bé, tenint en compte a més que aquesta setmana ha tornat
a haver-hi un fet greu, com és el que un altre infant prematur va
haver de ser evacuat a través d’un helicòpter del RACC, del
Reial Automòbil Club de Catalunya, degut que Ambulàncies
Insulars no es feien càrrec d’aquest trasllat, pensam que
investigar, comprovar com estan aquests mitjans aeris, és de la
màxima importància, i volíem saber si ja té els resultats, si
aquesta empresa ha justificat que està en condicions de prestar
el servei. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, l’empresa ha presentat
dins el termini dues certificacions de la Direcció General de
Sanitat sobre el material que tenen aquests vehicles aeris. No
ha presentat res més, Sr. Ramon. Li hem comunicat obertura
d’expedient corresponent.

Per una altra banda dir-li, com li vaig dir a l’altra intervenció
meva, que farem tot el que estigui al nostre abast, que siguin
competències de la Conselleria de Sanitat perquè puguem
denunciar i no succeeixin coses com aquestes. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Em sembla lamentable que aquesta
empresa fins ara no hagi aportat més que aquestes dues
certificacions, i alegrar-me que se li obri un expedient, perquè la
veritat és que és de públic coneixement que els helicòpters amb
base a Menorca i a Eivissa no són utilitzats per fer evacuacions.
El d’Eivissa evidentment no està en condicions, no sabem si el
de Menorca hi està, però no fa aquest servei, i en tot cas animar
la Conselleria que faci tot el possible, que pressioni l’Insalud.
Sabem que és una competència de l’Insalud, però és un
problema molt greu, i crec que per dos motius. En primer lloc
pels nefastos efectes que té aquesta situació és necessari que
la Conselleria faci tot el que pugui, i també perquè sincerament
si es reben les competències en aquestes condicions, un altre
problema més que haurà vengut juntament amb les
competències, i que no ha d’assumir el Govern de les Illes
Balears. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula per tancar. No, no vol intervenir?

I.12) Pregunta RGE núm. 2471/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a proves d'accés a la funció pública.

Doncs passam a la pregunta número 12 i darrera, que és la
2471, relativa a proves d’accés a la funció pública, que formula
l’Hble Diputat Sr. Cristòfol Huguet Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, la veritat és que, salvada la pregunta
que acaba de fer el Sr. Ramon, interessant i seriosa, l’exhibició
d’educació, cultisme democràtic, erudició, política, que per
divertiment i satisfacció del pacte, o dels (...) del pacte, jo, Sr.
Costa, no m’explic com vostè dia 2 de maig, d’aquest mes que
estam, hagi estat capaç de senyalar que els polítics són
elements pejoratius, i que per tant els ha vetat als tribunals de
les oposicions. És cert, Sr. Conseller, que vostè ha manifestat
açò, que publiquen els mitjans de comunicació? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Li puc dir que no, que tenc molt de
respecte a la gent que exerceix aquesta activitat pública que és
la política. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sr. Huguet Sintes, té la
paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. La satisfacció que quedin aquí
rectificades aquestes manifestacions, i que a més suposam
demostrarà el que acaba de dir amb la presència efectiva als
tribunals de les oposicions dels polítics que facin falta. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’Interior,
té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Crec que els polítics hem d’estar a
l’àmbit de l’actuació política, i per tant al Parlament, i que si
volen fer activitat política sobren als tribunals. I li podria dir
que en aquesta línia va la modificació que va fer aquest Govern,
que a més va una mica més enrere del que va fer el Govern de
l’Estat, quan va fer una modificació, i posa textualment: “No
podrán formar parte de los tribunales comisiones de selección
quienes tengan consideración de alto cargo, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 12/95"  . Per tant, hi ha una línia que és
cap allà on va la professionalització en les proves, la selecció,
l’accés, i no aquest sistema que hi havia, que li podria explicar,
perquè duc aquí, quins eren els llistats, com es feia, totes les
composicions dels tribunals eren nomenats per un càrrec
polític. I en aquell temps, quan les oposicions es feien d’una
altra manera, el conseller posava el director general i la gent que
considerava oportú. Jo entenc que vostès això no ho
entenguin. No entenen per què es realitzen proves allà on els
ciutadans tenguin un accés amb igualtat d’oportunitats per a
tothom, i per tant el mecanisme per poder garantir aquests
principis constitucionals és que hi hagi uns tribunals allà on
siguin elegits per sorteig les persones que han de realitzar les
proves, i hi ha un representant dels sindicats, i a més hi ha un
representant de lliure designació, que és nomenat pel conseller,
però que és entre els funcionaris públics. Crec que és un canvi
substancial el que s’ha produït en la funció pública, tant en la
forma de composició dels tribunals, com en la forma d’accedir-
hi. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Amb la seva
resposta queda tancat el torn de preguntes.

II.1) Interpel Alació RGE núm. 1979/01, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a aprovació del Pla director
sectorial energètic.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és una
interpel Alació, la 1979, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a aprovació del Pla Director Sectorial energètic. El Sr.
Huguet Sintes per exposar la interpelAlació té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller. Bé, tots vostès saben que a partir de
l’aprovació inicial hem fet un seguiment, exhaustiu jo crec, del
que ha estat el contingut i la tramitació del Pla Director Sectorial
energètic de les Illes Balears. La veritat és que havíem demanat
una compareixença pensant que podríem analitzar les
alAlegacions i presentar suggeriments respecte del contingut
final, però la demora en la celebració d’aquest acte en la
Comissió, i les circumstàncies de l’acceleració per a l’aprovació
del Pla, açò no ens ho va fer possible. En aquest moment,
publicat i aprovat el Pla, l’hem analitzat, i nosaltres tenim
serioses crítiques, que volem formular aquí, i qüestions per
plantejar al Govern perquè pensam que la importància d’aquest

instrument d’ordenació territorial i d’organització del
proveïment energètic a les Illes és tan transcendental que no
basta, governi qui governi, l’actuació política d’una part dels
representants de la societat, sinó que entre tots hem
d’aconseguir realitzar allò que sigui possible, i que açò es faci
tan prest com es pugui. 

La veritat és que després d’analitzar el Pla, i ho faré punt per
punt, hem arribat a conclusions com les següents: Segurament
aquest document o aquest pla és temerari. Difícilment podem
parlar que programi o planifica. Té un contingut en moltes parts
més bé negatiu que positiu. Contradiu en part del seu contingut
les polítiques antimonopoli i de liberalització de sectors
econòmics importants, que apliquen i estan regulades des
d’Europa i des del Govern d’Espanya. Té una part que el posa
de manifest com a injust, ja que no incorpora el principi
d’equilibri interterritorial exigible a qualsevol instrument
d’ordenació del territori de les Illes elaborat pel Govern. Sr.
Conseller, no tracten amb el mateix criteri ni amb equitat una a
una cadascuna de les Illes. Probablement pequi també
d’ilAlegalitat, en no contenir documents que són prevists com
a essencials i necessaris tant a la Llei d’ordenació territorial com
a les Directrius d’ordenació del territori.

Crec també, i ho intentaré explicar, que és inexecutable en
una gran part de les seves previsions. I una mancança, que
encara que l’assenyali com a darrera, és significativa
políticament pel fet del nom de la pròpia conselleria, ja que en
aquest pla energètic no hi trobam cap incentiu, cap estímul, cap
ressenya, cap programació ni per la innovació ni per la recerca.

Començaré per aquí, per aquest final. Jo vull creure, Sr.
Conseller, que vostè fa poc que és a la Conselleria, i que
segurament les presses del Govern, o l’estratègia de
comunicació, o no sé quina raó, però ja que açò és una
interpelAlació, jo li deman: quina raó hi ha hagut per a aquesta
precipitació en aprovar aquest pla, i per quina raó no hi ha res
referit al que és innovació i recerca? Jo estic convençut, Sr.
Conseller, que vostè ha sentit a parlar, per exemple, d’estalvi
energètic en habitatges per combustible sòlid o recuperació de
calor, de calefacció per sistemes de sol radiants, de xemeneies
per recuperar calor, d’energies de biomassa per recuperació de
recursos de residus, de cultius agroenergètics, d’energies
complementàries, (...), que l’energia eòlica ha de dur
investigació damunt cadascun dels territoris afectats sobre els
seus efectes mediambientals, i quina evolució tecnològica hi ha
en els aerogeneradors, de la fotovoltàica per a ilAluminació de
vials, de controls, d’unitats mòbils per subministrament elèctric
fotovoltàic, d’energia solar passiva a l’edificació, l’horticultura,
l’arquitectura bioclimàtica, la tecnologia, productes, materials;
no és interessant a les Illes Balears investigar sobre la
tecnologia, els productes, materials, els aïllaments tècnics,
l’emmagatzemament d’energia, respecte del que ens afecta?
L’arquitectura solar queda tan sols mencionada en el seu pla?
La cogeneració per energia solar -ja sé que de cogeneració per
gas natural sí que en parlen, però per energia solar està tan sols
mencionada? Seria interessant de disposar a determinats llocs
d’aquestes illes de vehicles amb energies alternatives? Crec, Sr.
Conseller, en el subministrament d’energia al sòl rústic hi ha
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cap referència que no sigui a les esteses i al seu soterrament,
referida a la utilització d’energies alternatives?

Per tant, li deman, Sr. Conseller, que no ens digui el que
vostès varen lliurar i distribuir als mitjans de comunicació. No
ens expliqui només el que pensa. Aquesta interpelAlació és
sobre el contingut del Pla. Per tant li deman, li preg, que quan
faci referència al que vostè diu, exposi on és açò en el pla que
vostès han aprovat.

També pens que és inexecutable en moltes parts. Miri, a
l’article 4, quan fa referència a l’estalvi, l’eficiència i el foment
de renovables, el Pla diu: “el Govern ha d’articular els
programes i les estratègies per l’estalvi i l’eficiència”, “el
Govern ha d’establir les inversions públiques normatives, les
polítiques fiscals...” Escolti, i què hi ha fet? Si en aquest pla
l’únic que es diu és que s’han d’articular programes i
estratègies d’estalvi i eficiència, i que s’han d’establir les
inversions públiques, les normatives i les polítiques fiscals -jo
ja li he reclamat la innovació i la recerca- què han de fer?, deixar,
com fan, només uns objectius per d’aquí a 15 anys? 800 ktep
d’objectius i metres quadrats de plaques solars? Açò és tota la
capacitat que té aquest pla? Ni una sola referència a quan es
farà, què costarà i qui ho pagarà. Hi ha, Sr. Conseller, en el Pla
que vostès han publicat i aprovat una sola referència a quant
es pagarà, qui ho pagarà, i quan es farà i pagarà? Jo no l’he
trobada. Si hi és, en aquesta interpelAlació li deman, Sr.
Conseller, que em digui on és.

Crec també inexecutable el tema del gas natural. Tal com
està definit al Pla, Sr. Conseller, és inexecutable. No hi ha res
d’aquest pla respecte del gas natural, que suposi autonomia de
decisió per a aquest govern i per a aquesta comunitat. Varen
trobar vostès un conveni firmat a tres parts, no l’han seguit.
Volen rectificar? Volen treure alguna de les parts? Volen sortir
vostès com a Govern? Expliqui com pensen aconseguir-ho.

Veig que el temps passa molt ràpid, i aquest és un document
molt important i molt complex per poder passar ràpidament per
damunt ell. He dit també que era temerari, i temerari jo crec que
és allò que no està programat i que no és executable. També he
fet referència que era injust. Sr. Conseller, no m’estendré molt
sobre el gas, perquè hi ha poc temps i ja ho parlat altres
vegades. Quan parlem de fer una inversió que no és
amortitzable en ella mateixa, per dur gas a Mallorca i a Menorca,
amb un tub que segons vostès han de satisfer el conjunt dels
usuaris del sistema gasista nacional, em vol explicar per quina
raó Menorca ha de quedar fora? Per quina raó Mallorca i
Eivissa han de ser beneficiaris del que paguin tots els
espanyols, i els menorquins no? Per quina raó ha d’arribar el
tub de Palma a Alcúdia, i no ha d’arribar d’Alcúdia a Menorca?
Quina raó política tenen per planificar així? Si vostès ni ho han
de pagar, si vostès l’únic que han de fer és intentar negociar i
aconseguir que pagui Madrid, per què una part ha de quedar a
fora? M’ho explicarà? Jo crec que és injust. Jo crec que açò no
és equilibri interterritorial. Jo crec que hi ha altres fórmules per
a aconseguir-ho, i li ajudarem a fer-ho. Si vostè no pot explicar
per què ho han fet així, nosaltres l’ajudarem a fer-ho, i a fer
justícia per equilibrar territorialment totes les illes. Però vostès
no ho han programat així.

Crec que també és ilAlegal. Hi ha documents essencials a la
llei que vostès varen aprovar, amb el nostre vot en contra, el
desembre de l’any 2000, la Llei d’ordenació territorial nova, que
assenyala quin contingut han de tenir documental mínim els
plans directors sectorials. Em vol dir, Sr. Conseller, on hi ha en
el seu pla aprovat i publicat la definició dels sòls afectats...
perdoni, la justificació i definició dels esquemes generals
d’infraestructures, justificació i definició, les obres, les
instalAlacions i els serveis afectats?, la fixació de les
característiques tècniques generals que s’han d’aplicar
degudament classificades?, la relació i localització de les obres
i actuacions integrades en aquest pla?, l’estudi econòmic
financer, lletra g)? La fixació de sistemes d’execució, prioritats
i programes, etc., em vol dir on són? 

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

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, vaig acabant, Sr. President. Em vol dir, Sr. Conseller, on
és la valoració del medi natural afectat a què l’obliga l’article 86
de la Llei de Directrius? On és l’estudi d’impacte ambiental que
forma part d’aquest pla? M’ho vol dir? És ilAlegal, l’hi poden
impugnar i segur que guanyaran. I és inexecutable, ja ho he
explicat. 

Sr. Conseller, se m’ha acabat el temps i el president em crida
ja a concloure la meva interpelAlació. Hi faria encara moltes més
preguntes: Per què vostès parlen d’inversions de l’ordre de
25.000 milions de pessetes en els mitjans de comunicació en la
presentació d’aquest pla i després no hi ha cap contingut
econòmic en el pla? Vostè sap que si analitzam els objectius del
pla i aquest volum de 25.000 milions de pessetes que van
presentar als mitjans de comunicació, cada tona equivalent de
petroli, cap TEP d’estalvi que vostès programen en 15 anys surt
a un milió de pessetes? 

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Acab, Sr. President. Jo confii, Sr. Conseller, que vostè
comprengui que la transcendència d’aquest pla fa que s’oblidin
de polítiques de comunicació, de polítiques de comunicació, i
que prenguin seriosament que la planificació energètica
d’aquestes illes és una cosa que afecta i afectarà cada vegada
més tots els ciutadans de les Illes Balears, que no és una
qüestió que es pugui resoldre amb un titular de dir “ja tenim el
Pla aprovat”, que en aquests moments, Sr. Conseller, ens
enganam tots i vostès, el Govern, els primers, si creuen que
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tenim un pla energètic. El que tenim és un paper banyat que,
com tots els papers, ho aguanta tot, però cap planificació per al
futur energètic d’aquestes illes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Tiene la palabra el conseller de Energía
e Innovación Tecnológica para réplica.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Huguet, l’he escoltat amb atenció. A mi el que em pareix és que
el que no té perdó és tenir 10, 11, 12 anys, amb l’oportunitat,
amb la majoria parlamentària suficient, amb el Govern, per no fer
un pla energètic.

M’ha dit moltíssimes coses en la seva intervenció, però jo
li vull recordar que és el més important de tenir un pla energètic.
No m’interessa massa, com li recordava ara, recordar tot el
temps que han perdut, el temps que no han fet un pla energètic
necessari, absolutament necessari per a aquesta comunitat.
Vostè cada vegada que intervé ho diu, però la veritat és que, a
pesar d’aquesta necessitat, vostès no han fet aquest exercici,
han tengut un dubte permanent durant molts d’any i no han
sabut ni pogut, o no han tengut la voluntat de fer-ho. I aquest
govern sí, i això és el que vull destacar d’entrada; aquest
govern, amb una decisió ràpida, crea la Conselleria d’Innovació
i Energia, es posa a fer feina i amb el termini rècord, jo diria,
d’un any i mesos té un pla energètic aprovat i publicat.

I què significa tenir-lo ja aprovat i publicat? Per a mi el més
important d’aquest debat és una qüestió política: per primera
vegada sabem el que volem, hi ha una decisió clara, sabem el
que volem, hem triat l’opció millor per a aquesta comunitat i, a
més, immediatament que ha estat aprovat el Pla energètic, s’ha
convertit en referència per a tothom. Recordi que recentment ja
ha desaparegut la polèmica del cable d’interconnexió amb la
península, ja diuen que no fa falta, ja tothom exigeix al Govern
que gestioni amb diligència el gasoducte, que dugui el gas
natural aviat perquè fa falta i fa falta com a infraestructura
necessària. 

I durant aquest any darrer, vostès què han fet? No han
tengut una actuació ràpida, com acaba de recordar, i diligent;
han estat a remolc del que ha anat fent aquest govern. Que la
consellera Ramon anuncia l’aprovació provisional?, vostè
immediatament demana una compareixença o una interpelAlació,
p erdó, i una moció a continuació. Que el nou conseller ve i diu:
“D’aquí a dues o tres setmanes això estarà aprovat”?, vostès
desenvolupen una activitat tremenda immediatament, però a
remolc: fan preguntes orals, set o vuit, que contestaré passat
demà, demanen una compareixença del conseller, i avui una
interpelAlació, però el que li vull dir és que vostès no han tengut
una actitud positiva com volia recordar al principi, i a més a més
fan propostes molt estranyes: varen fer una proposta a la seva
interpelAlació passada que jo no l’he entesa, i miri que l’he

llegida amb deteniment, i la seva proposta és seva; em referesc
als punts 1 i 2 de la moció que va presentar, aquells punts que
deien: “Planta a Mallorca i cable fins a Eivissa”; aquesta era
una jo diria que proposta en to menor, subsidiària, com a
segona opció, suggeriment, paraula que avui ha tornat a
emprar, i això és el que varen fer. Com és pot presentar un pla
director sectorial a qualque banda amb dues opcions diferents?
Això no té cap possibilitat d’anar endavant, s’ha de triar una
opció i nosaltres hem triat l’opció que ens pareix bona per a
aquesta comunitat, per a aquest poble, no ho dubti.

A més, parteix -i m’ho ha recordat una altra vegada- d’una
sèrie de càlculs econòmics que vostè mateix es posa la base i
vostè mateix es dedica a fer les taxes internes de rendibilitat.
Diu que una planta a Mallorca val 25.000 milions de pessetes;
nosaltres deim que una planta a Mallorca val 37.000 milions de
pessetes, i si és en el port 41.000 milions de pessetes. Per tant
ja no estam tan enfora quant a xifres absolutes de gasoducte
que pensam que val 45.000 milions de pessetes. Això és
important tenir-ho en compte perquè, si no, aquestes xifres que
ens va presentar de diferència de 27.000 milions de pessetes
efectivament ja no hi són.

Però, a més, vostè -i ja sé que em dirà que no mescli
conceptes perquè ja ho va dir l’altra vegada quan el Sr. Crespí,
en la seva intervenció, i altres membres d’aquest parlament li
varen contestar i varen desmuntar la seva teoria- vull dir que no
em contesti dient que li mescl conceptes perquè vostè oblida de
forma interessada del que val el cable d’interconnexió entre
Mallorca i Eivissa, de forma interessada. Si una planta en el port
val 41.000 milions de pessetes i hi afegim 15.000 milions de
pessetes de cable, tenim un cost superior de la seva opció a la
que nosaltres hem triat, i no l’hem triada per economia, sinó
perquè és la millor.

Després, a més d’això li he de dir: Finançament, “qui el
pagarà? És injust, vostès prenen determinacions que no podem
prendre, qui el pagarà?” Jo li ho dic, jo ara li contestaré de
forma clara: el Ministeri d’Economia ha presentat a la Comissió
Nacional d’Energia un projecte de decret que dóna clarament
suport al finançament del transport del gas natural mitjançant
gasoductes, i fa tot el contrari amb les plantes gasificadores.
Aquest és un document que jo tenc, aquest és un document
que ha entrat dia 19 d’abril passat a la Comissió Nacional
d’Energia i, per tant, aquest és un document que, si no canvia,
i esper que ningú no faci que canviï, aquest document farà
possible aquesta qüestió. Tant és així, que a qui preocupa és
als membres de la comunitat de Canàries, que precisament per
la gran distància que hi ha entre la península i Canàries, és a dir,
una distància que fa inviable i una gran diferència -realment
aquí sí- de cost entre un gasoducte i una planta, estan
preocupats per aquest tipus de redacció. Per tant, ells sí que
estan preocupats pel tema; nosaltres no feim castells enlaire,
per tant vostè ja ho sabia de qualque forma, m’ha sentit
explicar-ho, i li ho torn a dir aquí en el Parlament.

Aquesta ha de ser la possibilitat de finançació, i ara vaig al
principi de la seva intervenció: Estaré encantat que ens sumem
tots a aquest projecte. Si el gasoducte és la millor solució -
vostè no l’ha discutida mai, hi va fer uns afegits, uns
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suggeriments que estratègicament no s’aguanten, com li he
explicat- si el gasoducte és la millor solució vostès tenen
l’oportunitat i jo estaré encantat, com li vaig dir en comissió,
que ens ajudin en aquest sentit. La comunitat no em digui que
no pot planificar, qui havia de planificar és l’Estat central, és
vera, però no ho fa, no desenvolupa l’article 66 de la Llei 34/98,
no desenvolupa altres aspectes de la Llei 54/97, d’electricitat,
i com que no ho fa nosaltres prenem la iniciativa, aquest és un
govern que fa feina, que té les idees clares i, com li he dit al
principi, ja és referència el seu projecte de pla energètic, tengui-
ho ben clar.

Menorca. No em faci bromes. Jo som conseller, membre
d’aquest govern, i jo no pens contestar en termes de bromes.
Com poden dir en una mateixa roda de premsa, cercant, supòs,
un titular, Los desayunos informativos, Los desayunos
informativos de la setmana passada, com pot dir seriosament
un diputat o una diputada d’aquest parlament que això és una
“fantasmada”? Si és una “fantasmada”, si no ho farem mai, no
es preocupi, és igual si no hem fet els dibuixets fins a Menorca.
Efectivament, me n’adon que no és una resposta seriosa per un
membre del Govern, però no facin preguntes que no tenen cap
tipus de resposta seriosa. Jo li donaré una resposta seriosa:
Vostè sap que Mallorca i Menorca estan interconnectades amb
cable.

Supòs que he de fer via, no sé el temps que em queda.

Aquesta és una qüestió que consideram. Vostè sap que
Menorca representa el 7% de la demanda d’aquesta comunitat,
vostè sap, i si no li ho dic, que el gas natural sobretot servirà
per produir energia elèctrica en un 85%; per tant, el 15% del 7%
ens quedaria un ús de l’1%, aproximadament. Jo no sé si
justifica, no és una injustícia, jo no sé si justifica realment
l’esforç econòmic a pesar del que ha dit vostè, “com que resulta
que li pagaran tot...” Jo crec que nosaltres tenim els peus en
terra i feim les coses contemplant la realitat. Però, a més, a
Menorca no hem renunciat al fet que tenguin gas natural; no,
no hi hem renunciat, està a la memòria, no, de cap manera.
Nosaltres a Menorca feim ja estudis seriosos per dur gas
natural liquat en contenidors i per instalAlar plantes satèlAlits a
les zones urbanes que ho demanin. Estam en vies d’estudiar tot
això.

Després m’ha sorprès amb una quantitat de coses al principi
de la seva intervenció, de quantes coses no hem fet i quantes
coses no contempla, que és ilAlegal, etc. Com pot ser ilAlegal? Jo
tenc total confiança amb els Serveis Jurídics de la nostra
comunitat. Tot això que m’ha recordat que no hem contemplat
són qüestions que es poden anar desenvolupant però que, a
més, li he de dir que són noves, no teníem notícia ni en el
Govern ni aquests grups de la Cambra de totes aquestes coses
que ara li preocupen; a les seves intervencions, és a dir, a
l’anterior interpelAlació i la posterior moció vostè no va parlar de
res de tot això. 

Jo crec que, per tant, allò important -ho he dit al principi-
allò important és tenir el pla, no és un paper banyat, i sobretot
allò important ara és gestionar aquest pla director, i aquesta és
la meva feina i no parlam de gestionar. Jo ja li vull fer un parell

d’anuncis: La setmana que ve firmarem el conveni amb Enagás;
dia 13 de juny aquest conseller, amb el seu equip de la
conselleria, presentarà..., presentarà no vol dir entregarà, no
remetrà per correu, a la Comissió Nacional d’Energia presentarà,
com li dic, el Pla energètic de Balears, el presentarà en una
jornada dura on ens volen escoltar i volen saber exactament en
què consisteix, tenen molt més interès ells, em pareix a mi, dels
que han demostrat vostès en aquesta legislatura amb aquesta
qüestió. 

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies. Només per acabar, són més les gestions que
tenim en marxa, ens hem posat en contacte amb BrusselAles
perquè donin suport també a aquesta qüestió, perquè donin
suport des d’allà la possibilitat que, a més, el Ministeri
d’Economia inclogui dins la planificació que és possible
econòmicament, ho inclogui dins la planificació de gasoductes
espanyols. No hi ha cap raó perquè aquesta comunitat no
pugui tenir la millor solució, com li he dit abans. Altres gestions
estan en marxa, com vostès saben nosaltres no parlam i a mi el
que em preocupa és gestionar amb diligència aquest magnífic
pla energètic.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Para fijar la posición, ¿grupos
que deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene
la palabra el Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia, senyores i senyors diputats. La fixació de posició
d’Els Verds, en aquest cas, és una fixació de posició bastant
explícita i que coincideix amb el que ha manifestat públicament
el Grup Balear d’Ornitologia, el moviment ecologista a les
Balears. Nosaltres saludam el fet que hi hagi un pla energètic
que hagi aprovat el Govern del qual nosaltres formam part en el
sentit que dúiem una generació de turisme i construcció
residencial, i consum energètic sense pla, des del principi de la
“balearització” no hi ha hagut mai un pla energètic i ara n’hi ha.
Això és objectivament bo perquè vol dir que el sector públic
recupera terreny regulatiu, i això creim que és necessari quan
parlam d’un àmbit estratègic per a l’economia i el medi ambient
com és el de l’energia.

Per altra banda també creim que es bo que la principal opció
que pren el pla és que dins els combustibles fòssils que hi ha
en el mercat s’hagi triat el menys contaminant, que és el gas
natural. Això és un avanç, és a dir, regulam, que no havíem
regulat durant 30 anys, i a més, sense sortir dels combustibles
fòssils, -llavors ja en parlarem, d’això, ja tendrem temps de
parlar-ne un moment- triam el menys contaminant.
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Aquestes petites passes creim que són correctes, però amb
cinc minuts que tenim per intervenir no podem deixar de
reflectir la necessitat de completar aquesta jugada amb alguna
cosa una mica més ambiciosa i que atengui els objectius de la
cimera del clima que hi va haver a Kyoto l’any 98. En aquest
sentit deim que és un pla que hagués pogut anar molt més enllà
i ha quedat per davall de les expectatives. Com ha dit el GOB i
nosaltres repetim hi ha quatre grans problemes no solucionats
per aquest pla, que en resol d’altres; per exemple, que en 15
anys el consum energètic creixerà un 75%; això és una dada que
ens preocupa perquè fa impossible complir els acords de
Kyoto. Per altre costat no afecta el transport, quan el transport
constitueix el 60% del sector energètic de les Illes Balears. Les
energies renovables en el millor dels casos atenyeran el 6% en
acabar el termini d’execució del pla l’any 2015, quan la mateixa
Unió Europea a la proposta directiva marca, en energies
renovables, un 22,1% de mínim; nosaltres en el millor dels
casos arribarem al 6, i en el cas de l’energia solar és
pràcticament anecdòtic. I per últim, una quarta insuficiència
molt notable és que, fent cas a la lectura atenta del pla, l’any
2015 les Illes Balears hauran emès un 90% de CO2 i altres gasos
hivernacles respecte als índex de l’any 90. Això fa que en
comparació a dia d’avui, aproximadament aquest pla permetrà
duplicar les emissions de CO2, i això no creim que sigui de
rebut des del punt de vista que no pot quedar aquí l’acció de
govern progressista en matèria energètica.

El conjunt de tot això ens du a un escenari on els habitants
de les Illes Balears, cada un de nosaltres, té un pes en
producció de CO2 per càpita superior en sis vegades a la
mitjana mundial, 9 tones per habitant i any de les Illes Balears,
quan cada un dels 6.000 i pocs habitants, 6.000 milions i escaig
d’habitants que té aquest planeta només en genera 1,5 de
mitjana. 

Per tant, el que més valoram de tot aquest procés és que
simultàniament a l’aprovació del pla el mateix Consell de
Govern va aprovar la necessitat d’elaborar un pla balear de
protecció contra els efectes del canvi climàtic, que portarà la
seva direcció la Conselleria de Medi Ambient, a fi de limitar
aquests efectes, i hem de recordar que a la darrera sessió del
(...) internacional de canvi climàtic, que va tenir lloc el mes
passat a Ghana, es va dir, entre altres coses sobre impactes
regionals, que a Europa el més vulnerable des del punt de vista
de sistemes naturals serà el sud, i això vol dir costes, i zones
humides, i per altre costat que això pot afectar el canvi de
destinacions turístiques dins Europa, perquè en escalfar-se la
mitjana de temperatures en el continent no farà tanta falta, per
dir-ho així, que el centre i el nord d’Europa viatgi tant cap al sud
i, per tant, hauríem de ser capaços de preveure aquests
impactes també a nivell econòmic, no?

Per acabar la intervenció voldríem dir des d’Els Verds,
també, que seria bo completar, com dèiem, la jugada dient que
sense canvi territorial i sense canvi turístic aquest pla no
servirà per avançar cap als objectius de Kyoto; si no hi ha una
contenció territorial, si no hi ha una ordenada disminució del
turisme de masses en temporada punta això no va enlloc, i ens
queden quatre eixos des dels quals poder incidir, que poden
ajudar encara a millorar la situació, que... 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buades, Sr. Buades, perdoni, però per error mecànic li
queda un minut, però no es fiï del llum.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Correcte, no havia vist el vermell. 

EL SR. PRESIDENT:

No, no, és que no està... No es fiï dels llums.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Molt bé, acabam amb un minut.

Aquests quatre eixos, molt ràpidament, serien: El Pla de
transports, pendent d’aprovació, ja dic que els transports són
el 60% del sector energètic, si ha d’afectar especialment
Menorca i les Pitiüses, on no se sent parlar encara de transport
colAlectiu tipus tren, tramvies, etc. L’altre tema és accelerar la
substitució d’alguns mòduls de carbó per gas en Es Murterar
i de fuel a Eivissa, també en favor del gas perquè això reduiria
notablement les emissions del CO2 i altres gasos hivernacle. El
fet que necessitam fer normatives i reglaments obligatoris en
matèria d’estalvi i eficiència en els nous planejaments
territorials i a les edificacions i, per últim, que fa falta com el pa
un pla de xoc de desplegament d’energies renovables que
suposi que, per exemple l’any que ve, hi hagi vertaderament
diners per invertir en aquesta matèria.

En conjunt això faria possible que un pla de pura
infraestructura de combustible fòssil que és el menys lesiu per
a l’ambient però que hi hauria altres alternatives i que, a més, el
sector públic regula, tot això ho podríem completar, com dic,
amb mesures que realment anassin a fer del sector energètic de
les Illes Balears un sector molt més amic de Kyoto i, per tant,
com a progressistes ens poguéssim sentir més satisfets encara
de la nostra pròpia política.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del Grup Mixt. El Sr.
Crespí, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, com vostès saben aquesta és una
interpelAlació, i evidentment el Reglament d’aquesta cambra diu
que els grups parlamentaris podran fer ús de la paraula, els
grups parlamentaris que no l’han formulada, i aquest fer ús de
la paraula vol dir posicionar-se sobre allò que ha dit
l’interpelAlat i allò que ha dit l’interpelAlant, i en aquest sentit jo
voldria dir una cosa: Jo, a la meva alçada, havia arribat a una
espècie de conclusió, que és allò que et dóna la vida quan vas
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reflexionant, que és que mai ningú no té tota la raó ni mai ningú
està absolutament equivocat.

Però, miri, avui quasi quasi m’ha trontollat això, quasi quasi
m’ha trontollat. Si el seu company de grup parlamentari ens
acusava, a nosaltres, de fer preguntes al Govern perquè aquest
es llueixi, vostè surt aquí a fer alarmisme, perquè realment el que
ha dit en el seu començament, aquest absolut catastrofisme
d’aquest pla energètic, no és que discrepi, sinó que, escolti...,
temerari, negatiu, contradictori, injust, ilAlegal... Vaja!, em pareix
que es passa una mica, Sr. Diputat, em pareix que es passa una
mica.

Jo crec, i aquest és el tercer debat que tenim en relació a
aquest tema, és el tercer debat, jo crec que vostès en cap cas
les seves tintes anaven exactament per aquí. La seva primera
intervenció en comissió, Sr. Huguet, jo li ho recordaré -tenc el
Diari de Sessions- jo crec que va ser quasi, per venir d’un
diputat de l’oposició que té, com a mínim, un paper a jugar, va
ser molt condescendent, quasi quasi li anava bé aquest pla
energètic perquè, home!, allò del gasoducte no ens ho hem
inventat nosaltres; per primera vegada els record que vostès ja
en parlaren, i si no hagués estat -i jo no som el Sr. Diéguez i
m’embull una mica- pel tercer president del segon govern de la
quarta legislatura, potser haguessin avançat més en el camí del
gasoducte, potser, potser, no ho sé. No ho varen poder veure
donat el magnicidi que va tenir lloc en aquells dies, però bé, ho
hauríem hagut de veure.

Nosaltres creim que aquest pla energètic dóna resposta
avui, i una resposta valenta, a més, una resposta valenta perquè
els problemes són complexos, i és vera que nosaltres hem de fer
l’esforç, però hem de fer un esforç solidari, és un esforç còsmic,
aquest del compliment dels acords de Kyoto. Ho hem de fer,
però naturalment la nostra contribució a aquests acords, mentre
sentim què pensa fer el Sr. Bush, no sé si val molt la pena
estrènyer-nos tant el cinturó, no sé si val la pena perquè la
nostra participació és molt poca. En qualsevol cas, nosaltres hi
tenim fe i complirem.

Jo volia sobretot, però, poder tirar un cable al Partit Popular.
Vostè ha dit una cosa en què puc estar d’acord, miri, potser per
aquí retrobam allò que ningú no està absolutament equivocat:
Ha dit al Sr. Conseller que ell és conseller però també ho és de
noves tecnologies; jo el que sí demanaria és que féssim una
aposta seriosa per la introducció de les noves tecnologies. En
matèria econòmica en general hom és molt conservador, i és
lògic, els experiments deia aquell que es fessin amb gasosa; per
tant, home, una experiència que pot tenir unes conseqüències
econòmiques poc rendibles pot ser greu, però vist que en
nosaltres el tema mediambiental ha d’estar per damunt de les
consideracions econòmiques, jo sí que faria una aposta
sobretot en la reconversió d’energia en forma de gas en energia
en forma elèctrica amb les noves tecnologies. Aquesta és una
aposta que determinats sectors científics i industrials ja tracten
d’impulsar, però jo crec que és necessari que les
administracions públiques, que són les responsables de posar
en marxa aquestes tecnologies, facin un petit esforç
d’innovació, i per tant jo crec que aquest és un camí que
potser, ja que vostè l’ha posat damunt la taula, ens hi podríem

trobar una mica i, si ens hi trobam una mica, jo també el que els
demanaria és que fessin un esforç per reduir catastrofisme.

I per reduir catastrofisme, entre altres coses, per exemple, a
mi no em pareix excessivament correcte que un alt càrrec del
Govern central, utilitzant precisament aquesta condició d’alt
càrrec, utilitzant precisament les instalAlacions que té aquest
govern en aquesta comunitat autònoma, ho utilitzi per fer-se
portaveu d’aquells que puguin posar entrebancs al
desenvolupament d’aquest pla energètic. Per tant també els
demanaria un respecte a la funció d’aquest govern, un respecte
fins i tot al paper institucional que tenen vostès com a
oposició, que l’han de fer vostès, que no l’han de fer altres que
tenen altres càrrecs en el conjunt de l’Estat, a fi d’aconseguir
entre tots que el millor pla energètic i amb les condicions
financeres millors per als ciutadans d’aquesta comunitat que,
a més, hi tenim dret perquè, al marge d’haver finançat aquestes
instalAlacions en el territori peninsular, al marge d’això, tenim un
règim especial que fa incidència al preu de l’energia en aquestes
comunitats, i vostès i nosaltres, que el vàrem votar a favor en
el Congrés dels Diputats, tenim l’obligació de vetllar perquè el
Govern de l’Estat, sigui quin sigui el seu color, en doni
compliment.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr.
Huguet Sintes, té la paraula per fer la rèplica.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. No compartesc, i de fet el
Reglament modificat eliminarà la intervenció dels altres grups,
però ja que vostè s’ha dirigit tan clarament i el Reglament és
com és, jo li contestaré molt breument, li dedicaré molt poc
temps.

Miri, en comissió era un projecte, i la meva intervenció va
ser la intervenció de l’oposició respecte d’alguna cosa que és
projecte. En aquest moment és un document aprovat
definitivament i que, per tant, ja no puc corregir, ajudar a
corregir i a millorar, i l’he de criticar en allò que crec que no és
bo per a la comunitat de les Illes Balears. Aquesta és l’única
explicació.

Sr. Conseller, la raó primera més important i més contundent
que vostè ha aportat a favor del seu pla, quina ha estat?
Recordi-ho, ha arribat aquí i què ha dit? “El PP en 12 anys no va
fer un pla”. Aquesta és la raó més contundent que vostè t é  a
favor del seu pla, per defensar-lo? Faci-s’ho mirar. Jo, si hagués
de defensar un pla redactat per mi..., és cert que també conec
allò que un bon atac és la millor defensa, però no hi entraré, i
crec que vostè s’equivoca i pensa poc en els ciutadans de les
Illes si per defensar aquest pla l’únic que fa és venir a dir que
el PP no el va fer en 12 anys.

Li contestaré açò. Agafi el disquet que va presentar la
consellera al projecte de pla, se’n vagi al final de tot i miri les
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dues pàgines i busques de documentació, estudis, informes i
relació de treballs fets per al pla. Miri-s’ho, i demani’s per què
no el vam aprovar, perquè per fer un pla com el que vostè ha
duit aquí, o com el que ha duit aquest govern, en podia fer el PP
un cada any, que no té ni pressupost, que no té qui l’executi,
que no té aprovat per on passarà, que no diu res, que
prohibeix... Em sap greu no tenir temps per llegir-li el que diu
aquest pla seu.

Escolti: L’objectiu -articles 1, 2 i 3- exactament igual que el
document que nosaltres els vam deixar, exactament igual, no
han variat res. Estalvi i eficiència energètica, objectius d’aquí a
15 anys, res més, que ja ho planificaran, que ja faran inversions,
que ja no sé què.

Negatiu. Miri, connexions elèctriques submarines, no es
considera l’alternativa a la península, no s’exclou la possibilitat
de generació, s’exclou el carbó autòcton, s’exclou l’aportació
del subministrament energètic de tal... Escolti, si la meitat dels
articles són per dir el que no faran i el que exclouen. Li dic que
un pla com aquest en podríem fer un cada any, però no és açò,
el que jo he vengut a defensar, no hi vull entrar més, en aquest
joc de discutir i fer res més que parlamentarisme dialèctic.

 Jo li venc a dir que estic content que vostè vagi per fi a
Madrid, ho sé que no hi ha anat, que vostè ha aprovat un pla
i no ha anat a Madrid, ni vostè ni la seva antecessora, jo ho sé
i ho sabem tots. Farem açò i ara em vaig a Madrid a veure si em
diuen que sí, no serà un problema per part del Grup del Partit
Popular, l’any 97 efectivament els millors estudis aportaven que
nosaltres volíem i desit jàvem un gasoducte, quan vàrem
presentar la proposta ens vàrem dir, ens vàrem dir no, vàrem
demostrar, vàrem estudiar, vàrem fer un conveni, vàrem
elaborar, era molt més car, el doble, d’una inversió de 27.000
milions, només hem podíem amortitzar 17. Però escolti quan
nosaltres en comissió i aquí ho hem discutit, li hem dit que retiri
les seves idees? Ni açò li hem dit, posi darrera la seva proposta
una segona que digui planta regasificadora, açò li hem dit,
planifiqui les dues possibilitats, qui hagin d’invertir vegin on
amortitzaran més i millor, que escullin entre tots, que
mantenguin, escolti açò, que mantenguin una societat amb
participació del Govern i amb participació de companyies
elèctriques i de gas, que entre elles són competidores, que van
només al seu benefici, que una tota sola de les dues, ho deia el
seu president i no sé qui més, és delicat.

 Per l’amor de Déu, l’actitud del Partit Popular ha estat
responsable, abans 12 anys i ara i el que no poden fer és
demanar-nos que li donem el vist i plau a açò, jo no hi aniria a
Madrid Sr. Conseller amb açò, vostè ho sap que açò no és un
pla, açò és una normativa que fa referència, per cert vostè és
conscient que han disposat que totes les línies en baixa en sòl
rústic s’han de soterrar, no les noves d’ara, totes, bé deixen
com sempre la discrecionalitat de l’Administració, és a dir, quan
l’interès territorial o mediambiental determini la inconveniència
i qui és, no li deman què és, qui és l’interès territorial i
mediambiental? Vostès ho saben qui és, jo no sé i els ciutadans
afectats segur que tampoc, açò és la seva disposició. També
quan la conselleria competent determini l’existència de
dificultats tècniques que desaconsellin el soterrament i sempre

que les autoritzacions a què es refereix el punt anterior no
permetin les xarxes aèries, li vull fer veure que el punt anterior
no parla d’autoritzacions. Em cregui que si aquest document
l’analitzam asseguts en públic o en privat i detingudament
vostè se’n donaria compte que és un mal document...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet vagi acabant per favor. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Gràcies, Sr. President. Esper que comprengui que no és un
interès personal sinó l’interès en defensar que aquest
document surti millor, contempli alternatives que facin possible
executar, que facin política allò que diuen “el arte de lo
posible” no es posin d’aquesta manera capficats que tenim un
pla i açò i Madrid me mata és que sembla que van per aquí. Jo
quan he sortit aquí i m’ha dit els 12 anys, que supòs que algú
li ha passat, no crec que sigui una iniciativa seva, vostè no dur
molt de temps en política per fer una actuació d’aquestes, no
els cregui a aquells que duen molts d’anys, faci actuacions
serioses. En política, digui el que digui el Sr. Costa respecte que
els polítics som pejoratius, no s’ho cregui, la majoria som bons,
la majoria volen el millor per a aquesta comunitat, la majoria el
que volem és que açò funcioni, que tenguem gas i anem a
Madrid amb possibilitats d’obtenir-lo i si no pot ser gasoducte
que sigui amb una planta, estam d’acord amb açò Sr. Conseller,
si estam d’acord amb açò, jo li presentaré una moció i tendrà els
meus vots per corregir aquest pla, els vots del Grup Popular en
el sentit que faci falta per obtenir gas en aquesta comunitat, no
s’ha de tancar, no és un assumpte del PP ni del PSOE ni del
Pacte, és un assumpte de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia té 5 minuts per contrareplicar i tancar. 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Buades, gràcies, he escoltat
clarament que avançam i regulam i ja és alguna cosa, vostè ho
valora per tant moltes gràcies. Ha parlat de Kyoto, ja sap en
quina situació estam, sap que estam passant, com deia algun
membre del Govern actual a una reunió que vaig tenir amb ell
per parlar del tema, “nos hemos pasado así de pueblos” és
difícil acostar-nos a l’objectiu, però en aquest pla el Govern farà
tot el possible per, jo sé el 15% que marca d’alguna manera a
partir de l’any, crec que 1990, hi havia un compromís a nivell
d’Espanya, nosaltres aquesta comunitat l’hem superat molt.

Després em parla de creixement del 75%, exactament si no
record malament l’escenari màxim que contempla, fins i tot del
81%, no és que m’interessi ara, però crec que li he de dir, però
bé també hem inclòs un escenari molt més moderat del 16%. Jo
sé que aquest escenari d’un creixement en 15 anys del 16%, jo
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sé que aquest escenari és difícil de complir i necessita de
polítiques d’estalvi, de cogeneració, educació als ciutadans en
el sentit d’estalvi de renovables. Em parla també de renovables
i em diu que aquest pla i és veritat, només contempla un 6% ,
quan hi ha una directiva europea que marca un 22%, jo crec que
aquesta directiva europea per a l’any 2010, em sembla, és en el
conjunt d’Europa, jo ja sé que aquesta comunitat és petita, no
pot influir més i a més no disposa de grans hidràuliques i fins
i tot, com sap no té energia nuclear, per sort. Per tant, és molt
més difícil obtenir aquestes proporcions.

Sr. Crespí, moltes gràcies, pel seu suport i també li vull
agrair la crida que ha fet al Partit Popular per cercar un punt de
trobada. A mi m’agradaria, jo li vaig dir al Sr. Huguet i per tant,
al Partit Popular en comissió i avui li he dit a la primera
intervenció, a pesar que ell li ha molestat que li recordés el
temps que han estat per fer un primer pla, que intenta reconduir
la situació dient que, plans com aquest un cada any, jo crec que
no és així i per tant, moltes gràcies una altra vegada.

Sr. Huguet, jo parlamentari no ho som, duc tres mesos, però
polític l’any 84 vaig ser nomenat President del Port de Palma i
per tant, ja tenc una experiència de gestió i total serietat li dic
clarament. Llavors el principi em diu que ja no hi pot fer res, si
no hi pot fer res jo li deman que li doni suport, però vostè ja
s’ha curat en salut i em diu, no pens anar a Madrid amb un
paper com aquest, no vengui a Madrid, jo no el puc obligar,
l’única cosa que li dic és que aquest és bon pla. Des de l’any
97, que vostè va fer uns esforços a nivell de taxes internes de
rendiment, avui ja li he explicat abans han canviat molt les
coses, Madrid, Economia planteja una forma de finançament,
vostè és que no escolta diferent, no em torni a treure la taxa
interna de rendibilitat, que en aquest moment no va per aquí i
per tant, hem d’aprofitar aquesta possibilitat, hem de fer que
sigui possible, no hi ha cap dubte que aquesta comunitat, com
vostè sap, no té 45.000 milions de pessetes per fer aquesta
inversió, però tampoc té 38.000 o 41.000 milions de pessetes i
molt manco si li hem d’afegir els 15.000 milions de pessetes i
aquest és el plantejament econòmic, ja sé i he escoltat
atentament la seva anterior compareixença, és veritat, vostè
sempre diu que no mescli conceptes, cables, transport..., la
resta vol dir generació, finalment són doblers, vostè al final de
la seva intervenció parla dels interessos econòmics de les
empreses, jo ja ho sé duc tota la vida gestionant i sé que al final
cap empresa farà un avançament d’aquesta molt costosa
inversió si no li donen una solució de rendibilitat pròxima al 8
o 10%, aquí hi estic d’acord, el que passa que depèn de com li
puguem retribuir i per tant, aquesta és la situació d’ara.

No me’n vull anar d’aquí, a pesar de tot, sense demanar-li
una altra vegada el que li vaig dir quan sortíem de la comissió,
en podem parlar quan vostè vulgui d’aquesta qüestió, vegem
si podem trobar punts de trobada a allò que vostè ha
desqualificat d’una forma tremenda, la seva redacció i
normativa d’aquest pla director sectorial. Si és així podrem
avançar, si fa una moció el Parlament la contemplarà, jo el que
voldria és fer una moció en un sol sentit, ja s’ho pot imaginar,
donam suport el pla energètic i demanam al Ministeri
d’Economia que faci viable aquesta solució adoptada, amb
igualtat d’oportunitats que té la resta de comunitats de l’Estat

espanyol, totes les comunitats autònomes peninsulars, ja tenen
gas natural via gasoducte i per tant, a nosaltres ens sembla que
aquesta és una opció que tenim dret a reivindicar per als
nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Innovació i Energia, amb la
seva intervenció queda substanciat el debat d’aquesta
interpelAlació.

III.1) Moció RGE núm. 2399/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desestacionalització turística a l'illa
d'Eivissa (Derivada del debat de la interpelA lació RGE núm.
2106/01).

Passam al punt següent de l’ordre del dia que és la moció
2399, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desestacionalització a l’illa d’Eivissa, derivada del debat de la
interpelAlació 2106. Per exposar la moció té la paraula el Sr. Pere
Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa
exactament dues setmanes que vàrem tenir ocasió, en base a la
interpelAlació que el Grup Popular fa fer al Govern sobre
desestacionalització de parlar de diferents aspectes molt
preocupants per a l’economia de les Pitiüses i concretament per
al sector turístic. Aquesta moció que avui presentam aquí, no
fa més que constatar una vegada més tota la problemàtica que
tenim en aquests moments a les Pitiüses i la manca
d’infraestructures que d’alguna manera ens anunciaven bé amb
les notícies de cancel Alació de programes d’hivern de
determinats majoristes de viatges, o bé fins i tot de diferents
sectors econòmics de les nostres Illes.

En aquests moments, han passat dues setmanes i no podem
dir que les notícies que tenim siguin molt millors, més bé
viceversa, seguim coneixent a través dels mitjans de
comunicació i altres notícies de les dificultats que hi ha,
especialment a Alemanya de les vendes cap a les nostres Illes,
i aquí podria dir que fins i tot fa referència a totes les Illes
Balears, llegíem fa pocs dies que les vendes dels majoristes de
viatges alemanys a la resta del territori espanyol tenen un
increment en relació a l’any 2000, no obstant a les Illes Balears
i també com no incloses Eivissa i Formentera tenien una
baixada molt important. Vist que tampoc s’han produït s’han
fets ni notícies, no s’han pres mesures ni cap tipus d’acció que
intentin palAliar aquest dèficit i aquestes males notícies que
teníem com la cancelAlació de vols, nosaltres presentam aquesta
moció, moció que presentam en el millor sentit de colAlaboració
amb el Govern i esperam que tots els grups que conformen
aquesta cambra siguin sensibles a aquestes necessitats que
tenim aquestes Illes i que pugui sortir aprovada per la majoria
dels membres.
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I passarem ja a la moció, perquè crec que no cal repetir tots
els arguments que vàrem fer l’altre dia amb motiu de la
interpelAlació i ens cenyirem als sis punts que presentam en
aquesta moció. El primer punt és d’alguna manera per denunciar
la passivitat que ha tengut el Govern d’aquesta comunitat, que
davant un fet que es va produir davant unes notícies negatives
que es varen produir fa dos mesos, encara en aquests moments
no tenim constància de les accions que pensam que s’havien
d’haver duit a terme i fins i tot en el darrer debat va quedar clar
que es pensava tenir una trobada amb els responsables d’un
determinat majorista, en aquest cas TUI, però que encara no ha
arribat la data, o sigui que han passat dos mesos i busques i
encara no hi ha hagut aquest contacte.

El punt número diu, que atesa la confirmació de la baixada
de vendes del turisme alemany cap a les Pitiüses, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a promoure una campanya
extraordinària i accions específiques, a fi de minvar els efectes
negatius que provoqui aquesta baixada. Jo crec que no
descobreixo res, el propi conseller l’altre dia ho va confirmar
que el tema d’Alemanya és un problema conjuntural, un
problema puntual que passa allà, però efectivament en aquests
moments els turistes alemanys prefereixen altres indrets
turístics que no les pròpies Illes Balears. Això és un fet ,  està
constatat però jo crec que s’ha de posar-hi remei, no ens hem
de conformar dient que sabem quins són els mals, hem de fer
igual que un malalt que va al metge, que a part de fer-li la
analítica per dir-li quin mal té, però llavors li han de receptar
medicaments, jo pens que aquí també els medicaments són
necessaris perquè això es solucioni i minvi el més aviat millor.

Tercer punt, diu el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a colAlaborar en la creació d’oferta complementària
pública a les illes d’Eivissa i Formentera, així com incentivar la
creació de la mateixa per part de l’empresa privada en la finalitat
de potenciar la desestacionalització. Jo crec que és un fet
constatat, un fet que fins i tot els propis agents, ens hem
d’ajudar per dur els turistes a les nostres Illes, ho hem d’alguna
manera denunciat, la manca d’oferta complementària a les
nostres Illes que faci possible que es pugui prolongar el màxim
la temporada, millor dit desestacionalitzar i que determinats
mesos de l’hivern puguin venir gent per practicar alguns
esports o bé turisme cultural, o bé turisme de congressos,
etcètera. Per tant, nosaltres demanam des d’aquí que el Govern
de les Illes Balears en colAlaboració amb el consell insular,
perquè no dir-ho i les institucions locals d’Eivissa i Formentera,
colAlaborar en la creació d’aquestes infraestructures per a
l’oferta complementària i com no també possibiliti que fins i tot
la iniciativa privada la pugui crear.

El quart punt fa referència a les infraestructures públiques
i diu que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern ha
posar en marxa d’una manera urgent les mesures necessàries
per a la millora de les infraestructures públiques d’Eivissa i
Formentera i de manera especial fent referència al tema de
carreteres i tema d’aigües. Podríem parlar d’altres
infraestructures públiques que també hi ha mancances, però
crec que hi ha dos temes molt concrets en aquests moments
que podíem dir que tenen la llum vermella encesa, és el tema de
carreteres abandonades, no estic parlant de noves carreteres,

estic parlant de manteniment de carreteres que tenim a
l’actualitat a les nostres Illes i el tema de l’aigua, que celebro
fins i tot, que el Partit Socialista a una reunió que vàrem tenir fa
pocs dies a Eivissa i Formentera, diuen que estudien la
possibilitat de crear noves potabilitzadores a Eivissa i
Formentera perquè crec que han entès el que nosaltres venim
defensant des de fa molt de temps, que tenim una manca
d’aigua i l’única manera de palAliar aquesta mancança és crear
noves potabilitzadores als nuclis turístics i de poblacions
natives.

Cinquè punt, fa referència a la formació i demanam que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern que posi en
funcionament, per al curs 2001-2002, l’Escola d’Hoteleria
d’Eivissa i Formentera, com a extensió de l’Escola d’Hoteleria
de les Illes Balears, o sigui no inventam res, vull dir que no és
innovadora, és una proposta que jo crec que ve de lluny, es va
demanar i es va començar les obres d’un edifici que hi ha
Blanca Dona a Eivissa, amb la finalitat de posar en marxa la
vertadera Escola d’Hoteleria d’Eivissa i Formentera i per
circumstàncies, pensam nosaltres que vàrem dir l’altre dia en
aquesta cambra, s’ha quedat únicament i simple en una escola
de formació, que nosaltres entenem que la formació és molt
necessari, donam suport perquè es facin cursos de formació,
sobretot dedicat en aquest cas a la formació del sector
d’hoteleria, però crec que Eivissa i Formentera ens mereixem
poder tenir un Escola d’Hoteleria a l’illa d’Eivissa i no tenir un
escola d’hoteleria deslligada del que pugui ser l’Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears, igualment com es fa amb les
extensions universitàries, que els alumnes que assisteixin a
aquestes escola puguin sortir amb la mateixa formació i la
titulació que els que estudien a l’illa de Mallorca.

Per acabar el sisè punt, demanam al Parlament de les Illes
Balears que insti el Govern a derogar la llei 4/2000 de 22 de març
de moratòria de construcció i ampliació de camps de golf a les
Illes Pitiüses. O sigui crec que les senyores i senyors diputats
recordaran que en un ple d’aquest Parlament que es va celebrar
a l’illa d’Eivissa, precisament es va aprovar una moratòria que
discriminava l’illa d’Eivissa davant Mallorca i Menorca, perquè
mentre aquí es poden fer camps de golf, que no estic en contra,
però ja en té un número molt significatiu, se’n poden fer a
Menorca, es poden ampliar, se’n poden fer nous, l’illa d’Eivissa
en aquest moment, com he dit abans, queda discriminada i no
se’n pot fer cap. Jo deman quins estudis de viabilitat, quins
coneixements es tenen per haver pres aquesta decisió, crec que
va ser una decisió política que des del nostre punt de vista va
ser equivocada, però com aquell que diu els errors es poden
rectificar i rectificar es de savis i en aquests moments nosaltres
demanam que d’alguna manera es derogui aquesta moratòria i
tenguem les mateixes igualtats d’oferta complementària que
poden tenir altres illes.

Per acabar demanar a tots els grups, com hauran vist això és
una moció feta humilment, és una moció senzilla, una moció que
d’alguna manera no hem fet més que constatar aquelles
deficiències que són més necessàries a les nostres illes i per
tant, crec que per bé del nostre principal sector econòmic, que
és el turisme, per al bé dels ciutadans d’Eivissa i Formentera,
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nosaltres demanam el suport i que es voti a favor de tots
aquesta punts que hem exposat aquí.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau en nom del Grup Popular per la defensa de
la moció. Grups que volen intervenir per fixar la posició. Sr.
Ramon del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

 Gràcies, Sr. President. Sincerament no sé molt bé com
situar-me davant aquesta moció que parla de
desestacionalització a l’illa d’Eivissa, després pareix ser que fa
referència a les Pitiüses, també a Formentera i no parla de
desestacionalització, sinó de turisme en general i també turisme
de temporada alta i de majors infraestructures com puguin ser
carreteres, per poder haver un augment del turisme al llarg de
tot l’any.

La veritat és que en tots els debats que s’han tengut aquí,
pensam que ha quedat demostrat que el famós pla de
desestacionalització que hi havia anteriorment no tenia cap
mesura pràctica i no es pot dir que s’hagi empitjorat la situació
en temporada baixa. Encara que és cert i supòs que tots hi
estarem d’acord que hi ha una diferència massa grossa entre el
que és temporada alta i baixa, tampoc es pot dir que en els
darrers temps hagi empitjorat aquesta situació, per tant, aquest
començament de reprovar la passivitat de Govern balear, tal
vegada sigui l’obligació de l’oposició, evidentment no li podem
donar suport, però a més pensam que no està justificada. Clar
plantejar qüestions com el tema de les carreteres, si estan
abandonades segurament algú del grup d’allà davant tendrà
alguna responsabilitat, just abans que entrem a debatre la
transferència de les carreteres als consells insulars, demanar
que el Govern de les Illes Balears arregli crec que no està molt
justificat.

 Miri aquí es va discutir una llei sobre els camps de golf a
les Illes Pitiüses, va ser una proposta que va venir del consell
insular i en el consell insular hi va haver majoria a favor
d’aquesta moratòria de camps de golf a les Pitiüses, en aquest
Parlament també hi va haver majoria. Vostès hi  poden estar en
contra tant com vulguin i tenen tota la legitimitat per no estar-hi
d’acord, encara que també si volien més camps de golf, en el
seu temps n’haurien pogut fer. Ara bé amb una moció,
evidentment no pretenguin canviar aquesta llei i sobretot no
parlin de discriminació cap a les Illes Pitiüses, els representants
legítims del poble d’Eivissa i Formentera han volgut aquesta
moratòria, per tant, no hi hagut cap discriminació des d’aquest
Parlament, sinó un gran respecte cap als ciutadans i
institucions d’Eivissa i Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon per la seva intervenció. Sr. Buele
en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
membres del Govern presents en aquesta cambra. A la
intervenció d’avui nosaltres no pretenem donar lliçons
d’història a ningú, però ens agradaria recordar que la història
del turisme a les Illes Pitiüses, com a la resta de les Balears s’ha
escrit més aviat en base a estadístiques, en base a guanys, en
base a xifres, també en base a queixes o lamentacions que han
estat més o manco permanents. També s’han fet reflexions de
caràcter geogràfic o de caràcter ecològic i també hi ha hagut
lluites sociolaborals, que han anat configurant la història del
turisme a les Illes Pitiüses i en el conjunt de les Illes Balears.

Per què deim això? Perquè des del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista avui voldríem aportar, aprofitant la
presentació d’aquesta moció que ha fet el Grup Parlamentari
Popular, voldríem aprofitar aquesta circumstància per aportar
avui en aquesta cambra i en aquesta analítica una certa dosi de
reflexió humanística, perquè consideram que també és (...).
Nosaltres entenem que des d’aquest Parlament, també ens
correspon difondre la idea que el turisme que s’ha de fer a les
Pitiüses i a la resta del país, o ajuda a les persones a
humanitzar-se, a totes les persones que fan turisme i a la
societat de les Illes que el suporta, o si no és a la llarga serà a
la curta, aquesta situació es podrà girar en contra, en contra de
les persones que fan turisme i en contra de la societat de les
Illes que el suporta. Creim que s’ha de ser ben conscient que el
fenomen turístic i concretament el que apareix a les Illes
Pitiüses, en el mateix temps que ens aporta beneficis
econòmics, com cap altre, també ens explota com a persones i
com a poble d’una manera molt singular.

Tots sabem que les Pitiüses, abans de parlar tant de
globalització com es fa ara, el turisme ja s’hi podia considerar
com un fenomen universal, com un fenomen econòmic liberal,
amb influències culturals sobre persones i pobles i això no és
d’ara, ja fa molts d’anys, però què ha passat? Que s’ha imposat,
com per tot arreu, el ritme frenètic d’allò que en podríem dir
homogeneïtzació turística. Creim que l’homogeneïtzació
turística imperant a les Pitiüses esdevé un dels factors que
afecten molt intensament el turisme que s’hi practica allà, com
el que es promou, posem per cas al Magreb, al Carib, a l’Àfrica
negre o els països asiàtics. Què volem dir amb això? Que les
plantes hoteleres per exemple, apareixen massa idèntiques per
tot arreu, o que les ofertes turístiques complementàries
acostumen a tenir i mantenir com única diferència evident i
palpable l’entorn geogràfic o el context  lingüístic allà on es
presenten i amb el qual es despleguen. I molt poqueta cosa
més. Se semblen massa un a l’altre.

Diuen els entesos en la matèria que les taxes de creixement
de la producció interior a les Pitiüses i al conjunt de les Balears,
les taxes de creixement de la producció han estat més grans que
les taxes de creixement de recursos públics necessaris per al
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proveïment adequat de béns i serveis públics. Una cosa és el
creixement de la producció, i l’altra és el creixement dels
recursos públics necessaris per al proveïment adequat de béns
i serveis públics. No han anat a la par. I afegeixen aquests
entesos, que aquest factor de desequilibri comporta elements
força rellevants de risc, pel que fa al manteniment de la
competitivitat futura del nostre sistema productiu. 

Idò bé, si miram allò que recomanen aquests entesos, en
aquest context  insular, cal que hi hagi un debat social ampli,
que sigui lliure de prejudicis, que no tengui restriccions, que
sigui plural i lúcid, que sigui generós i que sigui profund. Això
ens diu la gent entesa en política turística. 

Com és clar, nosaltres entenem que gairebé totes les sis
propostes que presenta, que ens ha presentat avui, la moció del
Grup Parlamentari Popular, tret d’una o dues, totes ens sembla
que van justament en sentit contrari al que acabam de dir. I és
per aquest motiu que nosaltres hem d’anunciar que no podem
donar el nostre ple suport a aquesta moció, ni tan sols si ens
fixam en el títol que l’encapçala. S’està referint a l’illa d’Eivissa,
quan en realitat les propostes fan referència a totes dues
Pitiüses.

També volem fer avinent a aquesta cambra que, com se’ns
ha dit des de representants de la societat civil pitiüsa, amb la
qual hem volgut contactar a l’hora d’analitzar plegats el
contingut d’aquesta moció, i nosaltres hi estam plenament
d’acord, allò que ha de fer el Partit Popular en matèria turística,
se’ns diu, i hi estam plenament d’acord, és fer l’esforç de
colAlaborar més lleialment amb el Govern del pacte de progrés,
i pressionar on faci falta -i ja se sap molt bé on és- perquè la
imatge d’Eivissa, les festes porno al Privilege, el tipus de
turisme que va a Eivissa, milloràs de totes totes. I així no
vendria el turisme “bassura” -així se’ns diu això- que tenim la
desgràcia d’haver d’aguantar fort i no et moguis.

Amb aquesta presentació de la nostra postura, volem agrair
al Partit Popular que hagi presentat aquesta moció. Però no
estam d’acord amb el seu contingut. La desestacionalització
turística a les illes Pitiüses nosaltres creim que ha d’anar per un
altre camí, i aquest camí ens l’està marcant el Govern de les Illes
Balears, al qual donarem ple suport en les seves iniciatives.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Ribas, en nom del Grup Socialista, té la
paraula. 

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Discutíem fa uns dies sobre
la desestacionalització a Eivissa a través de la interpelAlació que
ja va presentar el Sr. Palau en nom del Grup Parlamentari
Popular, i efectivament les parts, el Partit Popular, el Govern, i
els grups parlamentaris que li donen suport, tenen segurament
visions diferents sobre les dades d’ocupació, el nombre de

visitant s en temporada baixa i mitja, i segurament els veim des
d’òptiques distintes. 

Sempre s’han fet esforços a les Pitiüses per dur més gent
fora de temporada, això és ver. Però també és ver que any rere
any ha vengut més gent també en aquests mesos de temporada
mitja i baixa. Les comp anyies aèries, a pesar del que s’ha volgut
dir aquí, continuen portant clients, sense que cap ni un hagi
suspès o reduït els vols. Encara tenim LTU, Hapag Lloyd,
Condor, etcètera, que volen regularment des d’Alemanya.
Vàrem discutir les xifres, intent ant comparar l’època del govern
de vostès a Eivissa amb l’actual. Jo avui li vull oferir una altra
dada: comparem l’any 98, que és quan manava plenament el
Partit Popular, tant aquí com a Eivissa, amb l’any 2000, que ja
potser és el que ens ha tocat viure a nosaltres, hi ha hagut un
augment de quasi un 17% de nombre de visitants passats per
l’aeroport. En temporada alta, juny, juliol, agost i setembre, ha
baixat un punt. Què ha pujat? La temporada mitja i baixa. Si vol,
li puc donar xifres més concretes, però aquesta és la realitat.

Per tant, les comparacions es poden fer com es vulgui, però
hi ha més nombre de visitants, i n’hi ha més en temporada mitja
i baixa. Tots és ver que coincidim en fer una política que
promogui les visites a les nostres illes fora de temporada, si pot
ser en els mesos d’hivern, però si no, ho farem en els mesos de
temporada mitja, intentant pujar els extrems d’aquesta gràfica
que sempre ens presenten aquí. Però per això fa falta una oferta
diversificada. Els elements únics de sol i platja que hem fet
servir fins ara és ver que els hem de cuidar, però no són
suficients per atreure l’interès dels nostres visitants. Haurem de
fer una política d’oferta cultural, d’oferta esportiva, de posar en
valor la natura, els elements paisatgístics, i tot això a pesar dels
entrebancs que ens trobam; però nosaltres ho farem, no com
feien vostès, que feien moltes reunions de comissions de
desestacionalització, on es ressaltava que s’havia de posar en
valor -tenc per aquí- “protección ambiental máxima”; i això
què vol dir? Perquè, clar, si es deia en una reunió on hi ha
moltes fotocòpies, on hi ha molta documentació, però llavors
resulta que no s’aplica cap mesura per fer-ho, podem posar tota
la retòrica que vulguem. 

Però nosaltres sí que n’hem pres, de mesures. Nosaltres
hem pres mesures decidides en el camp de la protecció de la
natura. Hem creat també, per altra part, la Mesa de Turisme, un
òrgan d’amplíssima representació que es reuneix periòdicament,
i que serveix per fixar les iniciatives globals que tenim, i on
tenen veu tots els representants democràticament elegits dins
els seus àmbits de feina. El Sr. Palau sempre ens parla d’aquella
comissió de desestacionalització que va reunir a Eivissa unes
quantes vegades, i que va fer tal o qual cosa, però va ser una
comissió on ells mateixos es qualifiquen, jo tenc aquí el treball
que va fer, moltes fotocòpies, és veritat, Sr. Palau, i algunes
actes de comissió, i efectivament diu “este trabajo ha sido
realizado por un grupo de amigos...” amigos de qui? Però en
realitat hauríem de saber quina representació tenia aquest grup
d’amics, perquè s’hi va imposar una sèrie de representants del
sector turístic efectivament, però en qualsevol cas membres
d’organitzacions pròpiament dites, tal i com avui reflecteix la
Mesa de Turisme a Eivissa, no n’hi havia cap.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 / 29 de maig del 2001 2827

 

És ver que aquella comissió va treballar, però els resultats
pràctics no han set gaire importants. Encara que és veritat, es
va reunir alguna vegada per tractar temes així mateix de fons.
L’Ibatur en aquell temps havia fet una política una mica de
promoció d’una Eivissa, tal com els deia, una mica festera; i
efectivament els recordava un eslògan que havia promogut
l’Ibatur, que deia “en Ibiza a veces también se duerme” . Se’n
recorda, Sr. Palau, d’allò que va fer el seu govern? Promoció
d’aquella Eivissa festera. Allò pareixia que era el que havíem de
promoure. Ara ja estam d’acord en promoure altres coses,
esports, cultura, natura..., posar en valor coses. Però llavors,
festa. “En Ibiza también se duerme”. I es reuneix la Comissió de
desestacionalització, i diu que ha arribat el moment de repensar-
s’ho, aquest eslògan, i diu que hauríem de canviar, era més o
menys a l’hivern de 1997, no sé la data perquè aquí no ho posa,
i diu que hauríem de canviar “En Ibiza también se duerme” per
“en Ibiza también se duerme. Tú conoce la hora”. Aquesta va
fer una feina que va fer la comissió de desestacionalització, i
una aportació grandiosa al canvi de la imatge turística d’aquell
temps. Realment interessants, els treballs d’aquesta comissió.

Jo crec que és veritat que el turisme és feina de tots.
Nosaltres el turisme l’entenem com a una activitat que afecta
tothom, els empresaris, els treballadors, els intelAlectuals, els
ecologistes, la gent important i la gent senzilla, que vol viure
correctament en un territori fràgil, i que per descomptat no
basta dir que hem de cuidar el medi ambient, hem de fer alguna
cosa perquè això sigui possible i per posar-lo en valor. 

Vull entrar, però, ja a debatre una mica els punts de la moció
que ens presenten, perquè si no, potser no em donarà temps. Jo
no estic gaire avesat a controlar això del rellotge, encara.

Començaré pel punt número 6. Diu “derogar la Llei 4/2000,
de camps de golf”, i aquest és un punt que em pareix
interessant, perquè alguna vegada ja n’hem parlat aquí, i a més
la resta de companys dels grups parlamentaris que han parlat
abans ja han fet menció d’això. Jo crec que a Eivissa ha set el
Partit Popular qui ha distorsionat tot el debat en torn al golf
com a oferta complementària del turisme. Vostès -i varen tenir
temps per fer-ho-  no varen proposar mai una oferta de golf com
a complement d’oferta hotelera i d’allotjament a una zona ja
consolidada, madura, a efecte de revitalitzar-la. No varen
proposar millores a Platja d’en Bossa, o a Port d’es Torrent, o
la cala de Sant Vicent, no; vostès estigueren a allò que va dictar
una promotora d’una zona privilegiada natural, com Cala
d’Hort, per destrossar-la en favor de l’especulació urbanística
més despietada. Varen modificar la LEN fins i tot, la Llei
d’espais naturals, per poder fer el camp més gros, però no
desprotegiren cap altre punt de la LEN, i això, ara que està de
moda el debat sobre Cala d’Hort, no els varen dir mai als
propietaris de terrenys que ja estaven afectats per les
prohibicions que la LEN tenia en aquell moment, i no per les
normatives actuals, ja en aquell moment, i sí que varen arreglar
un tema per uns promotors del camp de golf, i no pels
propietaris de finques, que encara mantenen les mateixes
restriccions. Aquest és el vertader debat sobre el golf a Eivissa,
un debat que ha generat tot un moviment en contra de tota la
població d’Eivissa i que nosaltres hem assumit, efectivament,
i ens presentàrem així, amb un programa electoral a les passades

eleccions, i vàrem tenir el suport majoritari de la societat. Per
tant, una moratòria per quatre anys o fins que el Pla Territorial
Parcial digui què hem de fer amb aquesta oferta. 

Per tant, jo els demanaria que parlassin clar del tema del
golf. No prostituïm el debat del golf com a oferta turística. Ara
mantenim la moratòria amb les competències en la mà,
d’ordenació territorial, i estudiarem què hem de fer a Eivissa i
Formentera en el futur. Aquest és el mandat que ens han donat,
i mirarem nosaltres de complir-lo. Per tant, començant per la
darrera de les seves propostes, aquesta no podem per menys
que rebutjar-la.

El punt número 5, l’escola d’Hostaleria, nosaltres l’hem
posat en marxa. Vostès havien previst fer unes inversions a
l’escola de Formació Ocupacional a través del consorci de
l’escola d’Hostaleria, en fi, un embull que hi havia per allà, de
fer una reforma de la cuina perquè pogués servir per a això. Però
efectivament, tal i com estava previst, era aprofitar els recursos,
compartir els programes educatius, i fer cursos de l’escola de
Mallorca, amb el programa de l’escola d’Hostaleria de les Illes
Balears, i per tant continuarem fent-ho així, que era el que
estava previst.

També el punt número 4, millorar les infraestructures
públiques, jo crec que s’ha debatut ja i s’ha dit, la transferència
de carreteres la tendrem ben aviat, i en el tema de les aigües
també han pres acords que a Eivissa, al propi Consell Insular,
que faran possible el que vostès demanen. Per tant, no crec que
faci falta parlar-ne més.

Amb el punt número 3 estam d’acord. Jo crec que
efectivament, com no pot ser d’altra manera, estam d’acord que
el Govern doni suport a les iniciatives públiques i privades per
fer una oferta més àmplia que serveixi per a la
desestacionalització, però és que no podíem dir el contrari,
perquè de fet ja ho estan fent. Vostès saben que s’han fet
inversions en el camp de futbol de Can Misses, en el camp de
futbol de Can Cantó, inversions a la cova d’es Culleram,
inversions al camí de sa Pujada, tota la zona de Dalt Vila, i
moltes altres que estan previstes, tant en els convenis de
colAlaboració amb el Consell insular com amb el propi Foment
del Turisme, i amb altres ajuntaments. Per tant, crec que aquest
punt el podem aprovar íntegrament, perquè no pot ser d’altra
manera, perquè ho estam fent.

Al punt número 2, crec que hauríem de llevar de la seva
moció aquesta frase que fa referència a una campanya
extraordinària. Per tant , si m’acceptàs l’esmena de llevar “una
campanya extraordinària”, quedaríem d’acord amb l’esperit
d’aquest punt 2, i dir que s’insta el Govern balear a promoure
accions específiques a fi de minvar els efectes negatius que
pugui tenir aquesta baixada. Això seria la proposta que faríem,
i també votaríem favorablement al punt número 2.

Òbviament al punt número 1 de la moció no li podem donar
suport. Jo crec que és fals, no és veritat que no hi hagi hagut
accions. Vostè sap que s’han fet gestions, s’ha fet feina. Hi ha
hagut diferents contactes, tant per part del Govern de les Illes
Balears com del Consell Insular. N’hi ha hagut, n’hi ha i n’hi
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haurà. Una altra cosa és que a vostès aquests contactes no els
agradin o els semblin insuficients. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ribas, per la seva intervenció en nom del
Grup Socialista. Sr. Palau, vol intervenir per contradiccions? 

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt
breument, perquè he sentit tantes coses que poder contestar a
tot no em bastaria amb cinc minuts, tal vegada fins i tot hi
hauríem de posar un parell d’hores. Però jo només li vull dir al
Sr. Ramon per aclarir-li, em diu que resulta que vaig presentar
una interpelAlació de desestacionalització, i ara he parlat de tot
menys de desestacionalització. Bé, no ho sé, he parlat de
turisme, he parlat de temporada baixa, he parlat de temporada
d’hivern, he parlat de temporada mitja, i he parlat de temporada
alta. O sia, jo crec que efectivament vist del que he parlat, hi
deu poder haver el que es diu desestacionalització. Però bé, si
no els agrada, jo fins i tot estic disposat a llevar la paraula
desestacionalització, que pareix que és la paraula que cau tan
malament a tot déu, i vostès li donin suport sense
desestacionalització. Els assegur que no en parlaré més, si això
ha de ser el motiu de donar suport als punt o no donar suport
als punts. El que hem d’anar vertaderament és al fons de la
moció, i saber si el que es demana en cadascun dels punts és
necessari o no és necessari per a les nostres illes. I deixem-nos
estar de romanços, i deixem-nos estar de fer-li voltes i de dir si
el PP ha fet això o si el PP ha fet allò, si el PP no ho va fer.
Escolti, el PP va tenir el seu temps que va governar. El PP va fer
moltes coses, en va deixar de fer, perquè (...) no ho podia fer.
Però no visquin més de rendes del que no va fer el PP. Per
favor, diguin “nosaltres en aquests dos anys hem fet això, i
amb el que ens falta aquests dos anys més -supòs que ja no
n’hi haurà més- farem això més”, i deixem estar d’històries del
que va deixar de fer el PP. Bé, em diu que el fet que no es
puguin fer camps de golf a Eivissa no és una discriminació. Bé,
cadascú ho empra així com vol.

Sr. Buele, vostè vertaderament m’ha deixat confós. Ens ha
fet una homilia molt bona, ens ha parlat més o menys de
filosofia del turisme, ens ha parlat del primer que hi havia a fer
era humanitzar els eivissencs. O sia, jo em recorda quan hi
havia aquí un diputat, que era el Sr. Damià Pons, que ens
comparava a nosaltres eivissencs més o menys a (...) del
Camerun. Bé, doncs si ens hem d’humanitzar ens humanitzarem,
però vostè no es preocupi, facin-nos totes aquestes necessitats
que tenim. Jo crec que tampoc..., tal vegada podem ser una
miqueta primitius, però no tant, estam una mica humanitzats.
Poc a poc arribarem al nivell que vostès desitjarien. No es
preocupi, que hi posarem tot la nostra obstinació, i tot el nostre
saber per poder-hi arribar.

Al Sr. Ribas li vull dir que, miri, el que no s’ha de voler fer és
cada vegada que un surt minimitzar el problema, i dir “és que
vostès parlen d’unes xifres quan els convé, però és que resulta
que això no és així, perquè les estadístiques demostren que ara
ve més turisme que al 98". Efectivament, que ve més turisme

que al 98. I no n’hi va més a Mallorca? No n’hi va més a
Menorca? No n’hi va més a Canàries? No n’hi va més a la Costa
Brava? Només faltaria que venguessin menys turistes que al 98!
Però també li dic una cosa: tal vegada si vénen més turistes que
al 98, en varen venir més el 99 i el 2000, tal vegada potser també
perquè la política que havia enfocat aquest govern del PP tan
dolent, que ho va fer tot tan malament i això, és que tal vegada
va deixar una via que ha promogut que aquests turistes han
vengut. A mi m’agradaria poder dir el mateix d’aquí a dos anys;
amb les mesures que vostès estan agafant, no sé si serà el
mateix, però em diu “no, és que vostès només parlen de sol i
platja”. Miri, escolti, jo no crec que aquí hi hagi una sola línia
en la meva moció que parli de promoure el turisme de sol i
platja. Li parl de turisme cultural, de turisme esportiu, de turisme
de congressos, de millorar les infraestructures, etcètera. I li vull
dir que a la feina, que diu que es va fer un treball entre amigos,
efectivament, els amics que es varen reunir per fer la Comissió
de desestacionalització i per fer els treballs eren els
representants sindicals, els representants dels hotelers, els
representants de les agències de viatges, els representants
d’associacions de veïns, els representants d’associacions
esportives..., però és veritat que treballàvem en pla d’amics,
treballàvem tots per una finalitat, no com van ara les coses, que
d’amistat n’hi ha poca, sinó que pareix que van per uns altres
camins.

I ja contestant-li als punts que m’ha dit. Això de golf, miri,
no em digui que nosaltres no vàrem promoure el golf, perquè el
que volíem que es fes un camp de golf a un determinat lloc.
Miri, no fèiem promoció de golf perquè no hi havia oferta de
golf, i precisament el que ens interessava que es fes. Miri, sobre
el golf que diu vostè que nosaltres vàrem fer, que una
promotora... miri, hi ha dues sentències del Tribunal Superior de
Justícia que diuen als promotors que tenien la raó. Però no ens
centrem en Cala d’Hort, és que vostès discriminen tota l’illa. A
mi m’és igual si el volen fer a Corona, a Sant Mateu o a Sant
Miquel, però és que vostès ara estan condemnant l’illa
d’Eivissa que no en pugui tenir cap.

Que diu que no hem arreglat el problema dels propietaris de
les finques. Vostès sí que els ho arreglen. Amb el PORN de Cala
d’Hort i amb les moratòries que els han fet, vostès sí que els ho
han arreglat.

I ja passam diguem als punts que m’ha dit, al punt número
5 diu que nosaltres no vàrem res, que vostès sí que l’han posat
en marxa, i que posaren ordre al desgavell que hi havia a
l’edifici de l’escola d’Hostaleria. Bé, aquí, precisament aquí,
dins el Grup Popular, hi ha dos consellers, que un era el titular
diguem, per la conselleria que duia, de l’edifici; i l’altre era el de
Turisme. Diu que no hi havia un conveni. És que quan
s’asseien al Consell de Govern i prenien decisions entre les
conselleries, llavors havien de fer convenis? O la decisió del
Govern no era una decisió conjunta, i que d’alguna manera
obligava a tot? Home, jo crec que si el Govern va prendre la
decisió d’arreglar un edifici per posar l’escola d’Hostaleria en
marxa, no crec que facin falta més convenis. Ara sí que pareix
ser que les coses van que hi ha d’haver convenis, perquè hi ha
diferents sectors.
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Carreteres i aigües? Diu que és un tema que no n’hauríem
de parlar, que vostès el tema de carreteres l’arreglaran amb les
competències. No ho sé, més endavant en parlarem, de
competència de carreteres. I el problema d’aigua ja el tenen
resolt al Consell Insular. El Consell Insular, fins i tot a petició
del Grup Popular, vàrem demanar que s’estudiàs la possibilitat
de fer una potabilitzadora a Santa Eulàlia, però vostès amb el
conveni que han fet amb Madrid, molt es preocuparen de
treure’l.

I al 2 em diu -i ja per acabar, Sr. President- sobre l’oferta de
transacció, em diu que llevi la campanya extraordinària. Miri, la
voluntat del Grup Popular arriba tan lluny en el que pugui ser
en resoldre els problemes de les nostres illes, que realment ens
costa molt llevar el que vostè diu, “campanya extraordinària”,
perquè no és la primera vegada que s’ha fet, una campanya
extraordinària a Alemanya precisament per combatre els efectes
negatius que tenim a aquell país. Se’n va fer una de tres anys,
hi estava el Govern balear, Consell Insular, Foment, i que va ser
una campanya que va tenir molt d’èxit. Però com que nosaltres
el que volem és que es faci qualque cosa, estam disposats a
llevar això d’”extraordinària”, estam disposats a llevar els punts,
estam disposats a les comes, estam disposats a llevar
desestacionalització, però, per favor, facin qualque cosa, això
és el que els demanam. Per tant, els acceptarem la transacció.

I quant al punt número 3, no hi ha res a dir. I als altres
punts, els deman que reflexionin, perquè vertaderament, ja sé
que el punt número 1, i si volen que els ho digui amb tota la
senzillesa, el punt número 1 ja pens que vostès no li poden
donar suport, és un punt d’obligat..., però el que sí podrien fer
un reconeixement i una cura d’humilitat, i pensar que encara
que no li donin suport, tenim raó quan deim que el Govern no
ha fet res durant aquest temps per solucionar tota aquesta
problemàtica que va sortir fa dos mesos. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau, en nom del Grup Popular.

Substanciat el debat, procedirem a la votació; i si els sembla
bé votarem els punts 1, 4, 5 i 6 de la moció, i després els punts
2 i 3. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels punts 1,
4, 5 i 6, posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 31.
En conseqüència queden rebutjats els punts 1, 4, 5 i 6 de la
moció. 

Entenc que els punts 2 i 3 de la moció són aprovats per
unanimitat? Evidentment amb la transacció acceptada, que
suprimeix “una campanya extraordinària”. El punt quedaria:
“...Govern balear a promoure accions específiques...” Entenem

que està aprovada per unanimitat, amb la supressió d’aquestes
tres paraules? Queden aprovats en aquestes condicions els
punts 2 i 3 de la moció per unanimitat, amb la qual cosa queda
aprovada amb aquests punts vius la moció presentada pel Grup
Parlamentari Popular relativa a la desestacionalització turística
a l’illa d’Eivissa.

IV.- Debat de presa en consideració de la proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular, RGE núm. 2175/01,
d'atribució de competències als consells insulars  en matèria
de carreteres i de camins.

Passam al punt següent i darrer de l’ordre del dia, que és
debat de presa en consideració de la proposta de la Comissió
Tècnica Interinsular 2175 de registre d’entrada, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de carreteres i
camins. El Sr. Secretari Primer llegirà el criteri del Govern.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Antoni Garcias Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears, certifica que el Consell de Govern de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2001 adoptà, entre
d’altres, el següent acord:

Manifestació de criteri respecte de la presa en consideració
i tramitació de la proposta d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de carreteres i camins.

El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta el següent acord:

Primer. El Consell de Govern manifesta la conformitat
respecte de la presa en consideració de la proposta d’atribució
de competències als consells insulars en matèria de carreteres
i camins.

Segon. Manifestar la conformitat pel que fa a la tramitació
d’aquesta proposta.

Tercer. Traslladar el contingut d’aquest acord al Parlament
de les Illes Balears, per tal que se’n derivin els efectes
pertinents.” 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari Primer. Procedeix a continuació
intervencions dels grups que es mostrin a favor de la proposta.
Grups que vulguin intervenir? Sr. Nadal, en nom d’Unió
Mallorquina, Grup Mixt. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Per a un diputat
nacionalista és un motiu de satisfacció poder parlar de
l’afermament d’un nou model institucional que, impulsat per
una àmplia majoria en aquesta cambra, va calant poc a poc dins
la ciutadania, de tal manera que esdevé i esdevindrà
irreversible. Aquesta, com ja s’ha dit dins aquesta cambra altres
vegades, és la legislatura de la consolidació del model territorial
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descentralitzat, que ja vàrem preveure els redactors de l’Estatut
a l’article 39, un model que es basa en unes illes fortes que, si
bé tenen peculiaritats i fets diferencials, són aquests fets
diferencials el que enriqueix a aquesta, la nostra comunitat.

Em permetran que en començar la meva intervenció faci una
especial referència a l’acte del Tribunal Constitucional sobre la
Llei de consells, que vàrem conèixer dijous passat; per bé que
emès el dia 22 de maig, que com tots vostès saben, és el dia de
Santa Rita. També tots sabem el que diu el refrany. I ho dic
sense doble intenció, però com que n’hi ha hagut que han
recomanat prudència i sobretot esperar la sentència, a aquells
mateixos jo els recoman, des de la més humil de les
complaences, els deman seriositat; els recoman seriositat i
fidelitat. Seriositat en l’argumentació coherent, i fidelitat a una
decisió sobirana d’aquest parlament, que ara per ara i a tots els
efectes és plenament vigent i plenament constitucional.

Amb aquesta llei totalment operativa, i amb la presa en
consideració del dictamen de la Comissió Tècnica Interinsular
relatiu a l’atribució de competències en matèria de carreteres i
camins, precisament els consells insulars que avui tenim
damunt la taula, es fa difícil trobar una situació per poder
exemplificar aquest canvi institucional. És per tant un moment
perfecte el que vivim avui a les Illes en matèria de
descentralització institucional.

Tancada aquesta referència al passat més immediat, em
centraré en el motiu de debat, i ho faré en diversos aspectes. En
primer lloc vull referir-me al procés de transferència en si. El
simple fet de normalitat que suposa que una competència sigui
transferida a una institució amb plena capacitat d’obrar ja és un
avanç. Però aquest avanç es multiplica per cent quan aquesta
normalitat estrictament jurídica va acompanyada d’un consens
fruit del diàleg constructiu, on les parts han jugat amb
honestedat i amb lleialtat. Hem de recordar transferències
vengudes de l’Estat, com les d’educació. Ja sé que no vivim del
passat, tots ho sabem. Però convé tenir-ho en compte ara, que
és el present, perquè les coses s’obliden massa de pressa, i ara,
molt poc temps després, els que foren responsables, els que
avui en dia encara són responsables, diria jo, de la situació
actual, es presenten com a gairebé salvadors de tots el mals que
patim per culpa, precisament, d’aquella gestió dels interessos
públics. Per tant, un primer punt a destacar és que aquest és un
procés de transferència, que sempre és millorable, però és un
procés que podríem dir exemplar.

Un altre aspecte que convé ressaltar és la importància
d’aquesta transferència, de la matèria sobre la qual a partir d’ara
el Govern de cada una de les Illes tendrà plena competència.
Com a nacionalista i en consonància amb l’àmbit d’implantació
del meu partit Unió Mallorquina, consider que el traspàs de
competències en matèria de carreteres al Consell de Mallorca i
com estic ben segur també al de Menorca, Eivissa i Formentera
és totalment positiu i explicaré els motius.

En primer lloc, crec que és suficient per justificar aquest
traspàs que el consell és l’òrgan de govern de cada una de les
illes i per la seva proximitat i ara també per la seva estructura és
el que millor coneix totes les necessitat, particularitats,

problemes i per tant, és el que millor pot donar les solucions a
un tema molt important com són les carreteres i això no només
ho dic jo, sinó a més es recull així a l’exposició de motius de la
llei que avui prenem en consideració, el principi de la màxima
proximitat als ciutadans, com a criteri rector de l’exercici de les
competències públiques a l’àmbit que les Illes implica, així
comença l’exposició de motius. Aquesta transferència del
Govern de les Illes als consells insulars, jo crec ben segur que
anirà seguida d’unes transferències dels consells als
ajuntaments de tots aquells camins i carreteres que només
afecten a un terme municipal, tasca que des del Consell de
Mallorca ja s’ha començat i en aquest Parlament hem tengut
algun exemple fa poc.

En segon lloc, el Consell queda com a únic responsable de
la planificació de la xarxa viària, de l’elaboració dels plans
sectorials, de la realització dels estudis, de l’execució de les
obres, de la conservació de les carreteres, de les concessions
administratives, dels estudis de trànsit i d’accidents, de la
funció inspectora i sancionadora i això que ho faci només una
administració crec que és positiu, perquè simplifica
l’administració, només hi haurà una administració que prendrà
decisions damunt aquest tema. El ciutadà ha de saber que el
tema de carreteres per qualsevol qüestió que afecti el tema de
carreteres pot acudir al seu consell, en el consell de la seva illa,
el ciutadà d’aquesta forma en surt beneficiat, perquè s’eviten
duplicitats que fins ara tenien i s’elimina una burocràcia, una
duplicació i una confusió.

 Així en el cas de Mallorca, dels 1.770 quilòmetres que es
convertiran el la xarxa que dependrà del Consell de Mallorca,
1.100 actualment depenien del Govern i 670 depenien dels
Consell, bàsicament herència de l’antiga Diputació. Aquests
1.770 quilòmetres passen a tenir un únic gestor que comptarà
amb 6.023 milions de pessetes enguany, 4.187 procedents del
traspàs de competències i 1.836 com a propis del Consell,
competències per al seu manteniment i aquesta quantitat
esperam que s’incrementi com a conseqüència de l’actualització
anual del cost efectiu i de l’ampliació de la xarxa viària a mesura
que es vagin executant els projectes de carreteres que estan
previst que es puguin derivar dels acords entre el Govern
central i el Govern autonòmic.

 Esperam i vull obrir un parèntesi, que ràpidament perquè
avui és un dia de satisfacció i no voldria que s’enfadessin però
crec que és important comptar amb l’ajuda del Govern central
per fer una bona xarxa de carreteres per a les tres illes. I des
d’Unió Mallorquina esperam poder comptar amb el suport del
Partit Popular que governa a Madrid per aconseguir que
aquestes carreteres siguin les carreteres que ens mereixem tots
els mallorquins. Des d’Unió Mallorquina estam oberts per
arribar a qualsevol tipus d’acord que millori les carreteres de les
nostres Illes. I vull tancar aquest parèntesi.

Finalment hi ha un tercer aspecte, perquè crec que aquesta
transferència de competències als consells, en matèria de
carreteres és una transferència positiva i el ciutadà hi guanya
perquè amb la transferència aconseguirà més seguretat i més
comoditats a la xarxa de carreteres d’aquesta illa. Una de les
prioritats, en el cas concret de Mallorca, serà complir els
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desitjos dels mallorquins i mallorquines que volen veure
millorades la seva xarxa de carreteres, les carreteres han de
servir per unir i comunicar els diferents pobles de l’illa, mentre
el transport públic només sigui un somni o una utopia, hem de
millorar el que tenim i el que tenim són les carreteres, les hem de
fer més còmodes, no pot ser que es tardi quasi dues hores per
anar de Palma a Cala Ratjada, les hem de fer més segures, hem
d’eliminar tots els punts negres que existeixen, no pot ser que
la xifra de morts augmenti a les nostres carreteres i hem de fer
que l’elaboració i planificació d’aquestes carreteres es faci amb
el màxim consens de tots els representants dels ciutadans. És
totalment imprescindible que les carreteres siguin gestionades
per un únic organisme a cada illa, per tal d’optimitzar els
recursos i mitjans i per tal d’evitar, com ja ha ocorregut en
temps passat que es donin diferents visions de les xarxes que
han de creuar i servir als mateixos ciutadans. 

L’objectiu d’aquest traspàs ha de ser integrar d’una manera
real tots els circuits de carreteres amb una mateixa finalitat, crear
carreteres les quals puguin circular els mallorquins i
mallorquines i també els visitants amb més seguretat i així
tractar de rebaixar la fatídica xifra de 110 morts a les carreteres
que vàrem tenir a Mallorca durant l’any 2000. Crec que
aconseguir tot això és mèrit d’una bona gestió política dels
interessos públics i la ciutadania pot estar tranquilAla i satisfeta,
perquè els actuals gestors tenim clar quin són els objectius que
millor resoldran els problemes dels ciutadans. Voldríem per tot
això demanar el suport de tots els diputats i diputades
d’aquesta cambra, perquè sabem que és bo aquest apropament
de les institucions a la realitat geogràfica de la nostra illa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom d’Unió Mallorquina Grup
Mixt. Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista
té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista vol en primer lloc celebrar que
estam en el tercer debat sobre transferències, perquè en
aquesta legislatura ens trobam davant la tercera transferència
que arriba en aquest Parlament, que juntament amb l’aprovació
que vàrem fer fa uns mesos de la modificació de la llei
d’ordenació territorial que retornava o atribuïa competències als
consells insulars, ja dic tot això juntament és una passa
important a favor de la descentralització, a favor de la
potenciació dels consells insulars.

Jo voldria fer esment, que si bé és cert, que la llei més
polèmica que hem aprovat en aquest Parlament, la llei de
Consells Insulars era molt important, perquè permetia
l’autoorganització dels consells, la possibilitat que definissin
ells mateixos com volien gestionar les competències si no
anaven acompanyades de transferències hauria estat una llei
instrumental sense massa contingut. Però pensam que s’avança
cap a la bona direcció, tenim aquesta llei de consells insulars,

afortunadament gràcies, a la decisió del Tribunal Constitucional
completament en vigor i avançam en les transferències cap als
consells insulars.

Pensam que si hi ha una competència que té un caràcter
clarament insular i que té absolutament justificada la gestió per
part dels consells és precisament el de les carreteres, a una
comunitat com la nostra formada per illes, evidentment no hi ha
cap carretera interinsular, per tant, la gestió des del propis
consells pensam que poden ser beneficioses per als ciutadans
i que poden millorar, evidentment queda el tema de les relacions
amb el Govern central, però pensam que no ha de ser un
problema molt important i que hagi mecanismes per tenir una
relació des de la comunitat amb el Govern central i una gestió
insularitzada.

També voldríem celebrar que aquesta aprovació s’hagi feta
a tots els consells insulars amb unes majories importants,
només un sol vot en contra del conjunt de consells insulars i en
un cas unanimitat i d’altres aprovació per majoria. És cert que
hi ha un problema tècnic que s’haurà de resoldre, és el
problema de l’aprovació en el Consell d’Eivissa i Formentera,
que tenint una majoria molt ampla, perquè només hi va haver un
sol vot en contra, no ha tengut la majoria absoluta, pensam que
si hi ha voluntat política això es pot resoldre, perquè si no fos
així, aquí sí que hi hauria una discriminació cap a les illes
d’Eivissa i Formentera i no en el tema que hem tractat abans
dels camps de golf, perquè els camps de golf era una decisió
dels representants legals dels ciutadans legals d’Eivissa i
Formentera.

Per altra banda, pensam que són unes transferències que
tenen una dotació suficient, cosa que no sempre havia passat
així i en vista d’aquest finançament suficient, els equips de
Govern dels consells insulars, els que ho han de gestionar els
donen suport i també lògicament els representants del Govern
de les Illes Balears. Nosaltres, des del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, voldríem aprofitar per dir que
ens agradaria que aquestes transferències també serveixin per
canviar una mica el model de carreteres, que optéssim més per
augmentar la seguretat, per ajustar-ho a un model territorial que
no fos tan agressiu amb els recursos i medi ambient, que
l’objectiu fos bàsicament la seguretat, no necessàriament més
velocitat i més ampliació de noves carreteres, sinó bona
conservació i seguretat. Però en tot cas, nosaltres som
respectuosos de l’autonomia dels consells insulars, manifestar
aquesta voluntat, també volem deixar ben clar és que nosaltres
pensam que la discussió, el debat sobre aquestes qüestions,
s’han de fer a tots i cada un dels consells insulars.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Alorda. 
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sr. President. En realitat moltes coses ja han
quedat dites i només per dir des del nostre grup que donam el
suport a la tramitació, la presa en consideració d’aquesta llei de
transferències, una llei de transferències que va ampliant i
donant passa a passa aquest procés de nova dimensió
institucional dels consells insulars, en el qual des del nostre
grup hi estam també compromesos i des de la consciència i la
plena convicció que la unitat de les Illes Balears, aquest
projecte de vida comú que hem encetat i tenim com a
protagonista en aquest Parlament, només servirà i realment
només tendrà possibilitats si tenim clara la diversitat, el sentit
de pertinença molt poderós a cada una de les illes i es senten
cada un d’aquestes pobles insulars protagonistes de la seva
vida pública i tenen realment un caràcter decisori en tot allò que
passi a cada una de les illes i que sigui realment important.

Per tant, veim molt positiu aquest procés, és una
transferència important i confiem que aquesta nova llei de
consells insulars, que en aquest moment també celebram que
tengui aquest suport, haver aixecat la suspensió per part del
Tribunal Constitucional, aquest dia de Santa Rita, que no
només és el lema que ha recordat el portaveu del Grup Mixt,
sinó també la patrona dels impossibles. En aquest moment
tenim totes les possibilitats, han quedat aclarides en aquest
p unt i en qualsevol cas sigui per la intervenció o no de Santa
Rita, el que està molt clar és que el nou model institucional va
agafant cada vegada més cara i ulls, va quedant molt ben
perfilat i gràcies a tots els que hem anat treballant en aquest
sentit, confiem que serà possible dur un nivell de transferències
i un nivell de poder als consells insulars que sigui molt superior
de la que han tengut d’ençà del restabliment de la democràcia.

Certament quan l’Estatut parla i fins i tot la Constitució que
són competències exclusives de les comunitats autònomes les
carreteres que tenen tot l’itinerari dins el territori de la pròpia
comunitat, sembla que fa una cosa de sentit comú. Traslladat
això al nostre territori illenc sona de sentit comú també, com
s’ha dit moltes vegades en aquesta cambra, que siguin els
consells insulars els que se’n cuidin, perquè tenen aquestes
dimensions, per tant, per una qüestió senzillament física, com
també de proximitat de no tenir molts de models i tantes
titularitats com té avui la xarxa viària, pensem a part de la gran
xarxa municipal, la xarxa dels consells, després la xarxa balear, i
algun punt fins i tot, la carretera de Son Sant Joan, una
titularitat estatal, pensam que el fet de reduir aquestes
titularitats permetrà ser més eficients, aprofitar i optimitzar millor
els recursos.

Per altra banda, també felicitar-nos en principi de la redacció
d’aquesta llei, oberta ara al tràmit de ponència perquè veim un
respecte a la filosofia de la transferència, és permetre que la
planificació, la prioritat de les inversions i fins i tot la mobilitat,
la possibilitat de triar el model el tenen cada un dels consells
insulars. Creim que això és important, no es pot dir des d’una
altra instància quin és el model de planificació, no és acceptable
el que succeeix ara amb el conveni de carreteres que sigui
l’Estat el que vulgui interferir en la sobirania d’aquest Parlament
i del Govern que està elegit a partir d’aquesta instància, quines

han de ser les inversions o quines carreteres s’han de dur a
terme. Per tant, des de la filosofia del respecte i del principi de
subsidiarietat, pensam un encert que una vegada transferida la
competència també es donin aquestes possibilitats de decisió.

Per altra banda, per poder fer carreteres allò que s’ha de
tenir és finançament, aquí és per ventura el punt més delicat
perquè la situació en què es troba la xarxa viària de les Illes
Balears realment necessita d’un finançament molt important.
Creim que per les possibilitats que tenen les Illes, realment hi ha
hagut una comprensió per part del Govern i per part dels
distints actors polítics que han hagut de negociar aquesta
transferència i per tant, pensam que s’ha arribat a unes xifres
molt raonables de transferència. Tot i saber que són
insuficients, com és insuficient en general tot allò que té
finançament en aquest es Illes, el finançament públic d’aquest
país realment resulta molt miserable. Confiem que tots junts i en
aquest sentit en comptes de justificar les actuacions que tenen
per part del conveni de carreteres en concret, com el que és en
general de finançament autonòmic deixem de justificar allò que
és injustificable, que és el sistema de finançament que tenim a
les Illes Balears, n’hem cap a un finançament just i
indiscutiblement els consells insulars en podran beneficiar-se
i al final allò que ens interessa a tots són els ciutadans i per tant
garantir a tots i cada un dels quals que tenguin una millora en
aquest sentit.

El tema del contingut, realment no és avui el dia de parlar-
ne, creim que el gran debat l’hem de tenir bona part en el pla de
transports, que ha de situar quin és el protagonisme de les
carreteres i del transport privat, quin hagi de ser la possibilitat
que tengui  i la inversió possible dins el transport públic, la
mobilitat que hem de garantir i que creim que aquest és un
debat important en aquest país, que nosaltres no insistirem
avui, perquè és prou coneguda del nostre grup en aquesta
matèria. També el pla territorial de cada una de les illes haurà de
reflexionar, com també, si cal, cada consell insular en els seus
plens podrà revisar i replantejar els plans directors sectorials de
carreteres.

En qualsevol cas a ningú li escapa i és impossible no fer
avui aquesta reflexió que calen inversions, calen actuacions
perquè el nivell de sinistralitat a les nostres carreteres és
realment enorme, no és probablement un efecte de la xarxa
viària, com de moltes altres qüestions, des de tots els fronts hi
hem d’intervenir, des de la part de trànsit, des de la part dels
conductors, en molts de sentits hi ha molts d’elements que
fallen en el conjunt del trànsit de les Illes Balears, però un dels
elements que en aquest moment tendran els consells insulars
és el poder decisori i més responsabilitat per tant, per afrontar-
ho.

Per tant, satisfacció que arribi una passa més, una passa
important en aquest procés de transferències als consells i
protagonisme dels consells dins l’autogovern de les Illes
Balears i confiem que en el debat de ponència i el debat de
comissió sigui encara possible recomposar una cosa que ens
sembla important, no necessària ni imprescindible, però sí
convenient com és l’horitzontalitat en el traspàs de
competències. Hem de lamentar en aquest moment que no hi
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hagi majoria absoluta en el Consell Insular d’Eivissa per
acceptar aquestes competències, confiem que dins el
procediment hi hagi possibilitats de cercar aquesta anuència,
com ha s’ha produït en altres ocasions, que dins la tramitació
parlamentària s’hagi reconduït la situació, pensam que és molt
positiu que aquest finançament arribi a les illes d’Eivissa i
Formentera, recordem que una altre exemple d’aquesta
responsabilitat i d’aquest reconeixement a l’autonomia dels
consells que aquest finançament no és finalista, per tant, una
vegada entre dins les arques del consell, com a previsió d’un
cost efectiu, serà el propi consell sobiranament que el gastarà
i distribuirà, això ens sembla important. 

En qualsevol cas més enllà que s’augmenti aquesta previsió
del cost efectiu, també pensam que hi ha d’haver és aviat i és
uns dels reptes d’aquest Parlament i d’aquesta legislatura és un
sistema de finançament dels consells insulars que sigui
independent de cada un dels costs i que permeti que les
transferències dels pressuposts del Parlament de les Illes
Balears, no siguin ja condicionats sinó que sigui cada illa que
doni prioritats a les seves polítiques, a les seves sectorials i
decideixi amb plena autonomia respecte d’allò que consideri
més convenient per als interessos dels ciutadans i ciutadanes
de cada una de les Illes.

Per tant, i per concloure és una bona notícia per als
ciutadans de Mallorca, quasi sempre una mica més els de
Menorca, d’Eivissa i Formentera i la seva tradicional queixa del
doble centralisme, que creim que històricament és plenament
justificada i confiam plenament amb les institucions
d’autogovern, que són els consells insulars, en sortiran molt
airosos i milloraran, creim que així serà, tota la gestió,
inversions i tots els reptes que té plantejat l’enorme parc
automobilístic de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tres
qüestions fonamentals avalen avui un sí contundent,
absolutament contundent per aquesta proposta d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de carreteres.
Començaré a explicar-les, moltes ja s’han dit aquí, però val la
pena reafirmar-les.

La primera qüestió suposa a partir de l’increment històric del
Govern d’aquesta comunitat autònoma fa en matèria d’inversió
de carreteres. És a dir, dels recursos propis, per primera vegada,
d’aquesta comunitat autònoma és prioritzen les inversions en
carreteres i per tant, passam de les xifres històriques entorn als
6.500 milions de pessetes, mai superats en recursos d’aquesta
comunitat a prop dels 10.000 anuals els tres primers anys. Per
tant, suposa un increment per a inversió de carreteres que era
absolutament necessari i de tants d’anys de ser necessari, avui

dia podem dir que és urgent. Per tant, aquest debat, aquesta
transferència el primer resultat directe que els ciutadans es
podran beneficiar és un increment de recursos econòmics en
matèria de carreteres, en matèria d’inversió, fer front per tant,
amb actuacions per primera vegada a uns dels problemes claus
que tenen els ciutadans d’aquestes Illes, el manteniment i
l’estat de la nostra xarxa insular. Per primera vegada actuacions,
per primera vegada increment de recursos i priorització a un
tema fonamental i clau.

La segona qüestió del sí a aquesta proposta de
transferències, la segona qüestió es poder fer feina, poder
treballar des de cada illa entenent la xarxa viària com a una única
xarxa, és a dir, establir al marge d’allò que són les titularitats,
tenir en compte i fer previsions d’allò que fa referència a les
inversions en carreteres. Podem des de cada illa prioritzar des
de la cooperació municipal les prioritats, tenint clar el concepte
fonamental de seguretat. A partir d’aquí de prioritzar conceptes,
com el de la seguretat que és clau per als interessos de la gent
de les Illes Balears, poder fer front unes inversions que no
tenguin en compte tant la titularitat de les carreteres, o fins i tot
la titularitat dels municipis, del color polític dels municipis, i per
tant, s’entengui per primera vegada la xarxa viària com a única
i per tant, les previsions es puguin fer sempre a partir de criteris
lògics, transparents, en cooperació amb els ajuntaments i
sobretot eficientment.

Per tant, els consells passam a tenir una capacitat de decidir
damunt el model, de decidir damunt les prioritats i a partir
d’aquí passam a tenir l’obligació de cooperar amb les
administracions, també titulars a cada illa de responsabilitats en
matèria d’alguna cosa més que camins, perquè molts
d’ajuntaments tenen carreteres que és impossible que puguin
mantenir. Per tant, creim que avançarem, estam convençuts que
avançarem amb eficiència, apropant aquestes decisions a la
gent, els ajuntaments i sobretot poder-ho fer des d’una
administració insular, des d’un Govern insular que perfectament
pot fer aquest treball, repetesc des de la generositat i la
cooperació. 

La tercera qüestió també és important, sobretot per a
Menorca i Eivissa, poder garantir un finançament anual.
Aquesta qüestió que tal vegada per a Mallorca no es valorarà
tant, per a Menorca i Eivissa és clau, sempre s’han tengut o
difícilment s’han fet previsions d’inversió que s’han complert
a les illes de Menorca i Eivissa i quan hi ha hagut previsions, la
veritat han estat gairebé indecents. El pla de carreteres, el famós
pla de carreteres aprovat pel Partit Popular, establia per a les
illes de Menorca i Eivissa, inversions entorn al 5,6% del global
d’inversió anual del Govern de la comunitat autònoma,
aquestes eren les tristes previsions per a les illes de Menorca
i Eivissa en els propers 8 anys quan parlaven d’inversions per
a carreteres. Ara passarem a un 12,1% en percentatge, però no
només és en funció dels percentatges o les previsions
d’inversió, és alguna cosa més, són damunt xifres reals,
inversions de les dues darreres legislatures del Partit Popular,
ara passarem en un sol any allò que el Partit Popular invertia en
quatre anys consecutius i aquesta i per açò, Menorca i Eivissa
tenguem clar la inversió que farem a cada illa a la resta d’anys,
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és una qüestió clau per poder prioritzar, preveure, treballar amb
previsió i eficiència per a les carreteres de les nostres Illes.

Els tres motius són importantíssims, recursos econòmics,
capacitat de decisió, capacitat de cooperació amb
l’Administració local i sobretot capacitat de poder preveure de
poder planificar i poder establir i garantir eficientment una
inversió pública per a carreteres, incrementada a cada una de
les illes. Per tant, no hi ha cap motiu polític com perquè es
pugui plantejar un vot negatiu a allò que fa referència la presa
en consideració d’aquesta llei, cap, es podran millorar aspectes,
es poden establir majors garanties a favor dels consells, però
cap motiu polític es pot dir avui que hagi d’aturar aquesta
tramitació, totes les qüestions són positives, fins i tot, el fet de
la llibertat i la responsabilitat que el finançament que a través de
carreteres arriba als consells insulars es dediquin amb eficàcia
a resoldre un problema que tenim, l’estat de les carreteres que
ja dura anys.

Per tant, des de la llibertat i la responsabilitat que els
consells podem debatre el model, podem decidir quins recursos
i podem decidir on s’inverteixen, creim que són tres motius
suficients com perquè avui no només demanem que aquesta llei
es tramiti, sinó a més que no es pugui justificar o plantejar cap
motivació negativa.

Des del Grup Socialista seguirem treballant perquè els
consells insulars tenguin competències,  tenguin
responsabilitats i demanam a tots els grups polítics que
aquestes competències i aquestes responsabilitats que es
t ramiten no s’aturin en cap moment, continuïn, es tramitin des
de la lleialtat institucional i sobretot puguin ser exercides ja pel
consells.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Barceló. Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
efectivamente estamos hoy ante un proyecto de ley de traspaso
de competencias en materia de carreteras. Las razones que
puedan justificar el traspaso se han venido exponiendo aquí
por otros portavoces. Solamente quiero citar que parecen poder
resumirse en tres.

En primer lugar, la primera razón para que ese traspaso de
p roduzca, es lógicamente el ámbito en que se desarrolla cada
red; cada isla tiene sus propias carreteras, cada isla, por
consiguiente, no tiene ninguna relación con las carreteras de
otra, y en ese sentido parece razonable que efectivamente en un
momento determinado sea el gobierno insular el que se haga
cargo de su propia red de carreteras.

Hay un segundo aspecto muy ligado a éste, que es la
unidad de acción en materia de redes de carreteras: son muy

importantes las redes ya bajo gobierno insular; en concreto en
Mallorca son más de 700 kilómetros, en Menorca
concretamente es la red más pequeña, en Ibiza es una red
comparable, por lo menos, a la red de la comunidad autónoma
actual y, por consiguiente, efectivamente parece que ambas
redes que forman, en definitiva, todo el tejido básico y
complementario de la trama viaria estén unidas bajo un solo
gobierno y bajo un solo criterio de desarrollo.

Hay una tercera cuestión que nos parece que quizá es la
más delicada en este momento, lo fue con anterioridad y hemos
de ir con extraordinaria prudencia en el futuro, y es la capacidad
de gestión de esas redes de carreteras en cada isla. Parece un
sarcasmo que se hable ahora de capacidad de gestión de las
redes por parte de los gobiernos insulares cuando el Gobierno
de la comunidad ha mostrado una total incompetencia y una
total incapacidad de gestión de la red de carreteras a su cargo
en las islas. Eso hace pensar que el cambio, por malo que fuese,
sería beneficioso para nuestra red de carreteras y, en definitiva,
para el tráfico que soportan. 

Es evidente, sin embargo, que en este aspecto de capacidad
de gestión hemos de hacer un primer reparo a este proyecto de
ley, el reparo de la asimetría tan total con la que se traspasan
los medios, en concreto los medios humanos, de una a otra isla.
Así como Mallorca queda dotada con un componente de
técnicos que puede asegurar suficientemente, desde el primer
nivel hasta el último de este personal técnico, puede asegurar,
como digo, una buena gestión, Menorca, Ibiza y Formentera se
encuentran con el problema añadido de tener que formar esos
técnicos y de tener que partir casi casi de cero en esa materia.

Eso nos lleva ya a en qué condiciones concretas se
traspasan y al proyecto de ley. En primer lugar las condiciones
necesarias son lógicamente las de una dotación suficiente, las
de un coste efectivo. Resulta muy difícil hablar de dotación
suficiente en materia de carreteras; las carreteras, sus obras
complementarias, todo lo que se mueve en torno de ellas es
extraordinariamente caro, extraordinariamente caro, tanto las
cuestiones de señalización, iluminación, ajardinamiento,
balizamiento, etc., son, como digo, extraordinariamente caras, al
margen, claro, del propio coste de la construcción y de la
conservación ordinaria de las carreteras, pero hemos de
reconocer, y no tenemos ningún empacho en reconocerlo, que
efectivamente es una dotación por lo menos razonable. En
comparación, por ejemplo, y hablando de los gastos, que
alguno de los portavoces se ha referido a los que preveía el
Partido Popular cuando estaba en el gobierno, los que
empleaba, según mis noticias el año pasado en Menorca se
gastó en la red la cantidad de 25 millones de pesetas por parte
de la Conselleria de Obras Públicas. Por consiguiente,
efectivamente, es una mejora importante la que se hace con esta
distribución.

Hay una segunda cuestión que es la de nivelación de
servicios. La nivelación de servicios se ha tratado de corregir
por lo menos en un aspecto, el aspecto de edificios, un aspecto
evidente y manifiesto: Menorca carece de un edificio concreto,
propio y exclusivo de carreteras, y se hace una salvedad para
conseguir esa nivelación en cuestión de edificios y oficinas. 
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Quizá valdría la pena también hacer alguna salvedad en
cuanto a otros aspectos igualmente importantes; antes me he
referido a la deficiencia técnica con la que se traspasa, de
medios técnicos humanos, con la que se va a traspasar a
Menorca y a Ibiza y Formentera, y hay que pensar que no es
fácil hacer técnicos o personas especializadas en temas de
carreteras; estoy pensando en temas como las expropiaciones,
en temas como el desarrollo de los proyectos, los gabinetes de
proyectos que requieren de todo un conjunto de personal, de
ayudantes técnicos, de técnicos titulados de grado superior y
medio, etc., que conozcan la problemática de carreteras.
Lógicamente y por una cuestión de principio, Menorca, Ibiza y
Formentera van a tener, como antes decía, que partir de cero.
Eso creo que es un inconveniente que de alguna forma la ley
tenía que tener en cuenta. Algo así pasa también con la
cuestión de los laboratorios; es verdad que tanto en Ibiza como
en Menorca existe un pequeño laboratorio de carreteras, pero
a todas luces insuficiente para abordar por su propia cuenta y
riesgo proyectos de cierta envergadura.

Lógicamente todo esto se me puede contestar y decir que
se puede contratar. Todo se puede contratar hoy en día, todo:
seguimiento y control de obra, la planificación y los proyectos,
etc., pero es evidente que eso es o constituye un sobrecoste
con relación a aquellos que disponen de unos servicios
propios suficientemente dotados. Por consiguiente yo en esto
veo un tinte claramente distinto en el tratamiento que se hace
en el traspaso a Mallorca y a las otras islas o a los otros dos
consells insulares.

Un aspecto también muy importante es que el traspaso se
produzca en condiciones de conservación correctas, y llamo
condiciones de conservación correctas al hecho que las
carreteras estén convenientemente o razonablemente
pavimentadas, que estén razonablemente señalizadas, que
estén, claro está, en funcionamiento todos los elementos de
control y de seguridad de las carreteras, que se haya hecho
previamente un inventario y un repaso de la situación de
estructuras, tanto de estructuras portantes como de estructuras
destinadas a drenaje. Mucho me temo que eso no se ha hecho,
y digo que mucho me temo que no se ha hecho esta segunda
parte porque la primera parte es evidente que no es así; es
decir, tenemos una situación de pavimentos de carreteras como
yo no recuerdo; si me remonto muy atrás, y creánme que me
puedo remontar bastante atrás, y no la recuerdo tan mala, la
situación de los pavimentos; y no recuerdo tampoco tan mala
la situación de limpieza y drenaje externo de la carretera, de
manera que... No recuerdo tampoco una situación tan deficiente
en materia de señalización. Por consiguiente creo que valdría la
pena hacer un repaso previo a eso, o bien, si el traspaso tiene
que ser inmediato, prever una cierta dotación económica para
que los consells insulares al recibir las carreteras puedan llevar
a cabo este repaso.

Y hay otro tema que es el artículo 9, que creo que en la ley
es el que está peor regulado o peor pensado y meditado. Es un
artículo que obliga a quienes reciben la competencia, es decir,
a los gobiernos de los consells insulares, a cargar con las
expropiaciones, las liquidaciones, los resultados de
modificados, los resultados de contenciosos, etc., que pudieran

estar en marcha, los resultados económicos, a cargar con ellos
los consells insulares. Claro, realmente es una situación un
poco insólita; normalmente los traspasos de carreteras se
traspasan limpios de cargas y gravámenes anteriores. A
nuestro juicio es el Gobierno de la comunidad el que debe
soportar los costes que se puedan derivar de procesos que han
tenido lugar con anterioridad, y todos sabemos que en las
expropiaciones, por ejemplo, hay procesos muy lentos,
aquellos que recurren primero al Jurado provincial de
expropiación, después al Tribunal de lo Contencioso y que
pueden llegar incluso al Supremo, lógicamente pasan bastantes
años antes de que haya una resolución definitiva, y eso puede
hacer que los consells insulares se encuentren ahora con la
necesidad de efectuar pagos muy importantes, porque no
solamente hay que pagar el principal de las expropiaciones,
sino los intereses habidos en todo este tiempo de discusión de
los contenciosos en los juzgados, y tienen que cargar con todo
eso que corresponde a obras muy anteriores, seguramente, y
que, como digo, creemos que lo justo es que fuera el Gobierno
de la comunidad el que soportara esos costes.

Igualmente pasa con la cuestión de los modificados,
reformados y liquidaciones de obra, que tienen lugar
normalmente, cuando las obras son de cierta envergadura, con
muchos años de retraso. No parece -insisto pues- lógico, y
nosotros, vía enmiendas parciales, trataremos de corregir eso,
que se pasen estas obligaciones contraídas anteriormente por
el Gobierno, se pasen y se carguen a los consells insulares.

Está mejor resuelto, o por lo menos se trata de resolver
mejor la cuestión de la obra nueva. Efectivamente, hay una
partida, unas partidas para que haya determinadas obras de
nueva construcción que puedan suponer un encarecimiento
importante para que se hagan, pero a mi juicio adolece esa
buena intención y ese buen camino que se adopta en el
proyecto de ley, adolece de dos defectos. El primero es que es
excesivamente limitado en cuanto a la cuantía; piénsese que por
ejemplo una obra nueva en Menorca -y cito un consell de
menor envergadura porque Mallorca siempre podría hacer
frente mejor por una razón de economía de escala a obras de
cierto volumen- pero piénsese que en Menorca, por ejemplo, la
célebre variante de Ferreries puede llegar a costar 2.000 millones
de pesetas, no sería nada sorprendente, de manera que, claro,
para hacer frente a obras de esta dimensión por parte de un
consell insular como el de Menorca, por ejemplo, lógicamente
tendría que haber una previsión que quizá permitiera dilatar de
alguna manera, o ampliar de alguna manera los recursos
económicos y, sobre todo, ampliarla en el tiempo. Es decir, hay
una limitación que, sinceramente, no acabo de entender a qué
obedece, que limita esa ayuda especial de 9.000 millones de
peset as, 7.500 a Mallorca i 1.250 a cada uno de los otros
consells insulares, la limita a 3 años, perdón, a 3 años. No
entiendo la razón de eso; 3 años en materia de carreteras son
muy poca cosa. Por consiguiente parece lógico también ampliar
ese periodo.

En cuanto a la cuestión de la coordinación, que es la última
de las condiciones y de la representación ante los convenios
que pudieran venir, no sólo el que hay en este momento
vigente sino otros que pudieran venir en adelante, creo que
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está bien resulto en proyecto de ley, creo que está bien
resuelto. Es decir, se prevé que haya esa existencia de
convenios, se prevé una especie de conferencia de
coordinación, sectorial, entre las islas, se prevé que las islas
tengan siempre una representación ante el Gobierno del Estado
en esta materia de desarrollo de los convenios y en conjunto,
como digo, creemos que está bien resuelto y no hay por qué no
decirlo así.

Finalmente y para acabar tengo que decir que nuestro grupo
se va a abstener, y voy a explicar esta abstención, porque yo
creo que por encima de que he citado ya algunos aspectos que
trataremos de plasmar de la mejor manera posible en enmiendas
parciales que después podremos discutir en el desarrollo de la
comisión, en la ponencia, hay un tema que yo creo que
distorsiona un poco el hecho de que hoy aprobemos este
proyecto de ley sin esa solución, y es el tema de Ibiza. Creemos
que Ibiza, que además por razones que en su momento se
expusieron y que coinciden yo creo que en gran medida con
algunas de las que he expuesto aquí en este breve comentario
de la ley, yo creo que Ibiza debe participar activamente también
en la transferencia de estas competencias. Parece lógico que
eso sea así; yo creo que hay canales, de acuerdo con lo que
nos han hecho saber, hay canales jurídicos para arreglar el tema
y, como algún otro portavoz decía, efectivamente hace falta
voluntad política. 

Yo creo que la voluntad política del Partido Popular en este
sentido es manifiesta y espero que la voluntad política del
pacto de izquierda de Ibiza, que gobierna el Consell Insular de
Ibiza, y del Gobierno en su conjunto de la comunidad y de los
diputados de esta cámara, nos permitan que podamos aprobar
esta ley por unanimidad, porque espero que con unos mimbres,
que como he señalado también no son malos, aunque yo creo
que excesivamente teñidos del poder, por decirlo de alguna
manera, de negociación del Consell de Mallorca en relación con
los otros consells, creo que se revela en el texto con bastante
claridad, yo creo que corregidos algunos de estos aspectos
puede ser una buena ley y desde luego contarán, si eso es así
y si podemos solucionar o puede solucionarse el problema del
traspaso al Consell Insular de Ibiza y Formentera, espero que
nuestro voto, cuando definitivamente venga esta ley, sea
efectivamente favorable.

Y espero también que más adelante podamos hacer alguna
de esas celebraciones que todos los portavoces dicen que hoy
tenemos que celebrar. Yo creo que lo que tenemos que celebrar
es que las carreteras se mejoren, y después de dos años de
paro absoluto en materia de obras de carreteras, espero que por
fin, dentro tal vez de un año o de dos, tengamos efectivamente
algo que celebrar, nosotros y, lo que es mucho más importante,
los ciudadanos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup
Popular. Alguna intervenció en torn de rèplica? Sra. Barceló, en
nom del Grup Socialista té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La primera qüestió que volia
assenyalar al portaveu del Partit Popular, la primera qüestió, és
que per primera vegada s’incrementen els recursos econòmics
en inversió en carreteres, i aquest és l’estat real de les
carreteres de Balears. Per primera vegada actuacions, per
primera vegada recursos econòmics, cosa que no havien fet
mai. 3.000 milions més anualment en inversió de carreteres.

Segona qüestió. Ara els revé la preocupació per Menorca
i per Eivissa?, ara els revé? En quatre anys, inversió 1.080
milions, en quatre anys. Sap perfectament que les inversions en
carreteres no es compten per anys sinó, com a mínim,
legislatures. 1.080 milions. En un any els superarem i ho
comptarem quan acabi.

Tercera qüestió. Els preocupen ara els modificats. Clar, com
que els seus projectes, quan hi havia projecte, arribaven fins a
23 addicionals, fins a 23 modificacions, evidentment no hi havia
sant que controlés els recursos econòmics de carreteres, i per
açò l’Estat fa que els revisin els projectes i els adjudica Madrid,
perquè ningú no se’n fia, de vostès. Quan s‘ha vist un projecte
amb 23 modificats? Cap de carreteres, el Sr. González Ortea.
Clar!, així estam, i per açò Madrid, Madrid, adjudica els
projectes perquè evidentment els duros se n’anaven, no sé on,
però els duros se n’anaven. 

I jo evidentment el que ja fins aquí no toler és que es posi
en qüestió que Madrid pagarà la variant de Ferreries. La variant
de Ferreries està dins el conveni amb Madrid. Esper que no es
posi en dubte que Madrid la financiï, quan es diu que el consell
insular no hi podrà fer front. Ho esper, perquè fins ara l’únic
projecte que té acabat damunt la taula el ministre, farà un any
el mes que ve, encara el ministre no l’ha adjudicat. Aquesta és
l’execució del conveni del carreteres per part del ministeri, avui.
Projecte Maó-Fornells, fa un any que el té damunt la taula el
ministre; què espera per adjudicar-lo? El mateix projecte que va
presentar en campanya electoral el Partit Popular, no s’ha tocat
ni una coma, ni una coma. Què passa?, per què necessiten un
any? Aquesta és la gestió del Partit Popular en matèria de
carreteres? Aquesta és la gran eficiència del Partit Popular en
matèria de carreteres, així tenim l’asfalt que haurem de fer una
obra d’aturar els quatre clots i bonys que haurem de tirar a la
paperera 60 milions de pessetes, perquè a Madrid no li dóna la
gana adjudicar el mateix projecte que el Partit Popular va
presentar quinze dies abans de les eleccions.

Açò és el que em preocupa, aquesta és l’única preocupació
que tenim en matèria de carreteres: que Madrid es faci el
despistat, que mantengui l’eficiència que manté fins ara, i va
passar igual amb l’obra que ara s’acabarà, la ronda nord de
Ciutadella; hi va haver d’anar la batlessa, fins i tot, que era del
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Partit Popular, perquè adjudiquessin l’obra. Aquesta és
l’eficiència del Partit Popular. 

Per tant, avui podem dir que hi ha més recursos en
carreteres, que es farà una major inversió i en acabar la
comptarem i, sobretot, esper que Madrid financiï i inverteixi els
recursos conveniats en aquestes illes, ho esper, perquè el
primer conveni que van haver de refer que governava el Partit
Popular aquí, fins al 1999, fins al 1999 no havien fet les
inversions que hi havia previstes, i eren PP Madrid, PP Balears.
Què van complir, del conveni en carreteres?, un 5% de les
actuacions que hi havia per al 98-99?, un 5%? Sols el
compliment dels seus convenis, un 5%. A partir d’aquí,
evidentment qualsevol gestió per part d’aquesta banda de la
sala, estic totalment convençuda que serà millor, totalment, i
començant per un fet cert i clar: major dotació de recursos,
projectes que es duran endavant amb molta més seguretat, i
sobretot tenint en compte açò, una xarxa viària única per a les
illes, per a cada una de les illes, i tirar endavant, tirar endavant,
cosa que vostès han boicotejat sempre, no han invertit i
boicotegen les inversions de Madrid a Balears, les
compromeses. No van ser capaços de gestionar les que els van
correspondre i en aquest moment boicotegen.

Per tant, deman i estic contenta que es transfereixin les
carreteres i deman a Madrid que compleixi els acords. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. En torn de contrarèplica, el Sr.
González Ortea té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Barceló, no sabía que se iba
usted a molestar tanto. Comprendo que lo que dije al final, que
es lo que realmente a usted le pica, es que el peso de Mallorca
ha sido abrumador en la negociación de este proyecto de ley,
pero eso es algo que sabemos todos, no se tiene usted que
molestar por eso, lo entendemos, Sra. Barceló. Póngase
tranquila.

Mire, inversiones de 6.000 y pico millones de pesetas no las
hay en este proyecto en este momento. Hay transferencia de
coste efectivo por 6.000 y pico millones. Usted ha aludido a si
yo he sido jefe de Carreteras, y he tenido un presupuesto de
más de 6.000 millones de pesetas, naturalmente no todo para
inversión; eso lo he tenido yo. Lo que pasa es que el Gobierno,
su gobierno, ha bajado los presupuestos, ha bajado los
presupuestos de inversión y los presupuestos de
conservación. Vaya usted a los diarios de sesiones porque eso
lo he discutido con el conseller de Obras Públicas y no me ha
podido decir que no porque era un hecho. Que ustedes hayan
bajado los presupuestos no me lo atribuya a mi ni diga que
jamás ha habido. No, jamás sí. Ahora se vuelve a lo que había
hace dos años. Eso es así.

Respecto al tema de que Ferreries está en el convenio, no
sabe lo que me alegra oírle decir eso. Mire usted, en el
convenio está también la carretera de la universidad, y en el

convenio está también la variante de Llucmajor, y la del Arenal-
Llucmajor, y sin embargo el conseller de Obras Públicas va y
saca eso, proyecto y obra, a concurso, concretamente un
trocito de 750 metros, no hay que pasarse, de la carretera de la
universidad, lo saca el otro día a concurso, proyecto y obra. Ha
renunciado ya al convenio de Madrid y sin embargo está en
Madrid. Ya me alegra que usted quiera la variante de Ferreries,
que efectivamente se cumpla de acuerdo con el convenio. Va a
tener todo mi apoyo, no le quepa duda, lo que no sé es si su
conseller está de acuerdo en eso, porque cualquier día de estos
nos sacará el proyecto por otro lado.

Y mire usted, y finalmente y para acabar y no enredar más
las cosas. Usted me habla de que nuestros proyectos eran muy
malos. Hombre, quizá eran malos y requerían modificados; los
suyos son inexistentes, no han hecho ni uno, ni un solo
proyecto en dos años, ni uno sólo, un proyecto de carreteras;
bueno, salvo la rotonda de Algaida si es que quiere llamar
usted a eso proyecto, pero eso es una obrita de conservación
que no tiene mayor importancia, la de Algaida y la de Búger,
para que no me lleve el diablo por mentiroso, dos rotondas,
pero proyectos de verdad ni uno han hecho y ese de que me
habla usted Maó-Fornells no debe ser tan malo cuando lo han
mandado a Madrid y no lo han retirado, y era nuestro, desde
luego.

Lo siento, Sra. Barceló, pero mire, espero y confío -eso es lo
que dije en la tribuna aunque usted es haya sentido molesta,
pero todo lo contrario- he dicho que espero que los consells
insulares cambien eso, y he dicho y vuelvo a repetir que por
mala que fuera esta ley haríamos un esfuerzo para apoyarles
porque al menos, al menos, nos queda la esperanza de que
ustedes sean capaces desde los consells de hacer algo. Del
Gobierno ya sabemos que es absolutamente incapaz de hacer
nada.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Substanciat el debat
passaríem a la votació, i demanaria a les senyores i als senyors
diputats que votin a favor de la presa en consideració de la
proposta que ha fet la Comissió Tècnica Interinsular sobre el
traspàs de carreteres que es posin drets, per favor. Moltes
gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 31; vots en contra, 24...,
perdó, vots en contra, cap; abstencions 24. 

En conseqüència queda aprovada la presa en consideració
de la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular, d’atribució
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de competències als consells insulars en matèria de carreteres
i camins.

Lectura i aprovació, si pertoca, de la declaració
institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del
Dia mundial sense tabac.

A continuació vull agrair la presència dels presidents i les
presidentes o representants de l’Associació Espanyola contra
el Càncer, del ColAlegi de Metges de Balears, del Col Alegi
d’Apotecaris, del ColAlegi del Psicòlegs, del Col Alegi
d’Infermeria, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, de la Reial
Acadèmia de Medicina, de l’Associació Aire de Son Dureta, de
la Societat Espanyola de Medicina familiar i comunitària i del
president o representant de l’Associació de laringotomisats,
per presenciar l’aprovació, si pertoca, de la declaració que fa
aquest parlament en el Dia mundial sense tabac.

El Sr. Secretari Primer té la paraula per llegir la declaració.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del Dia mundial sense tabac:

“El Parlament de les Illes Balears, com a màxima institució de
la nostra comunitat autònoma, té l’obligació de promoure
aquelles accions que puguin anar encaminades al manteniment
i la millora de la salut del seus ciutadans i ciutadanes, i donar-hi
suport.

Malauradament el consum de tabac és un hàbit molt arrelat
en la nostra cultura en general i a les nostres illes en particular,
on s’estima que prop d’un 34% de la població es fumadora.

Les afirmacions respecte de les repercussions del
tabaquisme sobre la salut de les persones estan prou avalades.
Cada 8 segons mor al món una persona pel tabac, que és el
responsable del 30% de totes les morts a la població d’entre 30
i 69 anys. El tabaquisme, per la seva relació demostrada en la
malaltia coronària, infart de miocardi, angina de pit i mort
sobtada, amb els càncers de pulmó, laringe, esòfag i altres
càncers, i amb malalties pulmonars com la bronquitis crònica i
l’emfisema pulmonar, és la primera entre les causes de mort
evitables.

El fum del tabac representa, a més, l’existència d’un
important contaminant ambiental. Es calcula que 3.000
espanyols moren a l’any per una malaltia associada a
l’exposició involuntària al fum del tabac, l’anomenat
tabaquisme passiu, al qual són especialment sensibles els nens.

És per aquest motiu que enguany l’Organització Mundial de
la Salut ha centrat les seves activitats del proper dia 31 de maig,
Dia mundial sense tabac, a cridar l’atenció d’institucions i
ciutadans sobre aquest risc ambiental i a promoure accions a
favor de l’existència d’espais sense fum.

Per tot això, i conscients, per tant, que el tabaquisme
representa a la nostra societat un greu problema sanitari, social

i també econòmic, a instància de la Conselleria de Sanitat i
Consum i de l’Associació Espanyola contra el Càncer, el
Parlament de les Illes Balears acorda:

Primer.- Fer una crida pública a la ciutadania de les Illes
Balears perquè se sensibilitzi sobre el risc del tabac per a la
salut, i perquè se segueixin les recomanacions de les autoritats
sanitàries.

El Parlament convida també les ciutadanes i els ciutadans a
participar de forma activa en la celebració el proper dia 31 de
maig del Dia mundial sense tabac.

Segons.- Instar les institucions sanitàries i educatives, les
societats científiques i les associacions ciutadanes, perquè amb
el suport d’aquesta cambra promoguin polítiques i accions
encaminades a la prevenció del tabaquisme, a donar suport a
les persones que volen deixar de fumar, a promoure la protecció
dels drets dels no fumadors i a treballar en la consecució
d’espais sense fum.

Tercer.- Promoure mesures específiques dins el Parlament
de les Illes Balears perquè, sempre respectant la llibertat
individual, aquest pugui esdevenir un parlament sense fum, i
perquè els mateixos parlamentaris i parlamentàries, així com el
Govern de les Illes Balears, puguin adherir-se als objectius
d’aquesta declaració, que pretén la disminució de l’hàbit de
fumar, la causa principal de morbiditat i mortalitat prematura
prevenible.” 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari Primer. S’aprova per
unanimitat? Queda aprovada la declaració. 

Moltes gràcies, senyores i senyors, s’aixeca la sessió.
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