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d'Acció Social. L 'hivern del 1989, al comenqamenr del passat penode de sessions parlamentaries, el Conseller de SanÍlat i Segu
retar Social, Sr Oliver i Capó, afimzava que el presentaria durant el present penode. Passat un any del termini que indica la L/ei 
d'Acció Social, el Diputa! sorasignar demana: Quan es presentara al Parlament de les 1LLes Balears el Pla Quadriennal d'Acció 
Social? 

lIJ.- MOCJÓ R. G.E. núm 1133/90, presentada pel Crup Parlamentan CDS, subsegllent a la InterpeUació R G.E. núm. 2 
400/89, relativa a po{(tica de vivenda social del Covem de la Comunicat Autónoma de les llles Balears. 

IV.- INTERPEL.LACJÓ R.CE núm. 711/90, presentada pel Crup ParlamenUln NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relati
va a revocació del Covan respecte de la rehabilicació i manteniment de vivendes de prolecció oficial. 

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

I) R.G.E. núm. 499/90, presentada pel Crup Parlamentari NACIONALISTA '1 D'ESQUERRES, relativa a revocació de la de
c!aració de centre d'interes turístic per a la zona anomenada Playas de Fomells. 

2) RC.E. núm. 500/90, presentada pel Crup Parlamentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a revoca ció de la de
clara ció de centre d'interes turístic nacional de Cala En Turqueta. 

3) R.e.E. núm. 501/90, presentada pel Crup Parlamentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a reprovaci6 del cap
teniment del Conseller de Turism e per no voler tramitar la proposta de deroga ció deis centres d 'interes turístic nacional de Ti
rant i Son Pare. 

4) R.e .E. núm. 633/90, presentada pel Crup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a programa integral d'atenci6 a la Tercera 
Edat. 

1.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE PETICIONS 
DEL 1989. 

EL SR PRESIDENT: 

Comen<;am el Plenari d'avui, segons l'Ordre del Dia 
que els han repartit. 

Aquesta Presidencia demana a la Cambra si aprova 

Sr Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Terri 
tori: El Grup Parlamentari del Centre DemocnHic i Social, 
al Projecte q,e Pressuposts de l'any 1988, va presentar una 
esmena en· el sentit de dotar d'una partida pressupostaria 
concreta per a la resoludó d'un problema de transit a I'en
trada d'Es Castell a la carretera procedent de Maó a la 
cruma amb el camí de Trepucó i carrer de Fontanillas. 

En aquella ocasió es va dir que per raons de tecnica 
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aquest punt negre de les carrete res de Menorca. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Obres PÚ
bliques i Ordenació del Territori. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr Presidente. 

Efectivamente, Sr Quetglas, ustedes habían pedido rei
teradamente la inclusión de esta obra en los presupuestos 
generales de la Comunidad y siempre habíamos argumenta
do que era una obra típica de conservación, que no era ne
cesario es estuviese fijada con su nombre porque dependía 
realmente de la aprobación de Plan General de Villacarlos, 
en el que se prevé esta actuación. 

Este es el criterio que habíamos mantenido hasta aho
ra en el servicio de Carreteras de la Conselleria, pero real
mente la situación es preocupante. Evidentemente noso
tros también somos sensibles a estos accidentes, que des
graciadamente se producen en toda la carretera de Villa
carlos; es una carretera que se está convirtiendo en una ca
lle por razones urbanísticas que no tienen n¡'nguna posible 
solución. En este caso creo que se pueden hacer algunas 
cosas para mejorar la seguridad en el tráfico, pero desde 
luego nunca será una seguridad absoluta mientras se siga 
considerando como una carretera y no como una calle. 

En cualquier caso, a la vista de la situación planteado 
en estos momentos y de acuerdo con nuestro servicio de 
conservación de carreteras, vamos a ponernos de inmediato 
a la resolución de este tema, a pesar de no estar todavía a
probado el Plan General y la solución que preveía. Si a pe
sar de no estar aprobado el Pan no existe inconveniente pa
ra la nr.l1nación ¡iP. In" tp.rn~nn<; np.rp.<;arin<; <;p.Ullrn nllP. III 

que hagi assumit un compromís davant aquesta Cambra, 
que sincerament li agraesc en nom del nostre Grup Parla
mentari, que enguany, al llarg d'aquest exercici, comen~
ran les obres. Jo li puc garantir, perque voste sap perfecta
ment que és així, que hi ha un compromís explícit per part 
de l'Ajuntament d'Es Castell en el sentit que la disponibili
tat deIs terrenys és un fet, de manera que ens hem d'alegrar 
que finaIment es dugui a terme una obra que el nostre 
Grup ve demanant reiteradament des de ja fa tres anys al 
Govern i a aquesta Cambra. Res més que moltes gracies. 

Gracies, Sr President. 

1.2.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1144/90, PRESEN
TADA PEL DlPUTAT SR SEBASTIA SERRA 1 BUS
QUETS DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

La pregunta núm. 1144/90, que formuIava el Sr Sebas
tia Serra i Busquets, queda posposada per a un próxim PIe 
per absencia justificada d'aquest Diputat. 

I1I.- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 1133/90, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI CDS, SUBSEGÜENT A 
LA INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 2400/89, RELATI
VA A POLITICA DE VlVENDA SOCIAL DEL G0-
VERN DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES 1-
LLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt tercer de I'Ordre del Dia, referit a la 
MoCÍó registrada amb el núm. 1133/90, subscrita pel Grup 
Parlamentari CDS i derivada de la Interpel.lació núm. 
2400/90, sobre política de vivenda social del Govern de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

Per defensar aquesta Moció i per part d'aquest Grup, 
tP.lll nllrlllll11 pI PnrtllVP.ll Sr ()l1p.tulll<; 
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El primer objecliu pretén ajustar l'acci6 de política 
d'habitatge, l'acci6 de noves construccions d'habitatges a 
les necessitats d'habitalge social. Moltes vega des - ja ho 
vam dir i ho hem dit reiteradament - la pol1tica d'habitatge 
respon més a raons d'oportunitat, i ho dic en el millor sen
tit de la paraula, que a haver detectat vertaderes necessitats 
d'habitatge. 

Quan dic raons d'oportunitat em referesc senzillament 
al fet que es construeixin habitatges socials o es puguin 
construir on hi ha un sol disponible, on hi ha un Ajunta
ment que col.labora suficientment amb la Comunitat Auto
noma per poder dur endavant una determinada promoció, 
pero aixo són meeanismes que no garanteixen de cap mane
ra que l'acci6 polftica del Govern de la Comunitat Autono
ma en la materia respongui exactamenl a les necessitats de
tectades. 

Es cert, no ens sap cap greu reconeixer-ho una vegada 
més des d'aquesta tribuna, que el Decret de manteniment, 
no record exactament el titol, pero el Decret de manteni
ment de les sol.licituds d'habitatge i, per tant, d'informar 
adequadament quines s6n les necessitats d'habitatge geo
graficament, sectorialment i per grups és bo, és un bon De
cret, és un Decret innovador que ha significat una pass a en
davant en la materia de mantenir un coneixement de l'estat 
de la demanda i de les necessitats d'habitatges socials, pero 
el que falta és donar la passa següent. 

Si la informació és bona i correcta - i jo crec que ho és, 
jo crec que valla pena reconeixer aquesta acció del Govern 
-, el que s'ha de fer és donar la pass a següent: que la pro
gramació deis habitatge s'ajusti a la detecció de les necessi
tats i no a criteris' aleatoris de disponibilitat, com hem di! 
abans. -

El segon objectiu és indubtablement ambiciós, pero jo 
crec que valla pena posar-lo damunt la taula, almanco com 
una fita quantitaliva per assenyalar exactamenl el nostre 

fins a nivells de practica existencia només testimonial, i el 
públic darrerament s'ha recuperat, pero després d'una bai
xada molt important a causa del trauma de les transferen
cies, de manera que crcim que l'adequat, tant per les possi
bilitals financeres del Govern d'aquesta Comunitat Auto
noma com per les necessitats, és elaborar un programa 
d'actuació amb aquests dos objectius: la duplicació del 
nombre d'habitatges que s'inicia i que aquests que s'inicien 
s'ajustin a les demandes ens pareixen conseqüencies logi
ques, un principi de sentit comú que mereixenl el suport de 
tots els grups Parlamentaris. 

El segon punt de la nostra Moció demana una actuació 
del Govern sobre una materia - també ho varem dir a la In
terpel.lació - en la qual al nostre judici el Govern no ha fet 
la política competencialment li pertoca tant per Estatut 
com per transferencia de competencies i que, a més, és una 
acció absolutament indeclinable, imbricada en l'acció en 
materia de política d'habitatge. 

Li demanam a Govern un pla d'actuació en materia de 
sol. El Govern sap perfectament, reconeix i té diagnosticat 
i detectat que el principal problema amb que topen les pro
mocions d'habitatges socials, les promocions d'habitatges 
per als sectors que no poden anar al mercat lliure d'habitat
ges si no és en situacions subvencionades, és la necessitat 
de llevar una de les barreres que més fortament pressionen 
sobre el preu final de l'oferta d'habitatges, que és el preu 
del sol. A les nos tres illes aquest és un factor especialment 
important que té una gran incidencia sobre el preu total fi
nal que s'ha de pagar per un habitatge; per tant, demanar-li 
una actuació en materia de sol residencial per a la cons
trucció d'habitatge social i els seus equipaments és, diriem, 
un deis pilars fonamentals de qualsevol acció futura en 
aquesta materia. 

Reconeixem que el Govern té els instruments, que té 
una empresa gestora, Gesturbalear, que fins ara s'ha limitat 
afer actuacions en materia de promoció de sol industrial, 
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El que pass a, pero, és que aquesta política d'adquisició 
d'habitatges ha d'estar, al nostre judici i aquest és el sentit 
de la proposta, presidida per tres criteris fonamentals, per 
tres criteris basics. En primer lloc, com hem dit abans, les 
adquisicions d'habitatges s'han de sotmetre, s'han de limi
tar a cobrir les necessitats detectades, és a dir, una vegada 
més nosaltres demanam que es comprovi que cada adquisi
ció respon a les necessitats d'habitatge social en la zona o 
municipi on tengui lloc la promoció objecte de compra. 

No hi ha cap dubte i ja ho varem assenyalar així que 
una adquisició d'aquest tipus pot significar resoldre un 
maldecap important, problemes a un promotor o una enti
tat financera que es trabi amb un actiu que no és seu. Per 
tant, aquest no ha de ser manera el criteri amb el qual el 
Govern ha de fer les seves adquisicions d'immobles, el cri
teri ha de ser en funció de les necessitats detectades a tra
vés del mecanisme al qual ja ens hem referit abans i, per 
tant, saber que qualsevol adquisició respon a una necessitat 
municipal o una necessitat d'una barriada concreta i no a la 
necessitat d'alliberar-se d'un patrimoni, d'un actiu molest 
pel qui no ha pogut acabar una prom oció de canlcter pri
vat. Aquesta és una premissa imprescindible. 

La segona, naturalment, fa referencia al preu. Si els 
habitatges de pratecció oficial tenen una limitació de preu, 
demanam que els cost total per a la Comunitat, per a les 
arques de la Comunitat, quedi sempre r er davall del modul 
ponderal aplicable una vegada acabades les obres, és a dir, 
comptant el que la Comunitat paga per la compra de I'edi
fici a mig construir més el que haura de gastar per acabar
los. 

Per últim - una exigencia d'absolut respecte als princi
pis de transparencia que ha de presidir qualsevol acció pú
blica en aquesta materia - demanam que l'adquisiciÓ d'im
mobles per convertir-los en habitatges de promoció oficial, 
de promoció pública, sigui feta mitjanc;ant l'anunci públic 
perque es puguin ofertar tots aquells que puguin resultar 
aptes al preu i en les condicions de cobrir necessitats detec
tades que el Govern, que l'Institut Balear de la Vivenda, és 

potecari, institucions com la Caíxa Postal, els ha de ser sufi
cient, com els ho és quan intervenen en el mercat lliure, la 
garantia hipotecaria, la garantia real de l'immoble comprat 
i venut per accedir a la seva financ;ació. La reclama ció d'a
val subsidiari de la Comunitat Autonoma és una distorsió 
important del principi del credit hipotecari i és una funció 
d'una responsabilitat per part de la Comunitat Autonoma 
que ens preocupa, que va més enlla de les seves obligacions 
i que ens pareíx una exigencia no admissible per part del 
Govern de la Comunitat Autonoma, de les entitats finance
res i en darrera instancia del Govern de I'Esta1. 

Que li demanam al Govern de la Comunitat Autono
ma? Que gestioni davant aquests que aquest aval subsidiari 
quedi suprimit i en aixo, Sr Conseller, senyors del Govern, 
comptin amb tota la col.laboració del nostre Grup Parla
mentari per reforc;ar aquesta petició en totes les instancies 
que calgui. 

Molles gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICcr I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Jo diría que en príncipi aquesta Moció és bona, que té 
un bon rerafons, busca solucionar un problema greu a les 
nos tres illes, pero no veig cap so lució important en cap deIs 
seus punts. Solucions practiques, clar, perque dir que hem 
de fer el doble del que feim, jo afirmaría que si pot ser hau
r[em de fer quatre vegades més i tot el que fos necessari. 

La veritat és que ac;ó té molles dependencies. Haur[em 
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lloe sense que fos a sois espeeials per a aquest tema. El se
gon punt, per deseomptat, no el votaria mai; els altres no 
els veig neeessaris perque vertaderament és una gestió que 
jo cree que qualsevol gestor, sigui la Conselleria d'Ordena
ció del Territori, IBA VI o qui sigui pot fer aquesta feina 
que demanen aquí. 

Jo Vllll que la facin, es ciar, no faltaria sinó, aquesta i si 
es pot aconseguir no avalar ningú i que surti més barat i tal 

plegat, enhorabona, i si a més a més resulta que les Caixes 
a partir d'ara fan ajudes especials, millor, i si Madrid també 
es despengés per casualitat a ajudar - seria una gran casua
litat - encara míllor. 

En definitiva, el quart punt també és un demostració 
de bona voluntat; tret del segon, repetesc, 1015 els punts 
són de bona voluntat, no els veig necessaris i d'acord amb 
el que he dit ara el quart és per donar-li suport, pero vaja, 
m'estranyaria molt que aquesta gestió ja no s'hagués [el. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Actualment el Govern construeix 300 habitatges i la fi
nan«ació que s'obté del Govern de I'Estat és inferior a 
aguest número, de 120 i busques, si no ho _ record mala
ment. Aleshores doblar aquesta xifra sense que hi hagi més 
aportació del Govern de I'Estat, passar de 300 a 600, supo
sa un cost important i, per una altra banda, si sembla que 
és ver que el Govern de I'Estat vol fer un pla nou d'habitat
ge potser aixo aconsellaria esperar una mica per veure que 
•• • _. _ J. I • • • • •• .' • 

sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Sr Portaveu del CDS, em sembla que per les manifes
tacions que acabam de sentir la seva Moció sugsegüent tin
dra la mateixa son que han tingut moltes altres interpel.la
cions, proposicions no de !Iei i mocions subsegüents en 
aquesta Cambra respecte d'aquest importantíssim tema, 
que és el de I'habitatge social. 

El nostre Grup donara suport a tots els punts de la se
va Moció, perque pensam que hauria de ser una acció prio
ritaria dins la linia de govern de la Comunitat Autonoma, 
una Hnia que vagi a afavorir el benestar social, sobretot de 
les capes socials més desfavorides, una Hnia que connecta 
amb les aspiracions de les centrals sindicals que recentment 
han presentat una adaptació a les IIles Balears de la Pro
posta Sindical Prioritaria i una situació que exigeix, no no
més gestionar, que és el punt núm. 4, I'únic punt que sem
bla que pot sortir aprovat avui, sinó també una acció de go
vern decidida, via pressupostos. 

Es evident que si doblam el nombre de les promocions 
públiques perque també hi ha una demanda que és exacta
ment el doble de la previsió que el Govern ha fet per a en
guany, a<;o obligara a reroodelar els pressupostos i destinar 
recursos a aquesta acció en detriment d'altres, pero aquest 
és precisament el cost que podria tenir una política dife
rent. 

Som partidaris tarobé de programar actuacions, de no 
actuar a la que salta i en [unció de situacions com les que 
explicava el Conseller d'Obres Públiquesfa dues setmanes a 
la intervenció sobre la interpel.lació, és a dir, anar a remole 
de les situacions que les empreses privades tenen, amb les 
oportunitals que puguin donar d'adquisició d'edificis, d'ha-
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paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sr Quetglas, des d'aquf faré el possible per veure si 
aquesta Moció en quatre punts aconsegueix els vots sufi
cients per passar, ja que entenem que aquesta Moció és 
bastant millar que la Interpel.lació que es va fer fa poques 
setmanes. Anem-hi punt per punt. 

El primer parla d'elaborar un programa d'actuaeió en 
materia d'habitatge social. Jo cree que aquí hem de fer la 
matisació que tal vegada si ens hi hem ficat ja la farem a
viat, pero hi ha gent que potser no la hi fara, que és la dife
rencia entre habitatge protegit, públie i privat. 

Jo entenc que el públic és en mans d'IBA VI. L'any 88 
hi va haver un parentesi amb motiu del que sigui, de no fir
mar un conveni que nasal tres pensam que s'hauria d'haver 
firmat, i hi va haver una aturada grossa. S'ha reconegut que 
durant el 88 no és va fer cap habitatge de promoció públi
ca; ara bé, les expectatives del 89 i de cara al 90 pareixen 
millors, per tant deixem que facin el seu cami, si bé estam 
d'acord amb l'intent d'augmentar aquest nombre d'habitat
ges ja que totes les dades que tenim demostren que la 
quantiLat d'habitatg.es que es Can és insu[icient. 

Hi ha una altra pan, que és l'habitatge de protecció 
oficial privat. Nosaltres creim que en aquest camp no basta 
un conveni Comunitat AutonQma-Ministeri de la Vivenda 
o Ministeti d'Obres Públiques, sinó que a part d'aquest 
conveni en necessitam un altre entre la Comunitat Autono
ma i l' Associaei6 de Constructors i Promotors o la Patronal 
de Picapedrers per assegurar la realització d'aquest tipus -
d'habitatges any a any. 

Jo entenc que aquests habitatges són necessaris, ja que 
els públics i els privats - durant el debat d'avui tendrem 
temps de parlar-ne - van a un sector social totalment dife-

co així figura en el conveni que es va firmar. 

Passem al segon punt, elaborar un pla d'actuació en 
materia de sol. Jo crec que aquest va ser el tema que es va 
discutir més fa dues setmanes. Vaig dir i repetese que sobre 
aquest tema hi ha tres postures cIares i que, a més, no cree 
que ningú les amagui. Hi ha la postura del Partit Popular, 
que és qualificar molt de sol a fi que es vagi desenvolupant 
a mesura que es necessiti; nosaltres ereim que no és ver, 
que el sol no surt al mercat quan és necessari, sinó que ha 
fa quan es paga a un bon preu. La postura més radical, dió
em, és la socialiLzació del sol, i la postura intermedia, que 
és la nostra, consisteix a intentar crear mecanismes d'inter
venció perque I'Administració Pública pugui intervenir en 
un moment concret sobre el sol. 

Ciar, el Centre Demoeratic i Social demana un pla 
d'actuació. La majaría d'actuacions que s'han fet fins ara en 
aquest país són mitjanc;ant una !leí d'intervenció en materia 
de sol; jo entenc que vos tes no propasen aixó, sinó un pla 
d'actuació en materia de sol. També pareix interessant, per
que nosaltres entenem que dins aquest pla hi cap tot tipus 
de conveni amb entitats privades, amb Ajuntaments, etc., 
etc. i aixo en du a un punt important, és a dir, si partim de 
la necessitat d'habitatge a través d'un pla, segurament cer
carem terrenys on fan falta els habitatges i deixarem anar 
un poc aixo de si un Ajuntament cm dóna terrenys ja cons
truese vivendes i si un Ajuntament no em dóna terrenys jo 
no construesc vivendes. Aixo no pareix un pla seriós. 

El tercer punt supos que ve a causa de la compra de 
l'edifíci que s'ha fet per pan d'IBA VI. El Sr Ribas de Rey
na, quan va debatre aquest punt va dir que aquesta compra 
ens havia escandalitzat; no és així, nosaltres no ens escan
dalitzam perque es comprin habitatges; és un fet regulat, 
almanco per la llei nacional, pero ens sembla mol! bé el 
punt que propasa el CDS perque en aquesta Comunitat és 
necessari regular la compra d'aquests habitatges. Repetesc 
que ens pareix molt bé que es comprin, pero d'una manera 
regulada, perque el que ens escandalitza realment, Sr Ribas 
de Revna. és aue aauests h¡¡hit;HP'~S s'h~vi~n ck mmnrM 
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també ho dic amb totes les reserves - que no hi ha cap tec
nic qualificat d'IBA VI que dugui la direcció d'aquesta obra. 
Aixo és el que ens escandalitza, Sr Ribas de Reyna. 

Sobre el punt 4, estam totalment d'acord que les en ti
tats financeres corrin el risc únicament i exclusivament amb 
I'immoble, sense necessitat de cap aval. 

Gracies. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra Vice
presidenta Primera presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr Serra. 

Por parte del grupo POPULAR, tiene la palabra el Di
putado Sr Ribas de Reyna. 

EL SR RIBAS DE REYNA: 

Sra Presidenta. Sras i Sres Diputados. 

Después de escuchar el otro día con verdadero interés 
la Interpelación que hizo el CDS sobre las viviendas socia
les y después de escuchar hoy la Moción como estaba pre
visto, yo reconozco que el tono, las maneras han bajado y 
se han puesto en los sitios donde tendrían que haber estado 
desde un principio, porque pienso que el Sr Quetglas, el o
tro día, cuando estuvo hablando aquí, yo comprendo que es 
una persona que ha trabajado en la Conselleria, que cono
ce perfectamente los temas y ya no me pareció lo mismo lo 
del PSOE. Yo le respeto totalmente porque creo que ha es
tado usted perfectamente en todo momento, tanto en la In
terpelación como en la Moción, pero entrando en la cues
tión de la Moción yo quisiera decir lo siguiente: 

Sobre los cuatro DuntOS de la Moción. va sahemos aue 

el Ministerio de Obras Públicas, Sr Serra, es lo mismo, el 
Ministerio ha concedido 123 viviendas y la Comunidad Au
tónoma ha conseguido que se van a hacer 300 viviendas y 
tendra que asumir el pago de la diferencia de las 123 a las 
300. Esto significa unos costes; si en la Moción que nos 
presenta dice que tenemos que duplicar, esto significaría 
hacer 600 viviendas en Baleares y 600 viviendas en Balea
res, Sr Quetglas, usted sabe perfectamente y mucho mejor 
que yo que supondria aproximadamente un resultado de 
3.500 millones de pesetas, de las cuales la Administración 
Central tendría que pagar 900 y pico de millones y el resto 
la Comunidad Autónoma de Baleares. 

Yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que 
hacer una política de vivienda social y la está haciendo el 
Gobierno, creo que el esfuerzo que va a hacer la Comuni
dad Autónoma de poder llevar a efecto en estos momentos 
las 300 viviendas es interesante e importante. 

La cuestión del suelo. Me habla de la segunda y, como 
le he dicho en la primera, yo creo que se está haciendo este 
esfuerzo suficiente e importante; no suficiente porque ten
dríamos que hacer más, pero usted sabe perfectamente la 
situación en que se encuentran los presupuestos generales 
de aquí y de los dineros que puede tener el IBA VI. Sobre la 
cuestión del sucio, no cabe duda que la tendencia y nuestra 
política del Gobierno Balear consiste en no hacer ghettos 
en sitios determinados, sino que se vayan haciendo vivien
das sociales donde se vayan solicitando. Ya hemos dicho . 
que la cantidad de viviendas solicitadas aquí, en la ciudad 
de Palma, lógicamente es más importante que en los pue
blos, que tienen unas peticiones mucho menores, pero en 
Palma, que esjustamente do"nde hay 1.112 solicitudes, real
mente formár núcleos, coger un centro determinado y ha
cer toda una serie de bloques, creo que no es buena políti
ca. Creemos que la dispersión es mucho más importante y 
que es mucho mejor hacer viviendas donde puedan hacerse 
en un sitio determinado. 
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módulo, tal como está presentado, que estaba a 74.000, se 
ha comprado mucho más barato. 

Déjese de todas estas cosas que le escandalizan, por
que no hay ninguna clase de escándalo, Sr Serra; puede pe
dir toda clase de información y se dará usted perfecta cuen
ta que todos los temas están perfectamente clarificados. 
Las viviendas no se han vendido por 1,2 de módulo, sino 
que se han comprado más barato por parte de IBA VI, esto 
está demostrado, yo le podría decir exactamente que las 22 
viviendas de Son Gotleu salieron exactamente a 5 millones 
de pesetas, 5 millones, y a 5.583.000 las viviendas de Es Ra
fal Nou, sin contar los locales comerciales. 

Esto significa que va todo incluido, es decir, no tenga 
usted dudas sobre lo que esta metido o no, todo está meti
do, Sr Serra, aquí no tenemos que esconder nada y además 
yo creo que en su calidad de Diputado puede usted pedir 
tantas aclaraciones como crea conveniente y estoy total
mente convencido que IBAVI tendrá muchfsimo gusto en 
dárselas pública y privadamente. Entonces no deje la Sala 
en la nebulosa de decir aquí cosas que le escandalizan; de 
escándalos, ni uno. 

En cuanto al cuarto punto, nosotros estamos de acuer
do con el CDS, es decir, si tenemos que instar de alguna 
manera al Gobierno para que eviten que hayamos de poner 
el aval ante el !3anco Hipotecario, a nosotros nos parece 
bien todo ló que podamos en este "aspecto, porque yo creo 
que también hoy se ha percatado que no es que IBAVI pre
tenda poner un aval, sino que es el Banco Hipotecario el 
que exige de alguna manera poner los avales y si tenemos 
ganas de obtener un préstamo para poder hacer unas vi
viendas sociales no nos queda més remedio que pasar por 
las normas que dicte el Banco Hipotecario. Si con la ayuda 
de todo este Parlamento nosotros podemos conseguir que 
esto no sea así, realmente vamos a estar totalmente de 
acuerdo y estaremos todos encantados. 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

tat Autónoma una política d'habitatge és prioritaria o no i 
si per al Govern d'aquesta Comunitat Autonoma és priori
tari o no el fet d'ajustar la política d'habitatge social a les 
necessitats detectades. 

Jo no he tengut cap inconvenient a felicitar aquest Go
vern pel que ha fet en relació amb el manteniment d'una 
informació important i ben calibrada sobre les necessitats 
d'habitatges. El Decret que va fer per al processament i el 
manteniment actualitzat de les demandes, de les peticions 
d'habitatges és un bon Decret, ha servit d'exemple a moltes 
altres Comunitats per posar-lo en marxa en els seus ambits 
i no he tengut absolutament cap inconvenient a felicitar el 
Govern per aquest motiu, pero aixo és absolutament inútil 
si a continuació no s'aplica aquesta informació en la políti
ca que es practica. 

¿De que serveix detectar que hi ha una bossa i una ne
cessitat d'habitatges a tal municipi, a tal barriada o en rela
ció amb tal sector de treballadors, etc., si a continuació 
aquella informació perfecta no serveix per prendre una de
cisió política per atendre aquella necessitat? No serveix per 
a res. Per tant, és imprescindible adequar l'oferta a la de
manda, és imprescindible prioritnQ per atendre una neces
sitat social basica i, per tant, destinar recursos financers de 
la nostra Comunitat a aquesta finalitat, recursos financers 
que voste em diu que proposi quan vengui el pressupost. Ja 
ho varem fer, Sr Pascual, no importa li ho recordi, el nostre 
Grup Parlamentari va posar una esmena perque l'IBA VI 
rebés recursos de la Comunitat Autonoma que li permetes
sin iniciar 200 habitatges més durant l'any 90 i aquesta es
mena logicament va ser rebutjada. 

Una altra objecció que voste m'ha posat és que aixo 
significaria unes modificacions pressupostaries. etc., i no és 
cert, no és cert perque voste sap perfectament que la políti
ca de l'habitatge esta organicament i institucionalment des
centralitzada dins la nostra Comunitat Autonoma a través 
d'un promotor públic, que és l'Institut Balear de la Viven
da i, per tant, aquest té capacitat jurídica i financera sufi
cient per endeutar-"se, per cercar fonts financeres, per subs-

• • _ 4 
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dir que no em pareix molt adequat esperar aquesta llei per 
fer una política de sol. 

Crec que la responsbilitat d'aquesta Comunitat Auto
noma hi és, és ver que s'ha d'exigir responsabilitat subsidia
ria per pan de I'Administració Central perque col.labori en 
la finan<;ació, que és poca, aixo és cert i el Govern sempre 
tendra el nostre supon en aquesta qüestió, pero no és 
menys cert que la responsabilitat de la política d'habitatge i 
la de la polftica de sol apte per a la construcció d'habitatges 
socials i els seus equipaments és una responsabilitat d'a
quest Govern. Que aquest Govern després podra demanar, 
haura d'exigir i haura de posar en marxa tols els mecanis
mes que calguin per demanar la col.laboració de l'Adminis
tració Central? Evidentment i, arnés, tendra el nostre su
port, pero no pot defugir la seva vertadera responsabilitat, 
que és aquesta. 

Vull agrair al Grup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES el seu recolzament, coincidir en que els nostres plan
tejaments tenen en comú, no casualment, amb els planteja
ments de l'adaptació de la plataforma sindical prioritaria 
que s'ha fet per a les Illes Balears i agrair igualment al 
Grup Parlamentari SOCIALISTA el recolzament anunciat 
a tots els punts de la nostra Moció. 

Al Sr Ribas de Reyna, simplement li vull fer un parell 
de precisions. No crec que la meva interven ció hagi signifi
cat una baixada de to, ni d'exigencia ni de consideració so
bre el que és la polftica d'habitatge del Govern d'aquesta 
Comunitat Autónoma. No ha canviat res en la meya consi
deració i argumentalment tampoc no crec que hagi canviat 
res. Per exemple, en relació amb la compra de l'edifici .. . jo 
no vaig parlar d'escandols ni de res d'aLxo, vaig parlar de la 
manca de concurrencia, aixo sí, perque no hi va haver un 
principi d'igualtat d'oportunitats ni tampoc hi és ara i a ai
xo respon el contengut de la nostra Moció. 

Un tema molt important - i ja acab, Sr President - en 

meves opinions no han canviat en absolut, perque jo crec 
que el coneLxement que tenc i que tenia de la política d'ha
bitatge i de les coses que la condicionen continua essent el 
mateix i l'únic que em sap greu és veure derrotada una ve
gada més, veure con es derrotara una vegada més una pos
sibilitat de posar en marxa una de les polítiques essencials 
per fer d'aquesla Comunitat Autonoma, que passa per ser 
una de les més Tiques o la més rica d'Espanya, sigui també 
la Comunitat més solidaria, la Comunitat més progressista, 
la Comunitat que contempla basicament una vocació fona
mental de la nostra Constitució i també del nostre Estatut, 
un tema tan cssencial per a la igualtat del ciutadans com el 
de l'habitatge. 

Gracies, Sr President. 

(El Sr President repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Moció 
que acaba de defensar el Portaveu del Grup del CDS, Sr 
Quetglas. 

Pel sentit del debat pareix que es poden votar junts els 
punts 1,2 i 3, i el4 separadament. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favors els 
punts primer, segon i tercer de la Moció que acabam de 
sotmetre a debat, es valen .posar drets? Gracies .. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació : Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjats els punts 
primer, segon i tercer que acabam de sotmetre a votació i 
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va a política del Govern respecte de la rehabilitació i man
teniment d'habitatges de protecció oficial. 

Per formular la interpel.lació i per part del Grup pro
posant, té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Fa un moment el Portaveu del Grup POPULAR, el Sr 
Ribas de Reyna, feia una afirmació interessant. Deia: "la 
tendencia del Govern Balear és de no fer ghettos, sinó d'in
tentar fer habitatges on fan falta". 

El cas és que amb aquesta interpel.lació nosaltres vo
lem fer la segona part d'a0 que anam debatent fa algunes 
setmanes i és un deIs punts fonamentals de la política so
cial del Govern de la Comunitat Autónoma, els habitatges 
de protecció oficial, i si bé -es cert que no podem ni volem 
acusar el Govern de les Illes Balears d'haver creat en al
guns casos ghettos d'habitatges socials, perque vostes han 
estat destinataris d'una herencia que ve d'antics Instituts 
Nacionals de la promoció del Patronato de la Vivienda, si 
volem posar emfasi en la necessitat d'analitzar que passa, 
com es van fent, com queden ja fets els habitatges de pro
tecció oficial. 

Podriem esmentar, sense anar gaire enfofa, una notícia 
de dia 23 d'abril d'enguany, que diu que els velns de Ca Es 
Serres, d'Eivissa, detecten un seguit de deficiencies de la 
instal.lació electrica, a les canonades, a la fusteria, als aca
bats d'obra d'uns edificis que van ser ocupats a finals del 
passat mes de gener, i ocupats el passat mes de gener, les 
deficiencies deIs acabats són tals que fins i tot hi ha hagut 
accidents amb resultat de lesió que ha obligat a hospitalit
zar la persona ferida per causes concretes: fallades de fon
taneria que han provocat fugides d'aigua, taques d'humitat, 
deficiencies de tota mena. 

Vostes saben perfectament que el Grup NACIONA-

ges que ten en un espai molt redult, algunes de les quals no 
depassen els 60 metres quadrats, el baix nivell cultural, el 
poc arrelament a la Comunítat, el fet que hi vísquín fami
líes nombroses molt joves amb una baixa qualíficació pro
fessional, amb existencia d'economia submergida, amb grau 
a11 d'analfabetisme, etc., etc. 

ProblemAtíca educativa, social, económica, en definiti
va qualitat de vida, i de qualitat de vida és del que voldr[em 
que el Govern fos ben conscient i que trobés recursos que 
té per satisfer aquestes necessitats elementals, Msiques 
perque la vida es pugui desenvolupar amb dignitat. 

Hi ha blocs d'habitatges que han estat objecte de diver
ses protestes per part del seus llogaters. L' Associació de 
Velns del PoHgon de Llevant ha estat especialment activa i 
justament combativa a l'hora de denunciar les múltiples de
ficiencies que es detecten a nivell d'humitats als habitatges 
que es veuen a les juntes de dilatació, la tela asfAltica de les 
terrasses aixecada, els pilars basics deis edificis amb acumu
lació d'aigua i fang, la qual cosa fa pensar que també hi ha 
problema de seguretat a l'habitatge, seguretat que, per 
exemple, la gent tradueix, quan es produeix el famós terra
tremol d'Alger i hi ha queixes deIs velns i unes inspeccions 
que vénen a tranquilitzar i a dir que no passa res, que els 
clivells que s'han produ'it són normals, que no hi ha motiu 
d'alarma, peró la gent viu en continua intranquil.litat. 

El grup de 532 habitatges, per exemple, si vostes pas
sen per allA passejant veuran com hi ha hurnitats a les fa~
nes, els balcons s'esgrellen amb perill de caure, de fet les 
fioles cauen amb greu perill per als vianants, les jasseres 
bAsiques presenten estrells i els pilars es troben en males 
condicions. No parlem ja del famós bloc de 232 habitatges. 
En aquests, com vostes saben molt bé, no s'ha produH ni 
tan soIs la recepció definitiva per part del verns, deis inqui
lins. Per que no s'ha produ"it? Senzillament perque no és de 
rebut recepcionar amb el nom d'habitatge el que és senzi
llament un habitacIe producte, diguem-ho cIar, d'una espe
culació urbanística, d'una activitat constructora que ha oca
sionat, en paraules llampants, una estafa a les persones que 
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a mantenirles. Hi ha una instaLlació, per cxcmplc, una 
planta de gas que té GESA, que provoca contaminacions 
constants, que malgrat el que digui la Consel!eria d'Indús
tria en una resposta escrita garantint que hi un sistema de 
scguretat suficient, ningú no pot obviar que es donin situa
cions com la que ahir mateix, segons informacions, es pro
dUla pel fel d'haver-hi un conat d'incendi que va fer sonar 
I'alarma del Col.legi d'EGB del Polfgon de Llevant i que va 
haver de ser desallotjat amb urgencia. No és un fet aiJIal, 
lamentablement és una situació que s'ha repetit diverses 
vegades. 

Les humitats, i aixf ho han denunciat els mitjans de co
municació, provoquen, sobretot als infants, uns problemes 
pneumónics que obliguen a una sensibilitat especial per 
pan de la Conselleria de Sanitat i a coordinar esfor<;-üs 
d'Indústria, d'Obres Públiques, de Sanitat, esfon;:os de go
vern, per evitar aquestes problematiques. 

Que passa amb la problematica de la droga i la degra
dació social que es viu en aquest indret? Vostes diran que 
no tenen cap competencia en materia de droga i pOlser te
nen ra6. Competencia escrita no en tenen cap, pero si vos
tes permeten que habitatges desocupats siguin desapareda
des, és a dir, que es tombin els barandats, hi entrin i hi fa
cin trafic de drogues, vostes no tenen culpa del trafic de 
drogues, pero en ten en del fet que els habitatges s'ocupin 
il.legalment. L'IBA VI hauría d'intervenir i fugir del des
control total d'aquesta situaci6 realment perillosa. 

No cal posar exemples, pero hi hagut actuacions poli
cials i judicials i, acudint només a aquesta memoria col.lec
tiva, parlant amb els veins vostes veuran com la Comunitat 
de Veins coneix perfectament quins s6n els habitatges ocu
pats il.legalment en aquests moments, quins s6n els habi
tatges que poden encobrir determinad es actuacions obvia
ment il.legals de trMic de drogues. 

Podríem enunciar moltfssimes deficiencies i crec que 

habitatges que no mereixen aguest nomo 

Acab. Jo pens que a vegades cal anar a parar al fons de 
la miseria per reconeixer la veritat igual que a vegades cal 
baixar al fons del pou per veure els esteJs. Creguin, Sres i 
Srs Diputats, que quan en aquell debat sobre l'estat general 
de la Comunitat Autonoma, el Sr President Cañellas deia 
"Sr López, sembla que voste i jo no vivim en el mateix pa
ís", cobraven valor les paraules que jo li contestava en 
aquel! moment: "No, senyor Cañellas; vivim en el mateix 
país, pero el vivim de diferent manera". 

Crec que seria molt bo que forméssim, no neccessaria
ment una comissi6 d'irtvestigació sobre aquest tema, com 
ho hem fet en altres, sinó que bastaria que hi hagués la vo
luntat de visitar in situ aquestes coses per adonar-nos de la 
dimensió del problema. 

Esperam solucions. Gracies. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra Vice
presidenta presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr López Casasnovas. 

En representació del Gobierno, tiene la palabra el 
Conseller de Ordenación del Territorio, Honorable Sr Saiz. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas.gracias, Sra Presidenta. Sras t Sres Diputados. 
Sr López Casasnovas. 

Lamento que no haya ha analizado un poco más pro
fundamente los preparativos de esta interpelación, porque 
yo no diré que le parezca bien nuestra actuación, creo que 
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Uno de los procedimientos que se utilizaban antigua
mente para la adjudicación de viviendas era lo que llama
ban viviendas en acceso diferido a la propiedad y parece 
que jurídicamente - es una modalidad que hoy ya no existe, 
por supuesto - seguían siendo propiedad del Estado hasta 
que habían sido pagadas en su totalidad, a los 35 o 40 años. 
En estos momentos son las viviendas del Camp Rodó, Fray 
Junípero Serra, etc. Precisamente ahora se cumplen las 
fechas y ya estan procediendo a la entrega definitiva a sus 
propietarios, pero las otras viviendas, las 466, las 232, las 
534, etc., se han vendido; con un pago aplazado, pero son 
propiedad de los titulares. Consecuentemente, no son ya 
del Ministerio, ni del Gobierno, ni del IBAVI;son de sus ti
tulares. 

Entonces los gastos de conservación de estas viviendas 
corresponden a estos titulares; los gastos de mantenimien
to y de limpieza de los espacios comunes, si son privados 
corresponden a los titulares y si son públicos corresponden 
al Ayuntamiento como cualquier otra calle de la ciudad. 
Aunque la promoción del Polígono de Levante correspon
diese a la Administración del Estado, en su día el Ayunta
miento exigió la realización de una serie de obras comple
mentarias antes de proceder a su recepción, fueron recibi
das por el Ayuntamiento y, consecuentemente, la conserva
ción de los espacios públicos, el mantenimiento de las in
fraestructuras urbanísticas de la zona que usted dice, cor
responden al Ayuntamiento como los de cualq uier otra ca
lle, y los espacios comunes a las Comunidades de propieta
rios y de los pisos, a sus propios propietarios. 

Yo acepto que el Polígono de Levante reune unas con
diciones sociales y económicas malas. Es cierto y con esto 
no descubrimos nada, lo ha dicho el Sr Ribas de Reyna 
cuando comentaba la construcción y la política de suelo; yo 
creo que en su día fué una equivocación la realización de 
este tipos de polígonos, hoy en día no se hacen, hacerlos 
desde luego no entra en nuestra política, pero tenemos el 
Polígono de Levante y las viviendas que se han construido 
hasta ahora están desgraciadamente en el único sitio donde 
sigue habiendo solares disponibles para construir viviendas. 

nosotros, corresponde a otras instituciones como asistencia 
social. Nosotros no podemos llegar más lejos. 

Es cierto que muchas de estas viviendas no tuvieron 
una construcción de una calidad perfecta, es cierto y lo he
mos detectado, pero por la resonancia que tienen las actua
ciones de los grupos políticos yo tendría que rogar a todos 
y especialmente a usted o al Grupo que ha presentado esta 
Interpelación que analizaran en profundidad lo que está 
pasando, recabaran toda la información posible y no escuc
haran sólo una de las parles cuando plantean los proble
mas de las viviendas. Me refiero a los defectos que plantean 
sobre los bloques de las grandes promociones de viviendas 
del PoUgono de Levante que usted ha aludido reiterada
mente: las 466, las 534 y las 232. 

El informe que hizo en su día el Colegio de Apareja
dores para las 232, que ha desaparecido en estos momen
tos, no fué dado a la publicidad, pero sí se dió a conocer a 
los propios afectados en reuniones mantenidas en el lBA
VI, no públicamente, porque no tenía que hacerse. Curio
samente ahora ha desaparecido este informe, pero los tene
mos numerosos de nuestros servicios técnicos y los mismos 
usuarios han reconocido en sus quejas, o al menos así lo ha 
recogido la prensa, que no habían encontrado arquitecto 
que quisiese suscribir informe técnico que dijera lo que 
ellos dicen que está pasando y, claro, es grave hacer una 
acusación que hay defectOs en las estructuras de las vivien
das que ponen en p"eligro su estabilidad, porque, natural
mente, el hecho de hacer estas afirmaciones crea preocupa
ción en la gente, ya que los que habitan estas viviendas no 
son arquitectos nr aparejadores y no saben si realmente 
existe o no este peligro, pero tenemos informes de nuestros 
servicios técnicos firmados en los que aseguran que no hay 
ningún problema de estabilidad, ningún problema de resis
tencia, que no hay problemas de fisuración de los pilares y 
que la fisuras que aparecen en les jásenas, que existen en 
toda estructura - permítame que se lo diga como ingeniero, 
toda estructura presenta fisurción, porque si no se fisura es 
que no trabaja, esto es un principio básico del cálculo de 
resistencia de materiales -, cuando se denunció por primera 
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pudiesen tener el sistema de cuota constante o cuota cre
ciente, a su elección. 

Curiosamente, a pesar de haber aceptado todo esto, 
nunca hemos conseguido que estos señores firmen el con
trato de adjudicación de unas viviendas que están utilizan
do desde el año 82 y cada vez que hemos intentando llegar 
a un acuerdo y se les ha hecho ofertas concretas de dar so
lución a lo que pasaba, inmediatamente han aparecido nue
vas pegas que han dificultado que se pudiese llegar definiti
vamente a la firma de estas escrituras, de estos contratos de 
compraventa. 

Esto es lo que ha pasado sucesivamente. En otros ca
sos se ha llegado a un acuerdo, en las 460 llegamos a un 
acuerdo, se arreglaron algunas cosas, otras las arreglaron 
los vecinos, se hizo una rebaja en el precio para que lo asu
mieran, pero en las 232 viviendas, cuando hemos estado a 
punto de llegar a una solución, reiteradamente ha surgido 
siempre un nuevo inconveniente que ha impedido que lle
gásemos a estos acuerdos definitivos, pero fíjese usted que 
las viviendas siguen habitadas. 

Es verdad que hay problemas de drogadicción. No es 
que nosotros queramos exculparnos, es que no podemos 
hacer nada y yo creo que se lo hemos dicho reiterada y pú
blicamente. Nosotros no podemos impedir que haya tráfico 
de drogas: si tenemos una vivienda en alquiler y comproba
mos que en ella se produce un tráfico de drogas, lo que po-o 
demos hacer es no renovar este contrato de alquiler, pero 
cuando es una vivienda adjemicada en compraventa no po
demos hacer nada, ni el propio Juzgado aceptaría nuestras 
denuncias. Unicamente podemos presentar denuncias - y 
en bastantes ocasiones nuestros servicios jurídicos han -te
nido éxitos notables - para conseguir el desalojo judicial 
porque cuando estas viviendas nos habían sido devueltas 
habian sido tapiadas y ocupadas ilegalmente, pero nos ha
bían sido devueltas y eran nuestras y entonces sí lo hemos 
conseguido, salvo en algún caso en que el juzgado no lo ha 

es intervenir en las que no son nuestras, únicamente cuan
do se nos devuelven. Aunque haya problemas de drogaddi
ción o cualquier otro tipo de problemas de carácter social 
que pueda haber estas viviendas - y somos conscientes que 
los hay - no podemos intervenir porque no tenemos ningún 
título jurídico que nos dé alguna competencia para interve
nir en ellas. 

Este es el problema y eso no quiere decir que no haya 
una sensibilidad y una preocupación, la preocupación la te
nemos, aportamos servicios, pero no podemos llegar a más, 
aunque quisicrámos que también se intentase comprender 
la postura dellnstituto y no dar un apoyo, no a las reivindi
caciones justas de todos los propietarios - estoy de acuerdo 
con usted que el hecho de que una vivienda sea económica 
no quiere decir que no tenga que ser digna, tiene obliga
ciÓn de serlo, las condiciones contractuales son de una vi
vienda digna y en consecuencia tiene derecho a exigirla -
pero sí en la actitud de no pagar estas viviendas, porque lo 
que está haciendo es provocar un estado de agravio compa
rativo con los señores que pagan religiosamente, está pro
vocando una situación injusta que hace que un dinero pú
blico dejen de poderse utilizar por el organismo público 
porque tiene que hacer frente a la falta de pago, a la moro
sidad de unos señores que están ocupando estos bienes pú
blicos y no se avienen a pagar, con independencia de que se 
resuelvan o no sus peticiones que, repito, habria que anali
zar una por una, como hacen nuestros servicios técnicos y 
periÓdica y constantemente, cuando se les pide informes, 
todos ellos aseguran que no se dan esas condicions de in
fravivienda que usted ha puesto de manifiesto y mucho me
nos de una falta de estabilidad o de resistencia de las es
tructuras que pudiera provocar esos peligros que usted dice. 

Eso crea un clima, crea un estado de ánimo entre esta 
gente que evidentemente tiene muchos problemas sociales, 
el de la vivienda es uno más, pero muchos tienen proble
mas para poder pago, problemas de paro, de ensefianza, to
do tipo de problemas, y le aseguro, Sr López Casasnovas, 
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dins la societat urbana de Palma, en concret el Polígon de 
Llevant on practicament vost~ ha circurnscrit el sentit i la 
destinació de la seva Interpel.lació. 

Pero jo crec que la dificultat d'una interpel.lacio d'a
quest tipus probablement és establir una sistematica ade
quada per abordar els problemes, el conjunt de problemes 
de diversa etiologia, de diversa naturalesa, que s'entremes
cien i conformen una realitat confusa i moltes vegades difí
cil d'analitzar i de diagnosticar des de fora, diriem, de la vi
v~ncia constant del problema i en aquest sentit vull mani
festar davant la Cambra la paraula tocat, que estic "touché" 
com dirien els francesos, pel fet que, professionalment, jo 
he tengut durant bastant de temps vinculacions amb aques
tes qüestions. 

En primer lloc jo diria que una bona part del sentit fo
namental de la Interpel.lació del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES no fa referencia a polfti
ca d'habitatge, fa referencia a deficiencies en la política 
d'acció social de la nostra Comunitat Autonoma. Estam 
d'acord i compartim el fet que la política d'habitatge s'ha 
d'incardinar dins uns plantejaments de política social, pero 
probablement alguns deis aspectes que vos te ha denunciat -
tant els aspectes de promoció, de construcció, con de con
servació o rehabilitació d'un patrimoni determinat - no res
ponen al fet d'una situació de marginació, de miseria o de 
degradació, de delinqüencia, etc., etc.,que el barri, i aixo ha 
sabem tots, viu actualment. 

Per tant, per establir el diagnostic probablement ~aurí
em de separar el problema en distiñtes ·etiologies. Si em 
permet traslladar l'aspeete fonamental de la qüestió, jo cree 
que la promoció pública d'habitatge en el nostre país, des
prés de la transició política, ha estat condicionada per l'a
berrant - crec que s'ha dir amb aquestes paraules - política 
d'habitatge social que va practicar el franquisme quant a les 
seves promocions públiques, perque aixo va condicionar 
comportaments tant per part de les Administracions ac
tuants com deIs usuaris que desfiguren qualsevol planteja
ment serió s de política d'habitatge i amb els quals s'ha de 

vern de la Comunitat Autonoma ha tengut la sensibilitat 
suficient per posar alguns deIs habitatges que promou en 
lloguer i aixó és important, li ho alabam i convé subratllar
ho, pero que evident suposa l'adquisició de responsabilitats 
per part d'aquelles persones que adquireixen eIs habitatges 
en un regim de compravenda. 

El problema és a veure que passa amb aquell conjunt 
d'habitatges que es varen construir durant la transieió, que 
es varen adjudicar de manera no clarament insertada en el 
nou regim i encara és hereva deIs vicis de l'antie. Aixo ha 
creat unes situacions juridiques difíciIs, perqu~ efectiva
ment es varen posar al mercat habitatges que no tenien els 
requisits de qualitat exigibles per qualificar-Ies com a a ha
bitatges dignes - s'ha de dit tot: n'hi ha d'altres que eIs te
nen i sobradament, especialment les iniciades a partir deIs 
anys en els quals la sensibilitat de l'Administració era molt 
més important en aquest sentit - i aixo crea distintes situa
cions que jo, insistesc, crec que convé analitzar, convé dis
seccionar i convenc d'alguna manera amb la postura del 
Conseller que no és convenient exagerar excessivament 
perque hi ha massa matisos a introduir i s'ha de considerar 
tenint en compte que s'ha de fer un punt i a part per conti
nuar pel camí de fer una nova política d'habitatge, tan im
prescindible a la nostra Comunitat Autonoma, pero no 
hauríem de crear una casta especial d'adjudicataris d'habi
tatges que s'incardinassin dins unes relacions jurídiques 
normals, a pesar que una de las parts contractants sigui ~1 
Govern de la Comunitat Autonoma. 

En aquest sentit, vull referir-me altra vegada i ara crec 
que és molt oportú a la preocupació que ha manifestat el 
nostre Grup en relació amb l'exigencia del segon aval de la 
Comunitat Autonoma, perque incideix de manera molt di
recta en aquesta problemática. 

Moltes gracies, Sra Presidenta. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo SOCIALISTA, tiene la palabra el 
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qualitat de l'habitatge; jo hi afegiria un altre punt, l'adqui
sició d'habilatge usat, que és un deIs buits que ja varen que
dar a la discussi6 anterior. 

La rehabilitaci6 de cada dia agafa un protagonisme 
més fort i indubtablemenl es va convertint en l'element fo
namental d'intervenci6 i gesli6 sobre la ciutat ja construi
da. Tal vegada hi va havcr un malentes aquí dins sobre si 
els Ajuntaments han de participar en la poHtica d'habitat
gc, nosaltres pensam que precisament on tenen el seu gran 
venta]) d'actuació és en el camp de la rehabilitació. El Pa
tronat de la Vivenda de Palma es va crear principalmenl 
per rehabilitar els barris degradats de la Ciutat, cosa, Sr Ri
bas de Reyna, que no té res a veure amb el Nova 2000, com 
tampoc, que jo sapiga, no hi té res a veure l'Ajuntament. 

Manteniment. Es dificil no sé si exiSleix o no, poder in
cardinar una política de manteniment principalment per
que, com molt bé ha exposat el Sr Conseller, hi ha uns pro
blemes de propietats, etc., etc., i!ra bé, no seria de més - no
més ha die de passada - que les Administracions que con
corren en aquests temes, siguin Ajuntaments, Comunitat o 
Consells lnsulars, haguessin elaborat una política sobre el 
manteniment no només de l'habitatge, sinó de tot l'entorn 
en general. 

L'adquisició d'habitatges usats jo cree que és l'estrella 
nova, almanco a Espanya, en aquest món deIs habitatges de 
protecció oficial. Es important i en cena manera ja ens 
acosta d'una manera decidida a la Unia que s'usa a Europa, 
perque maldament en principi les persones que adquireixen 
aquest habitatges de protecció oficial siguin de baix poder 
adquisitiu, l'element fonamental d'aquestes persones és el 
desig natural de millorar d'habitatgc. Per tant, nosaltres 
creim que la possibilitat d'adquisició d'habitatges usats fa 
que aquesta gent pugui millorar progressivament el seu ha
bitatge i evidentment, el fet d'introduir els habitatges usats 
interfereix de manera decidida sobre eIs dos punts que hem 
rnmp.nt::1t ::1ntP.rinrmpnt 1::1 rp.h::1hilit::1r.ió i p.I mi1ntp.nímp.nt . 

scr els joves, les mares sense casar i, sobretot, persones de 
la Tercera Edat, per als q uals aquest concepte d'habitatge 
sala menjador-bany-tres habilacions probablcment ja no 
quadra amb les seves necessitats. Per tant, és nccessari 
abrir un marc més ampli i en lloe de parlar d'habitalgc, 
parlar d'allotjament. 

Le5 experiencies europees en aquest camp s6n mol! 
positives, es fan habitatges per a gent de la Tercera Edat, la 
qual no té per que haver d'anar necessilriament a un asil, 
pot lenir perfectament el seh habitatge, no necessita una 
C<\S3 tan gran, l'habitatge més gran el pot ocupar una fami
lia tradicional, aconsegueixen mancomunadament uns ser
veis que necessiten a causa de la seva edat, etc., etc., és a 
dir, repetesc que les experiencies que es tan en aquest camp 
són molt positives. Jo ho he volgut exposar per llevar un 
poc aquesta nebulosa del concepte d'habitatge tradicional 
del qual pareix que no podem sortir i convé sortir-ne. 

Un altre punt fonamental referent a la qualitat de l'ha
bitatge és la quaIitat de l'entorn dins el qual es troba i hem 
dit repetides vegades que es creen ghettos. Evidentment, 
cree que tots estam d'acord, ja n'hern parlat altres vegades, 
I'adequat serien agrupacions de quaranta habitatges, no 
anar cap aquestes massificacions de 200 o 300 habitatges, 
no soIs per facilitar el seu manteniment, sinó perque és 
molt facilla inserció social de la mateixa gent que hi viu, és 
a dir, que se sent molt més integrada amb el seu ve'inat que 
si tots són d'un mateix caire. Evidentment, aixó ens dur a 
una poUtica decidida pel <J..l,Ie fa a l'adquisició de sol per 
crear entorns com tots desitjariem. Llavors hi ha la quaJitat 
del disseny, que ens duria a investigacions en materia d'ha
bitatge social. Ho podríem posar damunt la taida si sis me
tres quadrats actualment són suficients o no, és a dir, és to
ta una problematica que crec que és molt interessant. 

Per acabar, hi ha dos punt fonamentals que convé dife
renciar perque jo cree que són la causa de les queixes que 
hi hn í son la aualitat de J'execuci6 i la aualitat deis mate-
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l'obra tradicional? Evidentment que he de dir que són mi
llors, com a qualitat d'obra és molt millar emprar panys de 
paret prefabricats que la rajoleria tradicional, Ara bé, 
¿quin problema hi ha, aquí? No acús ningú, perqué crec 
que es culpa de tates les Administracions i tal vegada per 
falta d'aquesta investigació que abans he esmentat, pero 
¿quin és el problema? No tenir en compte la gent que ha 
d'ocupar aquests habitatges. 

Que fa aquesta gent quan entra a l'habitatge? Toca la 
mitjanada i evidentment la mitjanada no té la consistencia 
que tal vega da té una mitjanada tradicional, consistencia 
d'altra banda innecessaria, perqué una mitjanada no aguan
ta res. En vista d'aixo, a vega des comencen a pegar-les cops 
i la conseqüencia logica és que s'esdevé un desastre dins 
aquells habitatges, Ara bé, ¿són de qualitat més do lenta 
aquests habitatges? No, la qualitat no és més dolenta, el 
problema és que no s'ha tengut en compre l'usuari. 

Per tant , deix el deba! obert, fa es ton a que el llum diu 
que me'n vagi, pero la consequencia que jo he tret és que 
abans de parlar de la qualitat s'han de coneixer els usuaris. 
Si s'ha d'emprar l'element tradicional de construcció per
que és més conegut i perque és més fort, encara que aques
ta resistencia no sigui necessaria, emprem-lo. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr Serra. 

Por parte del Grupo POPULAR, tiene la palabra el 
Diputado Sr Ribas de Reyna. 

EL RIBAS 1 DE REYNA: 

Sra Presidenta. Sras i Srs Diputados. 

Yo lamento que en este momento no se encuentre en 
la sala el Sr López Casasnovas, pero de todas maneras hay 

atacar. Otra cosa sería si ustedes tuvieran alguna posibili
dad, pero no la van a tener nunca. Si la tuviesen, evidente
mente serían mucho más cuidadosos al hacer un ataque co
mo el que que ustedes han hecho, porque estas viviendas 
están hechas desde el año 80, en estas viviendas hay una 
problemática social de la que somos conscientes todos los 
Grupos, desde el CDS, pasando por el PSOE, y ustedes ha
blando aquí ligeramente de la droga, que la culpa de la dro
ga la tiene el Gobierno, que en una vivienda, alquilada o 
no, se venda droga. 

Ustedes hablan de democracia y quieren imponer mé
todos dictatoriales, a cerrar al Juzgado. No señor, estamos 
en una sociedad de derecho en la cual, para desahuciar una 
vivienda, es necesario que el Juez dé autorización y si el 
Juez no da autorización es evidente que el Gobierno no lo 
puede hacer. 

Yo lamento mucho, Sr López Casasnovas, que usted 
no es tuviera aquí. Me ha escuchado? Me alegro mucho. Es
cuche, porque le conviene escuchar. No sea usted demago
go, Sr López Casasnovas, sea usted serio, yo creo que usted 
podría hacer una-'Iabor mucho más importante que atacar 
al Gobierno desde esta tribuna. Si en vez de meterse en el 
Polfgono de Levante, con gente que todos hemos reconoci
do que socialmente són de unas condiciones precarias y 
que hay que procurar elevarlas, no hundirlas más. 

Intentemos solucionar sus problemas entre todos. Yo 
creo que el Gobierno ha dado muestras suficientes de una 
paciencia que usted que muchas veces es serio, Sr López 
Casasnovas, no siempre, tendría que reconocerla pública
mente. Usted no puede decir las cosas que ha dicho desde 
esta tribuna, usted no puede decir lo que acaba de decir, ir
se al Polígono de Levante y decir : "Miren ustedes lo que he 
dicho, qué chulo soy". No, Sr López Casasnovas, no se pue
de hacer esta polftica; tiene que decirse que esa gente está 
viviendo allí desde el año 82, que no paga. Supongo que al
guna vez usted habrá comprado una vivienda con ayuda del 
banco o sin ayuda, yo por supuesto con ayuda de dos prés
tamos porque no me bastó uno. con un préstamo no me 
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(El Sr President repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sres i Srs Diputats. 

Hem sentit coses molt greus que s'han dit d'aquesta 
tribuna, se'ns acusa de demagogia - no avui, ja és la tercera 
vegada que ho fa aquest Portaveu - i nosaltres no voldríem 
entrar en aquesta dialectica, voldr1em entrar en una analisi 
rigorosa de les paraules que ha dit el Conseller, de les pa
raules que han dit els Portaveu que han parlat amb rigoro
sitat i veure que hi ha de veritat, qué hi ha de gra i de palla 
en tot aixo. 

El primer que jo vull dir és que han de reconeixer co
ses elementals, per exemple que la situació jurídica del bloc 
deis 466 o deis 532 habitatges no és la mateixa que la del 
bloc deis 232 i vostes saben perfectament per que, perque 
a~o és un tipus d'adjudicació d'habitatges de promoció pú
blica que respon, com ha dit molt bé el Sr Quetglas, a un 
sistema de pagament diferit, a un sistema que té aquest 
contracte, aquest. Em diguin abans que passa amb aquest 
contracte d'un senyor al qual dia 1 de febrer de l'any 1984 li 
adjudiquen un habitatge i li diuen que té el pagament dife
rit d'unes anualitats fins a 25 anys, contracte de compraven
da que haura de ser presentat a la liquida ció final, fel que li 
donara l'habitat-ge eh propietat definitiva, definitiva. 

Vostes, Sr Ribas de Reyna, Sr Conseller o qualsevol 
Sra o Sr Diputat, si compren un cotxe i els donen una ga
rantia que aquest cotxe funcionara bé durant un seguit 
d'anys i per a0 el compren i el van pagant a terminis, ¿que 

lenta, estam d'acord, molt bé. Al es hores , primera pregunta: 
¿Per quin motiu el Parlament de les Illes Balears va apro
var, dia 8 de novembre del 1989, una Proposició no de Llei 
presentada curiosament pel nostre Grup, que insta el Go
vern a crear, precisament per fer front a aquesta problema
tica, una comissió interinstitucional que reculli la presencia 
de le part implicades? 

Hi haura d'haver, naturalment, l'Ajuntamenl de Pal
ma, perque té responsabilitats ineludibles en qüestions 
d'infrastructura. Hi haura d'haver també, sense cap dubte, 
el Govern de les Illes Balears i no només la Conselleria 
d'Obres Públiques; la Conselleria d'Indústria té molt a dir 
en aquest tema, per exemple en el tema de GESA, de la 
planta de gas liquat, i hi haunl d'haver, per que no?, el 
Consell Insular de Mallorca, pero sobretot hi haura d'haver 
els afectats, hi haura d'haver una representació directa que 
la gent que hi viu i pateix diariament els seus problemes, 
perque no hi ha hagut un tractament global. 

Perque no s'ha donat a coneixer - és greu i agraesc la 
sinceritat que ha tengut el Sr Conseller de dir-ho - que ha 
desaparagut l'informe del Co.legi d'Aparelldors? A tots en 
agradaria molt saber que deia aquest informe, entre altres 
coses perque segons el que digués es podrien demanar res
ponsabilitats, no només al Govern de les Illes Balears, com 
a hereu d'una herencia do lenta, sinó també i basicament al 
constructor, a aquell qui va fer unes obres amb un pressu
post per veure si realment va posar els materials que dei a 
el projecte d'obres o hí va haver estafa. 

S'hauria de fer, tot a0 hauria de ser possible i no ho 
és, pero vostes, senyors del Govern, ten en una altra eina. 
No sé quin ús en fan, jo tenc dubtes raonables, aquí tenen 
un Decret d'expedició de eMules d'habitabilitat. Sincera
ment, si ara, avui es fes una feina d'inspeccíó e cara a donar 
la eMula d'habitabílitat, ¿es podría donar satisfactoriament 
a moltíssims d'aquests més de mil habitatges? 
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EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

Yo creo que cabe calificar el debate de esta noche, al 
menos desde mi punto de vista, de altamente gratifican te, 
porque el representante del CDS, desde su punto de vista 
personal, como él mismo ha reconocido, de los conoci
mientos que personalmente tiene del tema, creo que ha 
puntualizado muy bien, francamente muy bien, la proble
mática que existe concretamente en el Polígono de Levan
te, porque vamos a concretar: pese a lo que ha dicho el re
presentante del Partido Socialista, la verdad es que el deba
te se ha centrado en la calidad de las viviendas del Polígono 
de Levante y creo que ha puesto de manifiesto con toda ri
gurosidad una postura suficientemente objetiva - no es la 
postura del Gobierno - sobre lo que pasa en el Polígono de 
Levante. 

Igualmente, el representante del Partido Socialista, 
desde su otra condición de arquitecto que ha participado 
en la dirección de obras de protección oficial privadas y pú
blicas - en este momento centramos el debate en la vivien
da pública, viviendas del IBA VI y de tiempos del IBA VI -
ha puesto claramente el acento en este tema y dejado apar
te el otro, que no ha sido objeto de su Interpelación, aun
que pudiera haberlo sido, pero yo creo que tendremos que 
debatir otro día si viene al caso, creo que és suficienfemen
te interesante, pero sí ha dicho en que condiciones se exigía 
la calidad de las obras que se construyen de promoción ofi
cial, de promoción pública, y creo que le ha faltado decir 
expresamente, pero que no tendrá ningún inconveniente en 
hacerlo si fuese necesario, que por parte del IBA VI no se 
le ha puesto ningún impedimento como director de obra 
para que exigiese la máxima calidad en la obra que dirigía. 

Quizás otras promociones de viviendas hayan resulta
do peor porque a lo mejor la dirección de la obra ha sido 
menos exigente o el proyectista ha ideado otro tipo de ma
teriales, pero sí ha dicho claramente lo que pasa y como se 

do lo posible para darles esta vivienda digna a la que tienen 
derecho, pero sin que este apoyo sea motivo para que pue
dan seguir escudándose para no pagar las viviendas que 
ocupan, que también es una primera obligación, cuando, 
además, resulta - y perdone que rectifique lo que usted ha 
dicho - que todas ellas están en la misma situación jurídica. 
Las viviendas de acceso diferido son las anteriores, éstas 
son de compraventa, no es lo mismo un acceso diferido a la 
propiedad que una compraventa con pago diferido, esos 
són propietarios y tienen un contrato de propiedad que se 
les da en el momento de adjudicárselas y tendrían que te
nerlo, que lo tienen las 534 viviendas, que lo tienen las 466 
y que no tienen las 232. 

Son contratos de compraventa, son propietarios de es
tas viviendas, aunque no tendrán la escritura pública hasta 
el día que acaben de pagarla, cosa que otra vez, con la nue
va situación, en el caso de las que ahora se apoyan en unos 
créditos, si el Banco acepta la subrogación del crédito que 
tienen, podrán pagar en su totalidad al IBA VI Y serán los 
propietarios y la deuda la tendrán con el Banco, al que ha
brán de pagar, igual que las de promoción privada. 

Han sido tres fases distintas, pero esas tres grandes 
promociones del Polfgono están en la misma situación y 
dos de ellas han adquirido, han consolidado su propiedad 
firmando el correspondiente contrato y, de las 232, cuando 
se estaba firmando, en un momento determinado retroce-

. ,.dieron y se echaron atrás, pero ninguno de los defectos que 
. puedan tener estas viviendas, que son ciertos, no estaban 
garantizados en manera alguna, no había un período de ga
rantía como cuando usted compra un coche, hay el período 
de garantfa normal de cuando usted compra un piso, es ya 
titular, no existe el período de garantía durante el cual el 
vendedor tiene obligación de repararle todos los defectos 
que se produzcan, muchos de los cuales son defectos de 
funcionamiento. Otros son defectos de construcción y esto 
es lo que trato de dilucidar. 

La situación, créame, no es tan escandalosa como us
ted dice. El Gobierno ha hablado con ellos, ha enviado sus 
t-.6~,";"",r'\C' h#l T'nnT'lñ~I'iA ~ eH pnnlnn rlP ~~ic;;:tp.n("'¡~ c¡¡u,ri~l nnT-
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Y.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1).- RG.E. NÚM. 499/90, PRESENTADA PEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 D'ES 
QUERRES, RELATIVA A LA REVOCACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ DE CENTRE D'INTERÉS TURfsTIC 
NACIONAL PER A LA ZONA ANOMENADA "PLA
YAS DE FORNELLS". 

2).- RG.E. NÚM. 500/90, PRESENTADA PEL 
GRUP PARLAMENTAR 1 NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, RELATIVA A REVOCACIÓ DE LA DE
CLARACIÓ DE CENTRE D'INTERÉS TURfsTIC NA
CIONAL DE CALA EN TURQUETA 

3).- RG.E. NÚM. 501/90, PRESENTADA PEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, RELATIVA A REPROV ACIÓ DEL CAP
TENIMENT DEL CONSELLER DE TURISME PER NO 
VOLER TRAMITAR LA PROPOSTA DE DEROGACI 
Ó DELS CENTRES D'INTERÉS TURfSTIC NACIO
NAL DE TIRANT 1 SON PARe. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat de la Interpel.laci6, passam a la Pro
posició no de Llei, punt V, i d'acord a la Junta de Porta
veus que d'acord amb el que disposa 165.5 del Reglament 
de la Cambra, aquesta Presidencia acumula a efectes de de
bat les proposicions de llei presentades pel Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES registrades 
amb els números 499/90, 500/90 i 501/90. 

Per defensar aquestes proposicions no de llei, té la pa
raula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

Sres i Srs Dinutats. 

Tanmateix, una cosa és que en aquests moments no es 
pugui realitzar cap tipus de planejamant urbanístic a la zo
na i una altra que la declaració de centre d'interes turístic 
continuI encara en vigor, i hi continua senzillament pcrque 
cap organisme competent, s'anomeni Conselleria de Turis
me, Govern Balear o bé Consell de Ministres, que aguí hi 
ha un dubte raonable, no ho hagi fel. 

Tant pel cas de Cala En Turqueta com per Son Pare i 
el cas de Playas de Fornells, vam insistir, tant des de I'Ad
ministració Local com des del Consell Insular de Menorca, 
perque la Conselleria de Turisme s'adrec;as al Consell de 
Ministres i sol.licitas la derogaci6 d'aqu~ts centres. La res
posta de la Conselleria va ser molt concisa, dient que el 
Consell de Ministres no sol procedir a la derogació deIs 
centres, la derogaci6 de la declaraci6, i que per aguesL mo
tiu no ha havia sol.litat, senzillament perque considerava 
que la resposta seria negativa. 

Nosaltres no estam en absolut d'acord amb aquesta ac
titud i per ac;O no podem aprovar que la ConselIeria de Tu
risme s'hagi inhibit davant aquest tema. A vega des s6n 
molt respectuosos amb l'autonomia municipal, a vegades 
no ha són gens. La derogaci6 del centre es pot fer, com diu 
la mateixa lIei, al cap de 15 anys d'haver-se produ'it aquesta 
declaraci6; aquí tenim l'informe que a petici6 del Grup 
SOCIALISTA i aprovat per aquesta Cambra, per aquest 
Parlament, va fer la Conselleria respecte de la situació jurí
dica en que es trobaven els ~ntres d'interes turístic i tenim 
un contenciós important. Playas de Forne//s es considerat 
un centre d'interes turístic en el qual no es pot procedir a 
derogar el planejament ni la declaració perque, segons el 
pla d'etapes, el projecte d'urbanitzaci6 es va aprovar, si no 
ha record malament, l'any 78, amb la qual cosa no haurien'
transcorregut els terminis deIs 15 anys necessaris per arri
bar a aquesta situaci6. 

En canvi, com diuen els informes jurídics del maLeix 
Aiuntament i d'altres instancies que no s6n les d'aquesta 
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és un deIs diversos punts que contemplan les tres proposi
cions no de lIei que intent defensar d'una manera agrupa
da. Com que esper que hagin llegit amb deteniment l'Expo
sició de Motius i hagin vist que les peticions vénen perfec
tament documentades, esper que aquestes tres proposi
cions no de lIei avui seran aprovades i, en conseqü~ncia, 
que el Parlament de les Illes Balears, tal com volia el Con
seller de Thrisme, insti avui el Govern a sol.licitar la dero
gació d'aquests centres d'inter~ turístico 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller de Turisme, Sr Jaume Cla
dera. 

EL CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera i 
Cladera): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr López i Casasno-
vas. 

Crec recordar que a la legislatura anterior aquest Par
lament va aprovar una resolució en aquesta l(nia de dirigir
se al Govern Central perque es derogasssin els centres d'in
teres turístic, que la petició es va fer a l'Administració Cen
tral i que d'aquesta petició no se n'ha tret cap resol~eió, 
aquesta és la situació actual. . 

Aixo és mi tema discutit en aquest Parlamento Durant 
aquesta Legislatura em pareix que és primera vegada que 
em parlam, pero a l'anterior va ser motiu de distints debats, 
sobretot dins els de Política Turística. 

La Conselleria de Turisme no pot fer res des del punt 
de vista legal per derogar un centre d'inter~ turístic, el que 
pot demanar la Conselleria de Turisme és que hi hagi un 
acord del Govern de la Comunitat Autonoma per dirigir-se 
al Govem de la Nació perqu~ aquest derogui la llei que el 
seu día va crear i com que ha va fer a Madrid, l'ha de dero-
........ _1'"o),6 .... ...J-!...J __ . ~rL __ •• 1 

sar el centre de Las Gaviotas perque el Pla General de Mu
ro el va incloure. 

En aquesta mateixa Moció, aquest Parlament va apro
var una altra petició que deia: "Que el Govern de la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears, d'acord amb la senten
cia de 20 d'octubre del 75, la Disposició Final Tercera de la 
Llei 19 del 75, la reforma de la Llei del Sol de dia 12 de 
maig del 56 i la tabla vigent del text refós de la Llei del SI'>I 
del 76, mantengui un escrupolos respecte a les compet~n
cies urbaIÚStiques municipals sobre els centres d'inter~ tu
rístic" . 

Quan es va fer la Llei de Centres d'Interes Turístic, 
evidentment hi havia una usurpació clara de l'autonomia 
municipal i el que es feia era desprendre una part del muni
cipi i practicament el promotor feia el que volía, fins i tot 
en el tema de llicencies municipals, perque no era obligato
ri demanar-les. Com a conseqil~neia del text refós de la 
Llei del Sol, la Disposició Transitoria núm. 5 diu que els 
centres que es revisin o els nous que es tramitin hauran de 
complir la Llei del Sol. Com hem fet nosaltres la revisió 
d'aquests centres? L'únic que nosaltres hem fet ha estat a
provar el Pla de Promoció Turística, que en síntesi diu qui
nes serien més o manco les xifres adients del nombre d'ho
tels, d'apartaments, d'oferta complementaria i a continua
ció el promotor es dirigeix a l'Ajuntament i l'Ajuntament 
és el que ja fa complir la Llei del Sol, aproya provisional
ment el Pla d'Ordenació Urbana i després el remet a la Co
missió Provincial d'Urbanisme. 

Així és com s'ha feto Com s'ha fet el tema de Calas de 
Mallorca, que no és motiu d'aquesta Proposició no de Llei? 
Es va aprovar el Pla de Promoció Turística i es va remetre 
a l'Ajuntament perque es posas a fer el Pla d'Ordenació 
Urbana, el qual ja s'esta fent perque revisa el Pla ... Com -
s'ha fet el tema de Son Pare i Tirant? S'han aproyat els 
plans de Promoció Turística i s'han remes a l'Ajuntament 
perque faci el que lí pareixi amb el Pla d'Ordenació Urba
na. L'Ajuntament ha tramitat el Pla d'Ordenació Urbana 
de Cala Tirant i l'ha aproyat inicialment, sense cap relació 

~4 • .'" _.' .-
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tres d'interes turÍstic que voste ha esmentat, se n'hauria 
d'incloure un altre que es diu Playas de Fomells, Es Merca
dal, que diu "no procedeix la revisió deis plans fins dia 2 de 
maig del 1988". Hi ha un contenciós jurfdic sobre aquest te
ma, ja ha he dit abans, pero ara la qüestió no és aquesta, la 
qüestió és que voste diu que té un mandat parlamentari -
una instancia, una moció subsegüent aprovada, en definiti
va - que l'insta a revisar els centres d'interes turístic, no 
parla de derogació. En canvi, quan vos te va ser instat afer 
aquesta actuació pel Parlament, era en una data anterior a 
la de dia 2 de maig del 88, data, per tant, en la qual no pOI 

ser aplicable el Pla d'Ordenació Urbana ni el Pla de Pro
moció Turística al Centre d'Interes Turístic Nacional de 
Playas de FomelIs. 

Jo li he de dir que tenc aquí davant un informe jurídic 
del mateix Ajuntament de Es Mercadal que en reunió de 
plenari i per unanimitat va demanar, alerta, no la revisió, 
va demanar la derogació del centre en primera instancia i 
després, en una carta que jo guard de la Conselleria de Tu
risme a I'Ajuntament 1i contesta: "no, no farem la deroga
ció, farem la revisió tal com és voluntat del Govern de les I
Iles Balears". "De lo que no existiría ninguna duda es de la 
suspensión ex lege que se produce a la aprobación inicial de 
un plan, por lo que si en las normas subsidiarias se decide 
entrar a modificar el planeamiento del Centro de Son Pare, 
sí quedarían suspendidas las licencias", diu. "Resulta inex
plicable que se acuerde de oficio la revisión, se incumplan 
notoriamente todos los plazos para resolución de expedien
tes y se siga aún sin decidir nada al respecto por la citada 
Conselleria, con los inconvenientes que se están producien
do continuamente, ya que la suspensión de seis meses hace 
tiempo que se ha terminado y legalmente deberían otorgat
se las licencias que se solicitan". 

Aquesta és la situació en que es troba un centre d'inte
res turístic, el de Son Pare, pero a més a més, en el cas de 
Playas de Fomells - perque n'hi ha dos, hi ha Tirant i Playas 
de Fornells - hi ha un problema d'impossibilitat de justificar 
......... ........ ~ _ .... ~ ... ... __ ~ __ 1 __ ... _ ~1 ___ _ ___ 1 . (..1"_ " • 

tic Nacional és una llei obsoleta, no cal insistir-hi, que con
culca I'autonomia municipal, pero en aquest cas l'autono
mia municipal també s'ha conculcat al no complir la sol.1i
citud de derogació del centre. Pensin que la derogació del 
centre seria molt més positiva pel mateix funcionament de 
l'Ajuntament, que seria molt més amo i senyor del seu ter
ritori . Mantenir la figura obsoleta de centres d'interes turís
tic nacional pensam que, a part de ser una una figura cadu
ca, a la vegada és una contradicció amb les paraules que so
vint se senten en aquesta Cambra. 

Per a0, conseqüents amb aquestes voluntats manifes
tades, nosaltres demanarfem en primer !loc que sense més 
excuses i a partir del pronunciament del Parlament, instas
sim el Consell de Ministres, si és que ells tenen la solució 
d'aquest tema - cosa que jo dubto, ho vu!l dir c1arament, 
crec que la competencia és d'aquesta Cambra i només d'a
questa Cambra i que probablement per aixo el Consell de 
Ministres mai no ha contestat - i féssim la sol.1icitud per
que no hi hagi excuses a l'hora de sortir després en aquesta 
tribuna a dir que Madrid no contesta. Fent a0 sortiríem de 
dubtes. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller de Turisme, Sr jaume Cla
dera. 

EL SR CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
i Cladera): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sr López i Casasnovas, jo crec que la discussió radica 
en que he d'escoltar jo com a Conseller, ¿¡a sol.1icitud de 
l'Ajuntament de Mercadal que em diu que procedeixi a la 
derogació del centre, cosa que també fa el Consell Insular, 
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promotors. Miri si en ténen constancia, que tenim dos con
tenciosos posats contra la Conselleria a causa d'aquests dos 
temes, i aquest tema que sempre discutim aquí de l'autono
mia municipal qualque Oía I'haurem d'aclarir, perqué és 
ben cert que el tema de I'aulonornia municipal - i no parl 
de l'Ajuntament de Mercadal sioó en general - no ens ha 
anat molt bé. 

La veritat és que fins ara el poder absolut, per les ra
ons que siguin, ha estat en mans municipals i tots ens quei
xam que s'han fet barbaritats, de manera que si el poder ha 
estat municipal, qualque cosa no ha funcionat bé. Qualque 
día ens haurem de plantejar, en aquest Parlament, a veure 
si l'autonomia municipal s'haunl de sotmetre a uns certs 
plantejaments que permetin fer uns desenvolupaments més 
en consonancia amb el futur turístic de les Illes. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamcntaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamenlari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miguel Pascual. 

ELSR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Dipulals. 

Nosaltres estam a favor de la derogaci6 de la Llei de 
Centres i Zones d'Interes Turístic, ja ho varem manifestar 
quan es va votar aquí aquesta derogaci6, temps enrera, pe
ro aixo és una cosa i I'altra és derogar un centre concret. 
Les preguntes c\aus, jo cree gue s6n per que derogar i que 
vol dir derogar. 

Suposem que es fes aixo, que es derogassin. Llavors, en 
quina situaci6 queden? ¿Queden desqualificats, des del 
punt de vista urbanístic, aquests sois que han estat urbanit
zables o urbans, o no queden desqualificats i passen al pla-

negociar, pero en aquest cas no consideram justificada una 
desqualificació. 

També tenim aquí un altre precedent, el tema de la 
Canova, on aquest Parlament ha intervengut en un centre 
d'interes turístic declarant una part area natural d'especial 
interes sense acudir a sistemes com el de la derogació, és a 
dir, que si nosaltres podem actuar en materia urbanística, i 
ja s'ha fet, i la ConseIleria ha actuat en les revisions - tret 
del cas de Playas de Fomells, que encara no han passat els 
15 anys, si no estic mal informat - em tot cas es pot actuar a 
través de l'Ajuntament de Mercadal, amb les normes subsi
daries, fent les modificacions pertinents i aixo vol dir que 
en definitiva, si no hem desqualificar totalment, el que es 
pot fer, amb el nom que es vulgui, és la revisiÓ, ajustant-la 
a uns altres parametres de la Llei del Sol, pero no la des
qualificació. 

Per tant, sobre el fet de plantejar dur aixo al Consell 
de Ministres per a la derogació, ens sembla que nosaltres 
tenim mitjans per actuar i que la solució no és aquesta, que 
la soluci6 des del punt de vista urbanístic precisament és 
actuar a base de desqualificar o de revisar i aixo ho podem 
fer. Bé o malament, segons els diferents punts de vista, es 
fa des de la Conselleria 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlarnen.tarLSOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay. . 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquest tema deis centres turístics nacionals ha estat 
molt debatut per aquest Parlament, no és un tema nou, pe
ro cree que fins ara s'ha resolt molt insatisfactoriament. El 
mes d'octubre del 84 jo mateix vaig presentar una interpel. 
lació sobre aquesta qüesti6 i en el seu debat el Conseller 
argurnentava que considerava una gran equívocació que el 
Parlament es dedicas a aquests tipus de temes puntuals, de 
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posicions inicials, no sois les seves, sinó generals, des del 
ConseIl General Interinsular fins al Consell de Menorca 
deis anys 80 i aquest mateix Parlament, que sempre havien 
estat claramenl contraries a la Llei de Centres i Zones d'In
teres Turístic Nacional i, per tant, contraries a noves dec\a
racions i també contraries a les conseqüencies de les decla
racions existents, sembla que darrerament passa d'aquell 
rebuig - que era un consens rotal i per aixo es va aprovar 
per unanimilat la moció que voste ha esmentat, per unani
mitat de lOla la Cambra - a una certa lloa i alabaTIl:;a ele les 
grans virtuls d'aquesta \lei que no es diu pero es deixa pen
sar que és bona perquc limita l'autonomia municipal, que 
és un cosa que darrerament sembla desprestigiada per algu
nes veus tan autoritzades com la del Conseller de Turisme. 

En lloc d'avan<;ar per un determinat camí, més aviat 
sembla que rebobinam la pel.lícula i que ens endarrerim en 
el camí del que ha de ser l'autonomia municipal, el planeja
ment integrat de cada municipi i de cada illa i del que han 
de ser, per tant, competencies urbanístiques i actuaciones 
de tipus urbanístico 

Tornant a les tres proposicions no de llei que avui pre
senta aquí el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
el Conseller ens deia: "A qui he d'escoltar? Al Parlament 
que em va fer una moció i em va donar unes ordres l'any 84 
- que no ha complit - o als Ajuntaments?" i jo pensava: A 
caps deIs dos, el Conseller de Turisme no ha d'escoltar ni n
gú perque així ho demos tren els fets; no ha escoltat l'Ajun
tament, perque Ji ha fet la petició, avaJada per altres insti
tucions menorquines, de revocació del centre d'interes turí
tic, i tampoc no ha escoltat el Parlament, perque aquí te
nim un punt 3 d'aquella moció que jo recordava bé i que 

- diü quc "s'iniciara la revisió deJs centres que es trobin en 
greu contradicció entre el planejamenl aprovat i la necessa
ria protecció de reconeguts valors ecologics, paisatgístics, 
en la totalitat o en pan de l'actuació". 

"que estiguin en contradicció amb la totalidad o part de 
I'actuació". 

Quina és la revisió possible, si hi ha una contradicció 
amb la lotalitat ele l'actuació per valors singulars de tipus 
ecologics i paisatgístics? No hi ha més revisió possible que 
la revocació, que l'anul.lació del Centre d'Interes Turístic 
Nacional. Aixo és una qüestió pendent; en aquests casos, 
tampoc no s'ha fet al Parlament el cas que mereixia, pero a 
la vegada també vull dir que sovint s'ha donat a la Llei de 
Centres d'Interes TuríSlic Nacional una importancia, un va
lor simbolic que tampoc no té, ja que no hi ha dubte que la 
capacitat deIs municipis d'actuar sobre territoris afectats 
per un Centre d'Interes Turístic Nacional no esta limitada i 
si Ji han posat qualque limitació haura estat il.lícita o acep
tada pel municipi, perque és clar, i per aixó vam fer aquella 
formulació en el punt quart de la moció sobre l'escrupolos 
respecte a l'autonomia municipal, fixant les sentencies i els 
antecedents legals que I'avalaven, precisament perque la ca
pacitat d'iniciativa urbanística de formació de planejament 
deis municipis no té limitació en relació amb el Centre 
d'Interes Turístic Nacional, i per tant la capacitat d'aquests 
municipis de desqualificar aquella part que considerin ne
cessaria, de replantejar edificabilitats o usos és total i qual
sevol actuació económica de l'Administració que tracti de 
limitar aquesta capacitat que no sigui la normal de tutela 
urbanística que correspon a la Comissió Provincial d'Urba
nisme, realment no és una vía lícita. 

No obstant aixó, també vull dir que precisament per 
aquest motiu res no garanteix en absolut que la revocació 
d'un centre d'interes turístic nacional sigui la soIució deIs 
problemes, perque també tenim exemples. Tenim el del Ca
la Mondragó, on en va revocar una dcclaració de centre 
d'interes turístic nccional i vam viure tat el procés de perill 
d'urbanització fins a arribar al seu punt maxim per les vies 
absolutament normals del funcionament urbanístic munici
pal i autonómico Hi va haver un altre tipus d'intervenció 
rlp.1 P~r1~mp.nt ~mh la T .1p.i ¡j'Arl(Jllisició i 1<1 T .Iei d'Arees 
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en aquest expedient format al Govern de la Comunitat Au
tónoma - correspon al Govern de I'Estat, de manera que 
seria el Govern de la Comunitat Autónoma el que hauria 
d'argumentar i fer tots els tramits formals d'aquesta peti
ció, perque la Llei de Centres i Zones d'Interes Turístic 
permet aquestes situacions, no soIs perque hagin passat 15 
anys i es vulguin revisar, sinó perque hi ha incompliments 
flagrants de terminis, perque hi ha situacions d'obres que 
no s'han fet d'acord amb les qualitats i les condicions que 
diu la lIei. 

Quant al segon punt, jo cree quasi no mereix diseussió. 
Hi pot haver res més lógie que demanar la revoca ció del 
Centre d'Interes Thrístic Nacional de Cala En Turqueta? 
La veritat, encara que diguin que és absolutament necessa
ri, des del punt de vista administratiu sembla lógie netejar
lo d'una determinada declaració que no té absolutament 
cap contingut, perque és una area natural d'especial interes 
que confirma la decisió protectora de l'Ajuntament de Ciu
tadella i que, arnés, és el resultat d'una sentencia favorable 
deIs tribunals. 

Per tant, cree que aquest cas no mereix més discussió i 
en el terce r punt demanen el mateix deis centres de Tirant i 
de Son Pare, així com la desqualificació d'aquests centres a 
proposta de la CPU.]o insistesc que cree que aquestes pro
pos tes de desq ualificaeió no han de tro bar en trebanes per 
pan del Gover~ si el municipi les vol dur endavant, si real
ment són úrbanísticament precises i que" eonsequüeneia 
d'aquesta desqualificació del que no s'ha desenvolupat, cree 
que la revocaeió del centre també es lógica perque aquest 
manteniment de la declaraeió ha deixat de tenir sentit quan 
el centre ha culminat el seu possible desenvolupament, ja 
sigui el possible que tenia inicialment o el que en aquest 
moment se li deixa com a possible per a consolidació total 
de ['existent. 

1 ara ve la pregunta final, que jo quasi no sé si I'he de 
fer, perque he vist que el Sr López i Casasnovas passava 
per damunt el tema amb una prudencia tan exquisida, que 
no sé si és que s'ha refel. Aquí diu que hem de reprovar el 

. ' .' . 

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula 
del Diputat Sr Fernando Saura. 

EL SR SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 

Muchas gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

Siempre hay que repasar diarios de sesiones. En el De
bate General de Política Turística, el Presidente de la Co
munidad Autónoma tocó, entre otras temas, el de los cen
tros de interés turístico. No se lo voy a leer en catalán por
que se reirfan, pero se lo vaya traducir. Dice "no quisiera 
acabar este repaso sobre nuestra decidida política de actua
ción en materia de ordenación de la oferta turística y en 
materia de nuestro espacio territorial sin mencionar un te
ma puntual, el único que en este concepto esta fuera de 
nuestra competancia exclusiva porque es un residuo de le
gislaciones pasadas que, con rango de ley, continúan man
teniéndose todavía sin reconocer la inoportunidad". 

Evidentemente se refiere a los centros de interés turís
tico y dice: "en cuanto a esto, hemos actuado de la única 
manera posible, decretando la revisión de los planes de 
promoción turística y de ordenación urbana de los centros 
de interés turístico de Baleares" y en la primera fase habla, 
como ha dicho el Conselller, de Son Pare, Tirant y Calas de 
Mallorca y no se habla más. 

Ahora tengo que pasar a otro estamento. El Sr Triay 
dice que en el Parlamento se han debatido mucho el tema 
de los centros de interés turístico. En el mismo Diario de 
Sesiones, contestando al Presidente de la Comunidad Au
tónoma, únicamente habla sobre el tema el Sr López Ca
sasnovas, los demás ni lo mencionan, y es curioso, el Sr Ló
pez Casasnovas no habla de derogaciones, dice textual
ment: "Revisiones en curso de centros de interés turístico 
nacional? Evidentemente que sí, ya se pidió, és un mandato 
parlamentario, pero las revisiones que se hacen en Calas de 
Mallorca y probablemente en Calas de Fomells y Son Pare, 
usted sabe - y si no, pregúnteselo al Sr Conseller de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio - que no són revisio-

t _ t . l __ __ _______ ..! ... ! _ __ ... 
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Sr López Casasnovas, yo también tengo todos los in
formes que usted tiene, exactamente todos. Fíjese que he
mos hablado de revisiones, ahora vienen otras proposicio
nes no de ley hablando sobre derogaciones. Evidentemente 
nosotros, tal como se expresa en sus proposiciones no de 
ley, no podemos derogar tales declaraciones, sino que tiene 
que ser el Gobierno del Estado de la Nación. Esto es a lo 
que llegamos tanlo en la Exposición de Motivos como en 
las propuestas de resolución, en las conclusiones, que en 
definitiva es lo que se vota, pero como está anotado en el 
Registro de Entradas del Parlamento y por lo tanto cual
quier Diputado también tiene acceso, en el R.G.E. 689/90 
se ha registrado una Proposición de Ley en cuyo fondo no 
vaya entrar porque no corresponde, pero que sí la tengo, 
que dice "queda derogada en el ámbito territorial de las Is
las Baleares la Ley de Centros de Interés Turístico Nacio
nal y de Alojamientos Turísticos", es decir, que hoy tene
mos que aprobar unas proposiciones no de ley solicitando 
al Gobierno del Estado de la Nación y mañana la estamos 
derogando sin esperar siquiera contestación. Podemos o no 
podemos? Evidentemente es un contencioso que nosotros 
no vamos a poder resolver; será un contencioso jurídico en 
su momento, si se ha planteado. 

No recuerdo bien si es el artículo 10.9 o 10.11 del Es
tatuto de Autonomía, que da las competencias exclusivas 
del fomento y promoción de turismo a las Islas Baleares, 
pero lo que todavía no le da es la potestad legislativa para 
derogar leyes de carácter nacional. Por consiguiente, noso
tros no vamos a poder derogar esto en absoluto. 

Entrando un poco en el fondo de cada proposición no 
de ley, no es necesario entrar en la de Cala En Turqueta, 
pero no sé que pasa, cada vez que subo a esta tribuna tengo 
que hablar de autonomía municipal. Al margen de que el 
Consell Insular presentara una proposición de ley al Parla
mento, está sometida a una área natural de especial interés 
anteriormente al Ayuntamiento. Porque entendía que tenía 
alltnnnmfa mllnirinal r{m~írlf".rn f"<:nllrín nrnlPCTirln nn llrh,,_ 

me de Secretaría del Ayuntamiento de Mercadal, pero cada 
uno lee lo que le interesa y esto hay que decirlo muy claro. 
Usted ha leído una de las conclusiones, pero hay varias, hay 
cuatro conclusiones y una de ellas dice: "Resulta absoluta
mente necesario e imprescindible exigir a los promotores 
que dispongan de caudal de agua suficiente para abastecer 
normalmente a la totalidad de la población prevista". 

Eso no significa derogación de ningún tipo ni significa 
paralización, esto significa que el Ayuntamiento, con su so
beranla, tiene que exigir - como dice aquí - el agua suficien
te y si no, entonces pasan a las siguientes conclusiones, que 
es donde no quiere. llegar el Ayuntamiento a lo mejor, por
que por consolidación de los dos tercios resulta que enton
ces es suelo urbano y según la Ley de Bases de Régimen 
Local tiene que suministrar agua a un Centro de Interés 
Turístico, a una urbanización o a lo que sea, pero esto es 
un problema entre promotores y Ayuntamiento, no es un 
problema de derogación, ni siquiera de revisión de Centro 
de Interés Turístico. 

Evidentemente, ¿cual es la fórmula para que se adecúe 
un plan parcial al suministro de agua necesario? Está muy 
claro: o se capta más agua, más caudal, o se limita el desar
rollo a tenor de la cantidad de agua de que se disponga. 
Hay dos sistemas, pero el Ayuntamiento siempre tiene la 
llave. El Ayuntamiento puede suspender licencias, pero el 
Ayuntamiento también sabe que la suspensión de licencias 
- y lo dice también el informe - sólo se hace a través del ar
tículo 51 de la Ley del Suelo o también individualmente ca
da una de las licencias, y entonces, evidentemente, lo que 
hace es decir "esto no interesa" y lo pasa a la Comunidad 
Autónoma para que resuelva el asunto a tr.avés de decretos 
o lo que sea. 

Acabo enseguida, Sr Presidente. El tema del agua no 
es tan grave como para esto, porque usted sabe, Sr López 
Casasnovas, que esta en vías de solución, aparte que noso-
trAc nll p.ntr'lT"nru' pn pl 'lí'l1T'1tn 
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sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Es evident que no tindrem més raó pel fet de cridar 
més i per a0 he adoptat un to normal, sere, a l'hora de 
plantejar aquestes proposicions no de lIei. 

Al Sr Pascualli voldria dir que no és el mateix que en 
un planejament municipal, fins i to t afectat per una llei d'a
re es naturals d'especial interes, hi hagi o no una dec1aració 
de centre d'interes turístic nacional, perque com vos te sap 
perfectament un planejament municipal es modifica, es pot 
modificar, i una llei també, per una altra lIei, aquí també 
exemples de modificacions per llei. 

En conseqüencia, jo crec que és totalment raonable el 
fet de sol.1icitar la revocació d'una dec1aració de centre 
d'interes turístic nacional, que en el cas que el planejament 
i la !lei es mOdificassin, l'únic que faria seria agilitar i afa
vorir la promoció d'aquella zona i, en definitiva, urbanit
zar-la en contradicció amb els criteris que fins fa uns mo
ments donavem com a bons i positius per la protecció de la 
natura. 

Es evident, Sr Saura, que les corporacions canvien de 
parer, pero no amb la facilitat i la rapidesa ·amb que es pro
dueix el canvi d'opinió en aquest caso Vos te sap, perque té 
la documentació, que dia 29 de novembre del 1988 l'Ajun
tament lamenta que no s'hagi tingut en compte la proposta 
de derogació del centre i diu, ha llegiré textualment: "El Sr 
Alcalde manifiesta que, como el consitorio ya conoce, se 
solicitó la derogación de este Centro de Interés Turístico 
Nacional, pero que en contacto mantenido con el Sr Con
seller, éste le manifestó que la derogación era prácticamen
te imposible porque el Gobierno Central no solía conce
derla y que en su caso el Ayuntamiento tendnl mucho que 
decir cuando se tramite el mencionado Plan de Ordenación 
Urbana, por lo que ahora procede darse por enterado". 

4.000, Déu n'hi do, 4.000 és una població major que la del 
nucli del poble d'Es Mercadal, que quedi claro 

I un altre tema, Sres i Srs Diputats: Per quin motiu el 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRA avui hem dut a 
aquesta Cambra la Proposició no de Llei de sol.licitud? 
Perque el Sr Conseller de Turisme així ens ha demanava. 
Aixf, en resposta al per que no havia demanat al Consell de 
Ministres la revocació deis centres, ens contesten: "No lo 
ha hecho porque no le corresponde hacerlo, debiendo ser 
el Parlamento de las Islas quien solicite del Gobierno del 
Estado dicha derogación". Ido bé, avui és el dia de ser cohe
rents i tots estam d'acord que el Parlament és la Cambra 
sobirana per fer-ho, que ha faci. 

Finalment, voldria dir que moltes vegades hi ha una 
gran distancia, una gran diferencia entre els fets i les parau
les. Es ben hora de passar de les paraules als fets i el que es 
diu en situacions més o menys compromeses, és a dir, "es
tam per un no creixement de les places turlstiques", "estam 
per un turisme de qualitat, per un turisme respectuós amb 
el paisatge", etc., ara és hora de fer-ho i ens trobam en con
dicions de fer-ho. 

Agraesc el suport que ja ha anunciat el Sr Triay a 
aquesta Proposició no de Llei refusa i voldria que, en cohe
rencia, tothom li donas suporto Obviament que reprovam 
l'actuació; el capteniment, Sr Triay, paraula parlamentaria 

. per- excel.1encia, és a dir, la conducta amb el cap ciar del 
que s'ha de fer en cada cas, ja que en aquest cas - i ha la
mentam - creim que la Conselleria de Turisme no ha actuat 
en la direcció que més d'una vegada havia dit des d'aquesta 
tribuna. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller de Turisme, Sr Jaume Cla
dera. 



6774 DlARI DE SESSIONS / Núm. 83 / 9 de maig del 1990 

dos anys que va fent el Pla d'Ordenació Urbana. De Cala 
En Turqueta no en parl, perque evidentment no es pot re
visar, perque és protegit, i quant a Playas de Fomells, que 
no ha sortit, nosaltres enlenem que no fa 15 anys i el Sr Ló
pez i Casasnovas entén que sí. 

No pass a res aquí. La capacitat d'iniciativa urbanistica 
és total per part deIs Ajuntaments i si és total ¿que em con
ten? Si és total per part deIs Ajuntaments, per que hem de 
fer aquesta exposició? Un altre exemple: Han dit que Cala 
Mondragó va ser un Centre d'Interes Turistic; es va lluitar 
per derogar el centre, es va derogar, pero després va tenir 
un problema perque es v.olia urbanitzar, o sigui que és ben 
clar que pel fet de derogar-se el centre no perdia el perill 
de ser urbanitzat. Jo cree que Cala En Turqueta tan sois no 
corre aquest risc, perque tant si es deroga el centre com si 
no es deroga és una area natural d'especial interes i no hi 
ha cap possibilitat d'urbanització. 

Per tant, sincerament, jo voldria dir que hi ha una serie 
de contradiccions que no he entes i que des del primer mo
ment volía que quedas cIar que s'han fet totes les revisions, 
perque, com s'ha dit, aquesta Cambra va aprovar una mo
ció que oblígava la Conselleria de Turisme del Govern afer 
aquestes revisions. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació les tres proposicions 
no de llei, una per una. Sí, Sr Ricci, per que em demana la 
paraula? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

"El Parlament de les ·l11es Balears insta el Govern de 
l'Estat a revocar la declaració de Centre d'Interes Turístic 
nacional de la zona ano menada Playas de Fomells, que es 
va produir per Decret del Consell de Ministres de 2 d'abril 
del 1973, Butlletí Oficial de l'Estat 2 de maig del 1973, i 
per haver -hi circumstancies excepcionals que així ho fan 
necessari: mancanc;a d'un element tan imponant i basic 
com és l'aigua per donar abast a una població de 7.400 ha
bitants potencials". 

EL SR PRESIDENT: 

Srs i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gril.cies. 

Sres i Srs Diputats que votin en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda empatada la votació 
d'aquest punt. 

Repetim la votaci6: Sres i Srs Diputats que voten a fa
vor, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6:,Vots a favor, 29. Vats en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda empatada aquesta 
votació. Demanam als Srs Uixiers que deixin les portes 
obertes perque pugui entrar o sonir qui vulgui. D'aquf a 
deu segons tornarem a sotmetre a votació aquesta proposi
ció no de lIei. 
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nunciI globalment, si voste ho creu convenient, i que es voti 
de cop tot el que resta. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr López i Casasnovas. Ho farem aro. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del punt 2 de la 
Proposició no de Llei núm. 499, de la Proposició no de Llei 
núm. 500/90 i de la Proposició no de Llei núm. 501/90, es 
volen posar drets, per favor? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. Absteneions, 1. Queden, ido, rebuljades totes les 
proposieions no de !leí que aeabam de sotmetre a vatació. 

V.4).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
633/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A PROGRAMA INTEGRAL 
D'ATENCIÓ A LA TERCERA EDAD. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la darrera Proposieió no de Uei del punt ein
que de l'Ordre del Dia, que fa referencia a programa d'a
teneió a la tercera edat, presentada pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i registrada amb el núm. 633/90. Per defen
sar aquesta Proposició no de Llei, té la paraula el Diputat 
Sr Gómez i Arbana. 

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. 

Primer de tot hagués volgut agrair la presencia del 
Conseller de Sanitat, pero no ha puc fer perque abans hi 

Queda prou demostrat, tant al mapa de serveis socials de 
Mallorca com al que s'ha presentat recentment a Menorca, 
que l'envelliment de la nostra població és un fet accelerat. 
A Mallorca realment hi ha poblacions molt envellides, com 
el cas d'Estellencs, que té un 25% de persones superiors a 
65 anys, un nivell semblant al que tindra Europa l'any 2000. 
Cree que at;:ü és un fet important, com ho és igualment a 
Menorca, encara que no tant com aquí. 

Igualment hi ha un altre fet que destaca, sobretot aquí, 
a Mallorca, que el fa ressaltar el mapa de serveis socials 
encarregat pel Consell Insular de Mallorca, i és que hi ha 
un gran augment de la població de 50 a 60 anys, que és un 
grup de població amb problemes socials, que aviat arribara 
a aquesta tercera edat i crec que és important tenir-ho en 
compte. 

Un altre fet a considerar és que hi ha una correlació 
negativa entre el nivell de renda municipal i el seu grau 
d'envelliment, i un altre fel important per a les nostres illes 
és que de cada dia es van convertint més en un centre de 
residencies d'estrangers de la lercera edat, cosa que s'ha de 
tenir en compte, amb tots cls faelors de creixement i d'evo
lució de la població. 

A part d'aquests fets demognlfics, n'hi ha d'altres que 
jo cree que també són importants i que motiven la nostra 
proposició. Es clara la manca de eoordinaeió i d'integració 
deis programes aetuals que el Govern de la nostra Comuni
tat Autonoma té sobre la tercera edat. D'entrada hi ha dues 
Conselleries que actuen sobre aquest grup d'edat, la Conse
lleria de Sanitat i la Conselleria de Cultura. La primera té 
diferents actuacions més o manco encertades, l'actuació so
bre centres de tercera edat, que és aquella de la qual el Go
vern esta més orgullós de dir que hi gasta doblers, pero jo 
cree que s'hauria de fer una autoerítica. Realment manca 
una planificaeió geografica, hi ha falta clara de eriteris per 
prioritzar els centres - un exemple clar és el centre que es 
construeix a Ciutadella tOl i havent-n'hi un altre, quan hi 
ha poblaeions que no en tenen cap - i per tant jo cree que si 
les actuaeions en aquest sentit són bones, s'haurien de 
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dre dependria directament de la Conselleria de Cultura. 

Les funcions d'aqllest ConseJl Social, que és una cosa 
que el Govern va crear pero no ha tornat a fer res pus, se
rien precisament les ideals per a les Associacions de la Ter
cera Edat. Servirien per fomentar la comunicació entre 
l'Administració i la Tercera Edat, perque seria l'organisme 
representatiu i no que cada club o cada persona pugui anar 
al Conseller o al President a demanar subvencions, que po
drien donar-se segons la credibilitat o el poder de pressió o 
de convenciment. Creim que aquest Consell Social de la 
Tercera Edat hauria de servir perque les subvencions pas
sessin a través d'aquest organisme i que es poguessin repar
tir, que fossin les mateixes associacions o clubs de tercera 
edat les que decidissin com s'han de repartir el doblers. 

Per últim, hi ha les subvencions que solen concedir di
rectament Vice-presidencia o Presidencia. La veritat és que 
hi ha una manca de coordinació entre les diferents Conse
lleries respecte de la política sobre tercera edat, crec que 
a0 també era un motiu prou important per presentar 
aquesta Proposició no de Llei. Una altra cosa a tenir en 
compte és que hi ha diferents recomanacions, tant europe
es com espanyoles, des del Parlament Europeu de l'any 86, 
que recomanen que les diferents Administracions estudiln 
la situació social de la tercera edat quant a assistencia i 
també I'informe de la CQmissi'ó·del Senat en relació amb la 
del Defensor del Poble, on hi ha una serie de recoman a
cions importantíssimes que no seria de més que aquest Go
vern seguís: La núm. 6, que diu que seria prioritari que les 
diferents Administracions, principalment les Comunitats 
Autonomes, elaboressin plans d'actuació i marca, entre els 
diferents punts de les recomanacions, quins haurien de ser 
els continguts d'aquests plans, entre d'altres que hi hagués 
servei d'alarma, teleion i etc. 

A més arnés, nosaltres creim que un altre motiu és 
que hi ha Comunitats Autonomes que ja han fet coses sem
blants. Astúries va fer un pla regional d'atenció a la tercera 

esfor~os s'haurien de dedicar a altres coses que impliquen 
integració de la persona en el seu ambit social. Per tant, 
nosaltres demanaríem que es conegués exactament la pro
blematica de la tercera edat. 

En el segon punt demanam una cosa que el Govern ha 
fet en un altre sector de la població. S'ha fet un carnet per 
a la jo\'entut i també es podria fer per a la vellesa. Jo sé que 
el Govern ho ha estudiat, perque hi ha una recomanació de 
la Comissió Europea, de maig elel 88, que parla del Carnet 
de la Vellesa, pero cree que el Govern ho hauria el'accele
rar perque quasi totes les associacions i clubs de la tercera 
edat demanen que no hi hagi tants de carnets com ara i 
que el Govern promogui una col.laboració entre totes les 
Administracions per fer aquest Carnet ele la Vellesa, que jo 
cree que seria un gran encert. 

El tercer punt és que el Govern continul potenciant la 
xarxa de centres geriatrics.oe elia, pero que es faci amb unes 
prioritats i un coneixement del que realment es necessita, 
que no se'n facin elos a una població, com passa actual
ment. Crec que el tema és important. 

El quart, que es potencil la implantació de sistemes 
el'alarmes. Es una proposta que ve a quasi totes les recoma
nacions tant europees com espanyoles, elel Senat. Jo crec 
que no seria massa costós que juntament amb Consells i 
Ajuntaments el Govern promogués la .instal.lació el'un sis
tema d'alarma, de comunicació amb la policia municipal 
per a aquelles persones assistides, que no es poden valer 
soles. 

Per últim, nosaltres demanan que s'impulsi l'ajut a do
micili. Creim que en aquest mament el Govern podria dir 
que aixo es fa, pero repetim que creim que s'impulsa molt 
poc i que no no es fa amb tota la for~ que el Govern po
dria, a part de fer-ho amb uns criteris de elesigualtat. En 
una resposta del Govern a una pregunta que va fer aquest 
Grup, es va dir que el Consell Insular d'Eivissa va rebre 6 

'. 
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EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Si ho troba bé, Sr President, a més de defensar l'esme
na també em referiré a la mateixa Proposició no de Llei. 

EL SR PRESIDENT: 

Efectivament, sí, Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies. Sres i Srs Diputats. 

Les persones de l'anomenada Tercera Edat constituei
xen de cada dia una part més important de la nostra socie
tat i en molts de casos es troben en situacions d'autentica 
marginació social i familiar, afegint-se a a0 la manca de 
residencies en condicions adequades i que aquestes perso
nes es trobin sovint en una situació economica precaria, 
molt precaria en molts casos. Tenint en compte que actual
ment l'estructura ~mcral és molt deficient i, a més a més, di
ferent, perque els canvis socials són continus i un deIs can
vis importants que jo també crec que ha repercutit for'S<i en 
aquest tema ha estat la incorporació de la dona al món la
boral, el qual fet ha motivat que moltes vegades els fami
liars no puguin prestar una atenció adequada a les persones 
majors i la gran desconfian'S<i que tenen aquestes mateixes 
persones de les residencies per a vells. . 

caldria tenir en compte i coneixer, sobretot tenir un 
seriós coneixement de l'eficacia legislativa.Hauríem de co
neixer profundament i jo crec que no coneixem prou la le
gislació sobre el benestar de la tercera edat, coneixements 
que ens poden donar les mateixes associacions, les associa
cions de persones jubilades que viuen problematiques de la 
vida diaria. No dubto que la voluntat de tots els Grups d'a
quest Parlament és de tenir coneixements seriosos sobre la 
situació real deIs nos tres majors per tal de treure conclu
sions que ens donin la millor forma d'actuació social i per 
:1ixñ nf':m:1nn 011f': s':1nrnvi aaUf'-"ta Esmena Que va directa-

seves propostes, des del meu punt de vista, no són comple
tes i cree que voste també acceptara que són molt deficients 
que només són una part com la que podrlem aportar cada 
Diputat o Grup d'aquest Parlamento Per tant, per fer una 
cosa d'aquest tipus, el primer punt sí que és important, pe
ro només a mitges. Facem una cosa ben feta, anem al co
neixement profund de la nostra societat i facem-ho mitjan
'S<int un Llibre Blanc que ens do ni el que potser hagués fet 
la Comissió que no sera, perqué ja s'ha denegat. Ja que allO 
no ha anat bé, que ens ho doni un Llibre Blanc. 

Des del meu punt de vista hagués anat millor que s'ha
gués fet la Comissió, perque aquesta hagués actuat a mesu
ra que descobria les mancan ces i necessitats socials de la 
gent de la tercera edat. No ha estat aixf; aleshores, si volem 
fer les coses ben fe tes - i voste ha remarcat molt bé i moltes 
vega des els coneixements que nosaltres hem de tenir - par
tim d'aqui, partim d'uns vertaders coneixements i no facem 
coses especials, facem coses ben fetes. No és que jo tengui 
res a dir contra les seves pro postes, insisteixo, són quatre 
com podríem ser moltes més, les que plantejarien deu Di
putats d'aquesta cambra en mitja hora. La qüestió no és 
aquesta, la qüestió és que aquest Parlament conegui perfee
tament la situació i que amb la voluntat de tots plegats, 
sense colors - aquí sí, Sr Gómez i Arbona, sense colors - en 
una cosa tan seriosa i de tant responsabilitat per al nostre 
Parlament, facem una feina ben feta. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Grups Parlamentaris que no han presentat esmenes i 
vulguin intervenir? 

Pel Grup Parlamentari del CDS,té la paraula la Sra Ma 
Antonia Alefiar i Pujadas. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 



6778 DlARl DE SESSIONS I Núm. 83 / 9 de maig del 1990 

ren accesos especiales a los recintos; trastornos mentales 
como confusión, desorientación, inseguridad, miedo, que 
hacen dificil que los ancianos denuncien atracos, malos tra
tos o vejaciones que en algunas ocasiones reciben. 

Respecto a la Proposición no de Ley que debatimos en 
este momento, el CDS dice si al primer punto. Estamos de 
acuerdo, ya lo manifestamos en el debate de presupuestos, 
quisimos que se unificaran tanto la acción como el presu
puesto de las dos Conselleries a las que hace referencia. En 
el segundo punto, también de acuerdo. 

Al tercero, el CDS añadirla que nos parece muy im
portante la costrucción de centros abiertos para estancias 
de día o temporada, de forma que el anciano o el enfermo 
no se desarraigue del medio familiar. Respecto al cuarto 
punto, de acuerdo, nada que añadir, y respecto al quinto -
dice el texto que se impulse el servicio a domicilio - cree
mos que debe garantizarse la asistencia social necesaria pa
ra el desarrollo de los servicios de ayuda a domicilio desti
nados a cubrir tanto la atención personal y médica de los 
ancianos como la atención de sus hogares. 

Para ello debemos - o deberían - elaborar un plan para 
el desarrollo de los servicios de ayuda a domicilio. Dicho 
plan debería llevarse a cabo de forma concertada con las di
ferentes Adminitraciones, estatal, autonomica, local, y no
sotros añadiríamos, si pudiera ser, con entidades privadas. 

Por todo ello y por lo ya expuesto en el preámbulo de 
la Proposición no de Ley, que asumimos en su totalidad, el 
CDS dará apoyo a todo el texto de la Proposición no de 
Ley, si bien quisiera hacer una pequeña puntualización. Un 
Portavoz sin color político - no porque los partidos polIti
cos tengan o dejen de tener color, sino sin adscripción polí
tica - acaba de hacer una afirmación que tratare de recha
zar en su totalidad. La situación actual no se ve agravada 
porque la mujer haya accedido al mundo del trabajo, pues
to oue su t;¡re;¡ no er;¡ exc:1l1siv¡¡mente c.lIirl¡¡r Ji! TerC'i'.ri! P.-

de desanimar a l'hora d'intervenir amb rigor i serietat. 

Jo pens que ens trobam davant un tema complexo Vos
tes propasen un conjunt d'actuacions, fa una temporada 
havien de fer una comissió d'estudi i d'investigació que des
prés no varem ter, el nostre Grup estava d'acord a fer aque
lla comissió, hi esta b<1sicament amb el que vos tes plante
gen i ens pareix que el Govern no tendria massa problemes 
per abordar-ha. 

M'explicaré amb una mica de detall: Per una banda, el 
Govern actua a través de tres sectors, de tres arees de la se
va organització O organigrama, que són Cultura, Acció So
cial i Sanitat, i Presidencia. Són tres Conselleries que hi de
diquen una serie d'atencions i d'esfon;:os que ara no és el 
moment de valorar, pero que en principi són actuacions, al
gunes positives, d'altres no lant, pero el fet és que tenim 
actuacions globalitzades. 

Ara bé, on tenim problemes és en la incardinació d'a
questes accions entre si i sobretot amb els Consells Insulars 
i Ajuntaments, ja que la Llei d'Acció Social no s'ha desen
volupat. Per tant, tenim un problema d'ambit competencial 
que també s'agreuja perque falta incardinació entre Govern 
de la Comunitat, Consells lnsulars i moltes vegades amb 
INSALUD o amb INSERSO en molts de temes que diu la 
Proposició no de Llei i en altres que presuposa. 

Per tant, tenim uns problemes competencials i el fet 
que actuI una de les parts, el Govern de la Comunitat, evi
dentment no és negatiu fins que aquestes actuacions no -
s'hagin descentralitzat cap als Consells Insulars i Ajunta
ments, com preveu la Llei d'Acció Socia}. 

Per altra banda, ens trobam que els problemes de la 
lercera edat no són els mateixos a cap de les qualre illes, ni 
a ciutat i a la part [orana. A Palma fa falta assistencia do
miciliaria, molta feina d'INSALUD, de I'Ajuntament i 
rl'TNSPRsn i f~n f~lt~ rp.<:idp.nrip.<: ~iYñ P<: rl:1rf<:<:im A I~ 
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que he comentat en broma, pero que indubtablemente és 
molt seriosa i tots sabem el que aixo significa - és cert que 
el Govern ja fa actuacions. No podem negar que, des de l'e
poca d'UCD, quan es comen<;aren a fer les Aules de la Ter
cera Edat, fins a l'actualitat, hi ha hagut unes transferencies 
i una continultat d'actuacions des de la Conselleria de Cul
tura. Es pot estar més o manco d'acord, pero les actuacions 
s'han fet. 

Tampoc no es dubtós que de tant en tant la Presiden
cia del Govern reparteix talons o paga matances - sí, Sr Ca
ñellas, sf -, és a dir que fan actuacions i jo crec que hi pot 
haver actuacions diverses, i no ha dic negativament, molt 
Honorable Sr President, només ha dic en un to real, en un 
to sociologic i de dir que calen moltes actuacions. Si es fan 
aquestes, facem també les que avui ha proposat el Sr Gó
mez i Arbona. 

El tema que el nostre Grup veu amb uns certs dubtes 
és aquesta esmena de substitució. Si fos d'addició, per que 
no? Pero de substitució, un Llibre Blanc, un altre estudi, 10 
o 12 milions de pessetes, la veritat, Sr Ricci, jo li donaria 
suport si fos un punt més, un Llibre Blanc no cree que sigui 
inútil - com tampoc no ho era aquella Comissió que voste 
proposava i sap ben bé que nosaltres recolzarem - pero es
tudis o Llibre Blanc, per exemple, els Serveis Socials de la 
Caixa de Pensions ja en feren un fa estona, que és útil, útil 
en cena mesura; existeixen informes de l'INSERSO, exis
teixen coses que s'han tramitat en aquest P!irlament durant 
set anys, durant els quals també hi ha hagut debats i pro
postes; existeix tot un conjunt d'actuacions, d'estudis que 
han anat fent els Consells Insulars, l'Ajuntament de Palma 
també en té una serie, i cree que si havíem de fer una cosa 
millor, d'acord, pero el fet de substituir unes propostes més 
o menys con~retes i de coordinació institucional per un es
tudi a hores d'ara em semblaria molt magre i que anam 
molt descol.locats. 

Amb aquesta intervenció en certa manera jo he volgut 
dir que el Govern fa coses, que aquí se'n proposen unes al
tres i que cree que totes són perfectament compatibles i a 

pensiones y otras de satisfacción de necesidades en materia 
de salud, de vivienda, de cultura y de ocio, con las que su
pongo que todos estamos de acuerdo. 

Existen también unas referencias claras estatutarias, a 
tenor de las cuales este Parlamento ya aprobó una Ley de 
Acción Social, referencias en las cuales tampoco me deten
dre dada la altura del tiempo en que nos encontramos y 
que el debate ya ha sido tan extenso. 

Hay que decir, sin embargo, que esta Comunidad Au
tónoma no tiene competencias en dos aspectos concretos. 
Uno de ellos, que es el tema del INSALUD, que en cierta 
medida, como es un problema de unas personas y de un 
grupo, el de la Tercera Edad, tiene muchas dimensiones pa
ra abordar el problema y otro es el tema de las transferen
cias del INSERSO, que sus Seña das conocen y que tiene 
mucha importancia, a nivel presupuestario, en el Estado, 
en el Ministerio de Asuntos Sociales, y en concreto en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

Quiero decir también - y no lo hago como descargo, ni 
mucho menos, sino como constatación de la realidad - que 
existe a nivel normativo existe una situación que también 
está contemplada en el preámbulo, en la Exposición de 
Motivos de la Ley de Acción Social, que la normativa es 
bastante dispersa, confusa, que existen aspectos y circuns
tancias que desde luego no benefician la gestión de los as-

'pecios antes referidos . . 

El representante del Grupo NACIONALISTA 1 D'ES· 
QUERRES ha reconocido que el Gobierno viene trabajan
do en una serie de actuaciones referidas a la atención a la 
tercera edad. Esto es cierto, aunque se pueda estar o no de 
acuerdo con ellas. Yo creo que algunas son modélicas, co
mo es el caso del funcionamiento de las Aulas de la Terce
ra en esta Comunidad Autónoma, creo recordar que al me
nos desde hace 10 u 11 años. Otras, evidentemente, no lo 
son tanto por unos u otros motivos, algunos referidos a no 
tener las competencias en todos los ámbitos que antes cita
ba y hay dificultades de coordinación, porque a veces el IN-
C'Dn en .; .... .:";,,.. "..o ........ n.;n.~.n.l' .. '"" nHon"'f'l ~orl'a n.-¡rir¡ If'nn n~rf;p 
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Portavoz del Grupo SOClALIST A 

Por lo que toca a la potenciación de la red de centros 
geriátricos de día, el Gobierno viene dando muestras sufi
cientes de ello con la colaboraciÓn de los Ayuntamientos, 
que ya cuentas con diversos centros construidos y equipa
dos y otros que están en construcción o en fase de proyec
to; me han de dispensar de citarles la relación tan prolija 
de los centros en los cuales ha actuado el Gobierno. 

Haré un breve paréntesis para el tema de Ciudadela, 
que ha mencionado el Portavoz del Grupo SOCIALISTA 
Esto es el cumplimiento de una resolución de este Parla
mento; en consecuencia, no le achaquen al Gobierno nin
guna actuación de mala planificación, porque eso responde 
en primer lugar a un mandato de este Parlamento y en se
gundo lugar a una petición del Ayuntamiento de Ciudade
la, que justamente está gobernado por ustedes. 

Por lo que toca al sistema de alarmas, aún compartien
do el asunto, parece más apropiado que éste se lleve a efec
to por la vía de la colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales y me permito recordarles que esa obliga
ción incumbe, al menos este año y el pasado, a la Cruz Ro
ja, que tiene firmado un Convenio con el Ministerio de 
Asuntos Sociales por la vía de la subvención del 0,52% con 
cargo al IRPF y uno de los programas subvencionados es 
justamente éste que usted ha citado antes. 

Por último, en lo que respecta a la ayuda a domicilio, 
la ConselIeria, en colaboración con los ConselIs Insulars -
también se ha dicho aqur - y los Ayuntamientos, con el 
.obispado de Mallorca y otras asociaciones están trabajan
do en el tema y el objetivo, que también se ha citado aquf, 
es el asunto de la descentralización. Evidentemente los ser
vicios sociales tienen que estar muy próximos al usuario, 
porque si no, pierden efectividad. 

Cabe lamentar, por último, que el Ministerio de Asun-

Sí, Sr President. 

Perque hi ha hagut una mala interpretació de les me
ves paraules i cree que el fet és prou important per acJarir
ha. 

EL SR PRESIDENT: 

No és el moment. Voste hauria d'haver demanat la pa
raula quan hi hagut la mala interpretació, no al final del 
debat. Sr Ricci, ara no pertoca. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Perdoni, Sr President. 

]0 he fet una defensa d'una esmena, han contestat la 
meva defensa i en la contestació han dit coses que em fan 
pensar que no m'havien enles, de manera que és ara que 
puc demanar la paraula, no abans, perque fins ara encara hi 
havia hagut contestacions a la proposta. 

EL SR PRESIDENT: 

La seva esmena no té replica. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Perdoni, no ha he dit bé. 

EL SR PRESIDENT: 

No vull donar lloc a replica. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

No vull replicar, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 
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Quant al que deia el Sr Ricci que les nos tres propostes 
són incompletes, és ciar, nosaltres volem que el pla el faci 
el Govern, nosaltres no preteníem puntualitzar tots els 
punts que ha d'incloure el pla, nosaltres creim que el Go
vern té elements prou villids i competents per fer una pla 
completíssim i no preteníem marcar que únicament tingués 
quatre punts. 

Pel que fa a unes paraules que ha dit el Sr Serra, nos al
tres no hem dit en cap moment que hi hagi una coordina
ció total entre INSALUD i INSERSO. Nosaltres sóm cons
cients que en aquest moment INSALUD i INSERSO ac
tuen a les nos tres illes sense una coordinació amb el Go
vern Balear i precisament per aquest motiu, per evitar 
aquesta una manca de coordinació, si hi hagués un pla d'ac
tuació tal vegada es podria obligar a que INSERSO actuas 
sense que el Govern ho sabés. Per tant, jo crec que la nos
tra porposta és positiva, és a dir, no volem atacar ningú. 

Al represcntant del Grup POPULAR, jo li voldria re
marcar unes quantes coses. Jo entenc que hagi tirat balons 
fora i que en la seva interven ció ens hagi recordat la Cons
titució, tat aixo esta molt bé, pero jo crec que la nostra pro
posta s'ha fet amb senzillesa, emprant únicament uns verbs 
com promoguin, potenciln o impulsin. Nosaltres no volem 
llevar el protagonisme polftic al Govern ni res d'aixo, úni
cament es tracta d'oferir una idea que, per molt que vost~ 
diguin que també la tenen, ja veurem quan sera aquí. No 
tenen un pla, ja veurem quan faran el carnet de la vellesa i 
tampoc no tenen cap prioritat quant a distribució geográfi
ca deis centres. 

Voste ha comentat el tema de Ciutadella, li recordaré 
que va ser una esmena del Sr Ricci que per interessos o no 
sé perque es va aprovar en el debat del pressupost. A Ciu
tadella hi havia un centre de dia d'una entitat bancaria i per 
tant no en necessitaven una altra, pero aquella esmena del 
Sr Ricci va fer que l' Ajuntament del Ciutadella, sense de
manar-ho, es trobés amb un altre centre de dia, les coses 
com són. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposi
ció no de Llei que acabam de sotmetre a votació i esgotat 
l'Ordre del Dia d'avui. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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