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III.- Debat de l'escrit RGE núm. 4406/97, sobre el Compte
General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici del 1996.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, vol llegit la proposta de Presidència?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. La proposta diu el següent:

"Mantenint-se les circumstàncies previstes a la disposició
transitòria tercera de la Llei 1/86, de 5 de febrer, de finances de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i havent remès el
Govern al seu moment oportú l'acord, d'acord amb l'establert a
l'article 96.3 de l'esmentada Llei de finances, el Compte
General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l'any 1996, s'acorda encarregar
l'informe a la Comissió Tècnica Assessora, integrada pels
mateixos sis membres que fins ara han vengut realitzant els
treballs encomanats".

EL SR. PRESIDENT:

D'acord? S'aprova per unanimitat o volen votació?

Per unanimitat. D'acord.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 3627/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a reglament de
casinos de joc.

Passaríem al primer punt de l'ordre del dia, que és una
proposició no de llei, RGE núm. 2627/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a reglament de casinos
de joc. Per a la seva defensa, té la paraula, pel Grup PSM ...

Sí, senyor.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Atès que no hi ha el portaveu del Grup Nacionalista-PSM,
entenc que en aquest cas, decau aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Decau la proposició no de llei.

II.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda per tal d'informar sobre la política del Govern
pel que fa a l'ordenació del sector del joc (RGE núm.
2299/97).

I passaríem al punt II que és la compareixença
sol•licitada pel Govern del conseller d'Economia i Hisenda,
Sr. Antoni Rami, acompanyat pel Secretari General Tècnic
de la Conselleria, Sr. Llorenç Morell, per informar sobre la
política del Govern pel que fa a l'ordenació del sector del
joc.

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, comparesc avui davant aquesta comissió per
exposar les línies principals de la política en matèria de joc
dissenyada pel Govern, després d'haver complert la primera
reordenació del sector posterior a l'assumpció de totes les
competències relatives a jocs, apostes i casinos, amb
exclusió de les apostes de mutualitats esportivobenèfiques.

Abans d'aprofundir en el que constitueix l'objecte
d'aquesta compareixença, en el decurs de la qual explicaré
les dues pròximes actuacions que durà a terme el Govern
balear en aquest àmbit, cal destacar que l'ordenació del
sector del joc, a totes les comunitats autònomes, ha trobat
les dificultats derivades de la necessitat de regular unes
activitats que fins fa només dues dècades estaven prohibides
pel que podríem dir la moral franquista.

El primer intent globalitzador promulgat amb intenció
generalitzadora, ve donat pel Reial Decret Llei 16/77, que
aborda aspectes penals, administratius i fiscals. Aquesta
primera regulació dels jocs de sort, envit o atzar es
promulga com a conseqüència del fracàs dels sistemes de
protecció absoluts en consonància amb una progressiva
renovació de les pautes de comportament col•lectiu i de les
experiències positives recollides en el Dret Comparat. A
més, s'estableix la potestat de l'administració per concedir
autoritzacions per a l'explotació, la pràctica i el
desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb el
sector i la pràctica del joc deixa de constituir un il•lícit
penal. A partir d'aquest moment es va desenvolupar una
normativa estatal a través de regulacions sectorials no
sempre suficients, sense pretensions de globalitat i darrera
de les iniciatives d'un sector empresarial incipient.
Paral•lelament a aquesta normativa sectorial de caràcter
estatal, s'ha produït un moviment descentralitzador que s'ha
materialitzat en el traspàs de competències a totes les
comunitats autònomes.
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Quan es produeix l'assumpció de competències per part de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la realitat social
superava el marc normatiu estatal, i per això, la primera
actuació del Govern balear en l'aspecte legislatiu s'ha centrat a
completar el marc normatiu dels subsectors que ja actuaven a
les Illes, com són els de bingos i els de casinos, amb l'objectiu
d'ordenar-ne l'activitat tan ràpidament com sigui possible, i amb
la finalitat de superar algunes disfuncions que s'havien detectat
al llarg del temps.

Respecte de l'ordenació del primer, el març del 1995 es va
aprovar la normativa reguladora de la modalitat del joc del
bingo, anomenada bingo acumulat, per sortir al pas del
desenvolupament que es produeix en el sector amb l'aparició de
noves modalitats que intensifiquen el vessant lúdic, sense que
suposi una modificació substancial a la normativa vigent. Així
es regula una nova variant d'aquest joc que ja havia estat
contemplada a la legislació de la majoria d'altres comunitats
autònomes, a més de respondre a iniciatives empresarials que
demanaven noves alternatives, el sector va quedar així adaptat
a la realitat socioeconòmica actual.

D'altra part, es promulga a l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes, el Decret de determinació de les entitats
autoritzades per a l'explotació de sales de bingo en l'àmbit
territorial de les Illes Balears. Com hem assenyalat la regulació
dels jocs de sort, envit o atzar, sorgeix en l'ordenament estatal
per la normativa preconstitucional que neix del Reial Decret del
1977. Pel que fa al sector del bingo, l'Estat aprova, el 1979, el
reglament d'aquest joc. Aquesta normativa assenyalava que
únicament podran ser autoritzades per a l'explotació de sales de
bingo, les societats o les associacions esportives, culturals o
benèfiques, i les persones o entitats titulars d'establiments
turístics.

Aquesta circumstància que podria estar justificada en el
moment de la promulgació de l'Ordre, atesa la recent
despenalització dels jocs de sort, envit o atzar, va quedar
superada per la realitat social i resulta de difícil justificació en
l'actualitat. La carta de naturalesa que es dóna a les empreses de
jocs privades com un sector més de la nostra economia, i el
reconeixement de formes de finançament pròpies de l'economia
de mercat, són, a més del que hem exposat, arguments de pes
que reclamaven una nova regulació de les entitats autoritzades
per explotar una sala de bingo a través de societats mercantils
que adoptin la forma de societat anònima com ho fa la nova
normativa sectorial de la Comunitat Autònoma.

Per últim, i en el àmbit mateix, consideram que s'ha
d'aspirar a una uniformitat en la regulació dels horaris de
funcionament dels bingos, subjectes a l'autorització prèvia
de l'autoritat administrativa competent en la matèria. La
dispersa normativa en aquest subsector neix de diverses
circulars dels anys 90 i 92, que varen sorgir de la Delegació
de Govern a les Illes Balears, amb anterioritat al traspàs de
competències. Així resulta necessària la unificació de
criteris i regular una franja horària d'obertura i
funcionament evitant una excessiva flexibilització dels
horaris.

Respecte del sector de casinos, s'ha aprovat el
Reglament de casinos de joc de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears amb la intenció de superar la normativa
estatal que resultava obsoleta. La principal finalitat de
l'elaboració del nou reglament va ser la intenció d'eliminar
l'arbitrarietat en el sistema d'adjudicacions de llicències per
a la instal•lació de casinos, i en general l'¡adaptació de tota
la normativa a la nova realitat social, transcorreguts vint
anys des de la primera regulació estatal.

El Reglament que ha substituït l'Ordre Ministerial de
1979 que continuava vigent a les Balears des que la
Comunitat ha assumit les competències en matèria de joc,
es va redactar amb la intenció de ordenar el subsector dels
casinos de joc a les Illes i atenent una sèrie de criteris. El
Govern es proposa, en primer lloc, eliminar la
discrecionalitat de l'administració per atorgar llicències de
casinos, s'arbitraran uns criteris clars i transparents
d'adjudicació sotmesos a concurs públic. Així la concessió
de llicències es basarà en l'aportació directa de l'empresa
adjudicatària en forma de beneficis socials, relacionats amb
la creació de llocs de feina estables, la construcció
d'equipaments per a l'ús públic, l'esponjament hoteler en
zones turístiques o la creació de zones verdes.

Per altra banda, es pretén continuar orientant el joc més
cap a l'àmbit de l'oferta turística complementària que cap a
l'oferta lúdica per a la població resident. A més a més, amb
el nou reglament es varen introduir les modificacions
tècniques sol•licitades pel sector d'empresaris de casinos,
sobretot per autoritzar la introducció de nous jocs. Així, el
nou marc autonòmic es diferencia notablement de l'aplicat
fins a la data de la seva aprovació, en l'àmbit nacional. 

En aquest sentit, cal fer les següents consideracions:
primer, l'autorització a una empresa per a l'explotació d'un
local o establiment de casinos s'efectuarà sempre, prèvia
convocatòria d'un concurs públic, d'aquesta forma, les
prerrogatives de l'administració es limiten i es redueix el
marge discrecional que ve clarament determinat per les
bases del concurs, amb això queda abolit l'anterior sistema
d'adjudicacions que tenia un ample marge de
discrecionalitat, de la mateixa forma el Reglament
autonòmic adapta l'actuació administrativa als principis de
publicitat, concurrència i objectivitat reconeguts al mateix
ordenament jurídic administratiu. 
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En segon lloc, s'amplia el concepte de casino de joc, entès
com a establiment on es practiquen els denominats jocs de
casinos, amb això es pretén l'orientació de l'activitat en el sector
cap a l'oferta complementària de qualitat i la dotació de nous
serveis. Així doncs, a més dels serveis que la legislació anterior
exigia com a obligatoris, com els de bar, restaurant o sala
d'espectacle o de festes, s'introdueixen criteris objectius que
seran determinants per a la instal•lació d'un casino, com l'oferta
complementària de caràcter turístic i la qualitat de les
instal•lacions i serveis complementaris que es prestin.

En tercer lloc, adaptació a l'ordenament comunitari en el que
afecta les empreses titulars d'un casino de joc, possibilitant que
tenguin nacionalitat de qualsevol dels països europeus. Això
implica que en la nova normativa es contempli la possibilitat de
participació directa o indirecta, de capital estranger amb els
límits establerts pel règim especial que regula les inversions
estrangeres a Espanya.

En quart lloc, s'inclouen entre els criteris objectius que es
valoraran per a l'ádjudicació de l'autorització, per a la
instal•lació d'un casino, aspectes socials com la generació de
llocs de feina i aspectes mediambientals, com l'impacte
paisatgístic del projecte. Així mateix, s'apreciarà com a criteri
objectiu de valoració la distància al nucli de població resident,
per evitar la localització a grans nuclis urbans o àrees
metropolitanes i assegurar la instal•lació en zones
preferentment turístiques, destinades a població no resident o
visitants ocasionals, evitant els possibles efectes negatius que
s'atribueixen als jocs afectin d'una forma important la població
resident.

Aquesta normativa cobra rellevància atesa la distribució
territorial dels casinos iniciada l'any 77, amb l'autorització de
l'obertura per a devuit casinos, nombre que posteriorment s'ha
anat ampliant fins a la trentena actual. L'any passat se
n'inauguraren dos, un al País Basc i un altre a Ceuta, i
actualment es troben en procés d'adjudicació dos més, a Múrcia
i a Andalusia, on ja hi ha tres establiments. Destaca l'augment
de l'oferta a Canàries, on després dels dos establiments que van
ser autoritzats inicialment a Tenerife i a Gran Canària, se n'han
instal•lat quatre més distribuïts territorialment a les illes
següents: dos a Tenerife, un a Gran Canària i un a Lanzarote.

A l'àmbit de les Illes Balears, quan es varen rebre les
competències en matèria de joc, existien dos casinos, un a
Mallorca i l'altre a Eivissa, per això es va començar a estudiar
la necessitat de possibilitar la diversificació de l'oferta, una
vegada modificada la forma de concedir les llicències, limitada
la discrecionalitat de l'administració en la presa de decisions, i
regulades les condicions en virtut de les quals s'autoritzarà una
empresa a operar.

Dit això, creim que aquesta compareixença davant aquesta
comissió, és el lloc adient per anunciar la intenció de la
Conselleria d'Economia i Hisenda de promoure la
diversificació de l'actual oferta mitjançant la concessió de
dues noves llicències, una per operar a Menorca i una altra
a Mallorca. El concurs per optar a la concessió de la
llicència del casino de Menorca serà convocat per la
Conselleria d'Economia i Hisenda, esperem que aquest
mateix mes que avui comença, amb la qual cosa
s'equipararà l'oferta existent a aquesta illa amb la de
Mallorca i Eivissa. Posteriorment, i una vegada finalitzat el
procés de posada en funcionament de l'establiment de
Menorca, s'homogeneïtzarà la situació de les tres illes amb
una nova autorització per operar a Mallorca, el concurs de
concessió de la qual s'acompanyarà d'una prospecció de
mercat i d'una anàlisi de la viabilitat del projecte des d'un
punt de vista social i econòmic. Paral•lelament a aquestes
dues darreres actuacions en els àmbits dels subsectors de
jocs ja existents, quan es varen assumir les competències en
aquesta matèria, el Govern balear començarà a tramitar
l'aprovació d'una llei autonòmica del joc, que ajusti un
eventual desenvolupament de noves modalitats de joc a les
necessitats de planificar la possible ampliació d'oferta des
d'una ordenació del sector que es regeixi per una perspectiva
global i emparada en la norma amb rang legal que
contempli de forma exhaustiva els factors humans, materials
i tècnics que concorren en aquesta matèria.

En aquest sentit, vull també anunciar davant aquesta
comissió que amb caràcter immediat s'impulsarà la
promulgació de la Llei reguladora del joc a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, les línies fonamentals de la
qual exposaré ara.

És evident que regular amb rang de llei una activitat com
la del joc, suposa l'inici d'un procés d'ordenament integral
del sector com ja estableix el preàmbul del  Reglament
autonòmic de casinos i consolidar l'aspiració d'assolir un
major nivell de desenvolupament estatutari. L'ordenament
del sector no pot obviar la consideració del joc com una part
del teixit econòmic balear ni el reconeixement al principi
constitucional de llibertat d'empreses, ni el volum de negoci
que genera aquests tipus d'activitats a la nostra comunitat
autònoma que evidencien les xifres que ens proporciona la
memòria de la Comissió nacional del joc; no hem d'oblidar
que hi ha 700 famílies que depenen d'una forma o d'altra,
d'aquestes activitats del joc. 

Segons les darreres dades presentades pel Ministeri de
l'Interior, a les Balears es varen gastar 87.625 milions de
pessetes en jocs i apostes durant l'any passat; aquesta
quantitat bruta s'ha de matisar en el sentit que s'ha
d'entendre que aproximadament un 67% es retorna als
jugadors en forma de premis, per la qual cosa la despesa
real és inferior. En qualsevol cas, la nostra comunitat se
situa per damunt d'autonomies com Astúries, Cantàbria,
Extremadura, La Rioja, Múrcia, Navarra, Ceuta i Melilla.
Atesa la quantitat jugada per habitant, les xifres són més
significatives, Balears és la comunitat autònoma amb major
despesa per habitant, amb 117.457 pessetes per habitant, la
circumstància que les Illes Canàries sigui la segona
autonomia en despesa per habitant, confirma la tendència
d'orientació de l'activitat d'aquest sector cap a la població
flotant turística.
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D'altra banda, s'han de considerar també les variacions
relatives a la despesa efectuada en els diferents subsectors del
joc a les Balears. Respecte del joc privat, casinos, bingos i
màquines tipus B, es va produir durant l'any 96, un augment del
7'34% respecte de l'any anterior, en el cas del joc públic,
loteries i travesses, l'augment ha estat del 16'11%, mentre que
la ONCE ha suposat un increment del 2'47%.

Així, el total absolut ens dóna un augment de la despesa
efectuada en joc durant l'any 96 i respecte de l'any anterior d'un
8'44%, xifra que situa les Balears com la segona comunitat
autònoma en augment de despesa en el bienni 95-96, només
superada per Astúries.

Aquestes xifres demostren la importància del sector quant
a la generació de volum de negoci i de llocs de feina, la qual
cosa reafirma la necessitat que l'administració faci ús de les
seves facultats d'intervenció en ordre a la planificació,
reordenació i control del joc. Per això, la realitat social i el
dinamisme del sector s'han de ponderar en la necessitat de
mantenir un equilibri de l'oferta i unes limitacions en el
desenvolupament incontrolat.

Des d'un altre punt de vista, pensam que la promulgació
d'una llei reguladora del joc garantirà una seguretat jurídica que
es fa necessària donat l'alt índex de litigis que provoquen les
disposicions administratives de caràcter general elaborades fins
a la data. Vull aquí insistir en la conveniència de ser rigorosos
amb les nostres anàlisis i reconèixer que tot i que s'han
presentat diverses impugnacions i recursos a les normatives
aprovades pel Govern en matèria de joc, cap d'elles no ha
prosperat fins a la data. Això reforça el nostre convenciment
d'elaborar disposicions ajustades a dret, malgrat els recursos
que es presenten. 

Així s'han interposat recursos davant la Sala
Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia
contra diverses disposicions de caràcter general amb resultat
infructuós fins a l'actualitat. Primer el recurs interposat contra
el Decret del 1996, de determinació de les entitats autoritzades
per a l'explotació de les sales de bingo en l'àmbit territorial de
les Illes Balears, es va arxivar després que els recurrents
desistissin del procediment. En segon lloc, el recurs
contenciosoadministratiu especial de la Llei de protecció
jurisdiccional dels drets fonamentals del 1978, interposat pel
Casino de Mallorca, contra l'apartat tercer de la disposició
transitòria primera del Reglament de casinos, fou no admès per
la sala i es troba pendent de recurs de súplica en el cas que
s'arribi a interposar.

Finalment, vull aprofitar la meva compareixença per
avançar la filosofia que seguirà l'elaboració de la llei amb
l'objectiu d'escoltar després, en els torns d'intervenció dels
diferents grups parlamentaris, la postura i aportacions que els
diputats tenguin a bé de fer.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Conseller?

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

No.

La llei, respectant els principis bàsics de llibertat
individual i d'empresa, permetrà que l'administració
exerceixi les seves funcions de tutela i que accioni els
mecanismes d'equilibri i correcció que la regulació li faculti.
L'administració actuarà com a garant de la igualtat davant
la llei dels ciutadans, en ordre a ser titulars de les
autoritzacions per a l'explotació dels jocs i la protecció dels
drets dels ciutadans evitant el desenvolupament incontrolat
d'activitats relacionades amb el joc. El control de
l'administració i la subjecció a la necessitat d'autorització
administrativa es realitzarà amb caràcter previ a l'inici de
qualsevol activitat relacionada amb el sector i en el marc de
l'àmbit d'aplicació assenyalat a la llei, i a posteriori, sobre
tots aquells aspectes annexos a la pràctica i al
desenvolupament que puguin significar modificacions de
l'abast de la primitiva autorització o alteració dels
condicionants o restriccions imposades.

La llei donarà carta de naturalesa als següents
continguts: primer, la regulació dels distints jocs obeirà als
criteris de transparència, garantia que no es produeixin
fraus, prevenció dels perjudicis a tercers, intervenció i
control de l'administració i rigorós control tributari; segon,
regulació exhaustiva del règim de les autoritzacions i
control de les circumstàncies que impossibilitaran la
titularitat d'autoritzacions; tercer, prohibició de la publicitat
que inciti a la pràctica del joc entre d'altres criteris
d'aplicació; quart, foment de l'activitat de control i tutela a
través del reforç de les funcions inspectores; cinquè, registre
d'empreses del joc; sisè, protecció de menors d'edat i
persones que tinguin reduïdes les seves facultats de
voluntat; setè, definició i tipificació d'infraccions en matèria
de joc, prescripció i graduació d'aquestes; i vuitè, règim de
sancions basat en els principis de legalitat, tipicitat,
responsabilitat i proporcionalitat.

En conclusió, amb la presentació d'aquest projecte de
llei, el Govern pretén elevar al Parlament l'aspiració a una
regulació integral del sector que permetrà, amb posterioritat,
un desenvolupament harmonitzat de la normativa sectorial,
amb la finalitat d'adequar-la a la realitat socioeconòmica de
les nostres illes.

I dit això, em pos a la seva disposició per contestar totes
aquelles qüestions que vulguin formular i que jo pugui
contestar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabada l'exposició del conseller,
deman als diferents grups parlamentaris si volen que se
suspengui la sessió i per quan de temps, abans d'entrar dins
el torn de formulació de preguntes.
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Un quart d'hora? D'aquí un quart d'hora, és a dir, a les quatre
i cinquanta minuts, recomençarem la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. Deman, grups parlamentaris que
vulguin intervenir en el torn de preguntes? Pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula
el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Conseller. Senyores
diputades i senyors diputats. Ens sap un poc de greu que per un
problema d'horaris o de confusió imputable, sens dubte, en
general, a diferents horaris que han circulat i que no coincidien,
no hem pogut assistir a la primera part de la seva intervenció i,
per tant, si en la nostra intervenció curta ens desviam de la seva
intervenció, comprengui que és un poc per aquest motiu i, per
altra banda, per marcar quin és l'interès del nostre grup en
aquesta qüestió. Una qüestió que és certament polèmica i
controvertida, tot el referit a la regulació, control del joc a les
Illes Balears, a la implantació de joc, què serà aquesta llei del
joc, les repercussions del decret que ja va aprovar el seu dia al
Consell de Govern, i qüestions que han donat peu a notícies
contradictòries durant molts de mesos, notícies contradictòries
com, per exemple, algunes recollides a l'atzar de fa un any, fa
exactament un any on es diu: "El Govern acceptarà aportacions
directes dels promotors que aspirin a obrir nous casinos", "los
empresarios han acusado al Gobierno de favorecer a empresas de
juego norteamericanas concretamente de Las Vegas", "la
Conselleria de Economía tiene en estudio seis proyectos de otras
tantas sociedades que han demostrado su interés por instalar un
casino en Baleares", del Diario de Mallorca, "el Govern ha
decidit primar per l'obertura de nous casinos aquelles empreses
que facin aportacions econòmiques", unes declaracions seves
que "el mercat determinarà quants de casinos tindrà Balear en
el futur"; Unes altres declaracions seves, amb foto inclosa, on
ens diu "el Govern balear no se debe a los intereses de los
empresarios del juego. El titular de Economía dice que si por
defender el interés general hay que pisar algún callo, lo
pisaremos". En tot cas, m'agradaria saber, a la part de
contestacions que és per al conseller d'Economia l'interès
general respecte del joc, què entén el Govern com interès
general d'aquesta comunitat autònoma en relació a la
implantació de joc, de regulació, de control del joc a les Illes
Balears.

Li he de dir, vostè ho sabrà, perquè la resposta em sembla
que és seva, com a conseller, que aquest grup, arrel
d'aquestes notícies contradictòries de presentar una sèrie de
preguntes, amb petició de resposta escrita al Govern balear,
sobre les pressions, negociacions, contactes, ofertes
d'empreses davant el Govern balear quant a implantació de
casinos de joc a les Illes Balears, i que el Govern ens va
respondre, en aquestes preguntes, d'una forma una mica,
com fa normalment, ambigua, d'una part és natural que sigui
ambigua i més en un tema com aquests, en què és molt fàcil
dir de més o dir de manco en el moment més inoportú, però
el Govern ens respon que "el Govern balear mitjançant el
secretari general tècnic de la Conselleria d'Economia i
Hisenda i/o mitjançant el cap de Secció de Joc, ha rebut més
d'una vintena de representants d'empreses interessades a
instal•lar-se a les Illes Balears, com casinos, sales de bingo,
per explotar loteries, per explotar sales de màquines, etc., a
tots ells, com a qualsevol ciutadà, faltaria més, que en el
futur se sol•liciti, serà rebut, se'ls ha informat sobre la
legislació vigent". Nosaltres demanàvem noms i llinatges de
les persones que havien actuat o empreses que havien actuat
davant el Govern balear per, segons deien alguns diaris,
pressionar, o altres, per influir sobre les decisions sobre el
joc del Govern balear. No vam tenir una resposta adequada
a les nostres preguntes, que eren preguntes només
plantejades per saber exactament què hi havia darrera.

Clar, si el Govern planteja una política de regulació i
control del joc, accés a menors, com ha dit abans, prohibició
de la publicitat, tal, és una cosa; si el Govern planteja una
política d'expansió, d'obertura de la possibilitat d'una major
oferta de joc a les Illes Balears, és per a nosaltres, per al
nostre grup, una altra cosa molt diferent. Lògicament el
nostre grup està en contra de l'ampliació de l'oferta actual de
joc a les Illes Balears i de tot el que envolta el món del joc.
Ens agradaria saber, com una cosa molt concreta, si ho ha
dit a la primera intervenció ja estarà dit, els motius sobre
l'ajornament del concurs públic d'adjudicació que es va dir
que es faria i que a final d'any estaria fet, les bases d'aquest
concurs per a l'adjudicació de casinos i de noves
concessions de joc, el motiu.

Nosaltres creim, i és una opinió, que una major oferta de
joc a les Illes Balears no contribueix tant al creixement
econòmic, ni aquest creixement econòmic justifica una
major oferta pels efectes negatius que pot tenir, efectes
sobre la ludopatia, que a la nostra comunitat autònoma té un
dels índexs més elevats de l'Estat espanyol, efectes sobre els
centres ja consolidats, efectes sobre l'impacte social en els
punts on radiquin aquestes possibles noves ofertes de joc, la
inviabilitat econòmica que fins i tot alguns empresaris del
joc actuals, empresaris petits han fet dir, i amb açò també
voldríem saber quin ha estat el paper de la Comissió balear
del joc durant tot aquest any, com s'ha reunit, quina activitat
té, quins objectius i finalitats, i si realment contribueix la
funció.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 40 / 1 d'octubre del 1997 1043

I ja per acabar, feim referència a un estudi del Govern balear
que va sortir el mes d'abril d'enguany, publicat a diversos
mitjans de comunicació, en el qual queda clar que més de la
meitat de ciutadans està en contra de l'ampliació de l'oferta de
joc a les Illes Balears, i fins i tot és significatiu, i pel fet de ser
de Menorca, i perquè aquesta enquesta, un estudi del Govern
diferencia molt l'opinió a Menorca, que a Mallorca fins i tot, en
el fet de si s'hauria de fomentar la instal•lació de casinos a totes
les Illes, ja sap vostè que hi ha una controvèrsia sobre la
instal•lació o no d'un casino a l'illa de Menorca, i aquesta seria
una altra pregunta en concret, si hi ha hagut peticions, ofertes,
converses d'empresaris interessats a instal•lar un casino de joc,
unes sales de joc a Menorca, en primer, en general, i en concret
si aquestes ofertes van encaminades a l'illa del Rei, al port de
Maó, seria un segon apartat, si han rebut vostès aquestes
peticions o no. A Menorca l'opinió és que sí, un 17%, no, un
63%, gairebé deu punts més que a totes les Illes Balears, fins i
tot quan es parla dels efectes negatius de la major oferta de joc
a les Illes Balears; primer efecte negatiu: crear més ludopatia,
més vici de joc, a Mallorca un 65% troben que és un dels
efectes negatius, a Menorca un 66, a Eivissa només és un 50%;
fomentar la delinqüència, aquest prejudici impulsat, en part, per
la fama que reuneix tot el que sigui relacionat amb el joc,
prejudici però que també és realitat, no ho dubtem, a Menorca
fins a un 10% troben que és un dels efectes de la implantació
del joc, i escàndols, soroll, impacte, un 15%; efectes negatius.
Si ha sospesat el Govern els efectes negatius amb els possibles
efectes hipotètics positius d'un increment de l'activitat
econòmica a l'hora de valorar la implantació de la major oferta
de joc. 

Açò és, un poc, d'una forma inconnexa, la intervenció
motivada, ja li dic, per no haver estat a tota la seva intervenció
inicial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

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

Moltes gràcies. Molt breument perquè, bé, jo entenc que hi
ha hagut una confusió per arribar tard, però moltes de les
preguntes que vostè em fa, idò suposo que les podrà veure
contestades al Diari de Sessions amb més precisió, però no tenc
cap problema en contestar una altra vegada.

Vostè ens demana què creim que és l'interès general en
l'àmbit d'aquesta àrea del joc; doncs, evidentment, entenem
que l'interès general és aconseguir obtenir el màxim
d'aspectes beneficiosos per a la societat i per als individus
particulars d'un sector econòmic que, des de fa vint anys,
està considerat com un sector legal i, per tant, com un sector
que es pot desenvolupar a Espanya, i abans m'he referit que
això era propi de la moral que imperava durant el temps del
franquisme en considerar que era un sector que havia d'estar
prohibit, que no havia d'existir, que els seus efectes negatius
anul•laven qualsevol efecte positiu que tengués aquest
sector i, per tant, algunes de les intervencions que vostè
acaba de fer idò m'han remuntat als temps passats.
Evidentment si l'any 77 es va reconèixer que havia canviat
alguna cosa a Espanya, que havien canviat els conceptes, la
moral, que estàvem en una societat més tolerant, una
societat més lliure, una societat en què les persones tenien
responsabilitat per elegir quines activitats volien fer i quines
no volien fer, per altra banda hi havia una realitat: el joc és
una activitat humana lligada a la forma de viure de les
persones, fins i tot té tradició no només oriental sinó també
té tradició occidental, hi ha tradició de joc en totes les
civilitzacions que han passat per aquesta terra i, en aquest
sentit, és una activitat molt lligada a la forma de ser del
nostre poble. 

Per tant, el fet de legalitzar alguna cosa que es considera
normal en el nostre poble creim que és positiu en si mateix
en tant que es fa legal el que es considera que és normal i,
per una altra banda, entenem que les activitats de joc tenen
la necessitat d'una actuació d'àrbitre per part de
l'Administració en el sentit de garantir que aquestes
activitats de joc no són en contra dels més dèbils, dels que
juguen de bona fe i que poden trobar-se amb altres que facin
actuacions de mala fe en aquestes actuacions de joc; per
tant, entenem que en aquestes activitats de joc és bo que
sigui l'Administració que intervengui i garanteixi la netedat
de les actuacions de joc.

Per altra banda, és evident que aquestes activitats
generen llocs de feina, he dit abans que hi havia 700
famílies a les Illes Balears que depenen directament, d'una
forma o d'una altra, de les activitats de joc que hi ha
desenvolupades i, tal vegada, ens hem de plantejar si les
activitats de joc són tan dolentes i ens duen a crear una
societat de viciosos, de ludòpates, de gent que queda
enganxada a aquestes activitats, etc., a veure si és necessari
que el que hem de fer no és tractar de modernitzar, de
reestructurar el tipus de joc que tenim aquí, sinó que el que
hem de fer és anar reduint aquest sector, anar a eliminar-lo.
En el nostre govern pensam que no és així, que el que hem
de fer és desenvolupar mesures que tractin de minimitzar els
efectes negatius que, evidentment, no negam que existeixin,
evidentment existeixen, i precisament per això el que volem
és que es vagi reestructurant aquest sector i que cada vegada
més estigui dirigit com a una oferta complementària cap al
sector turístic i cada vegada estigui més allunyat de la
població resident de les nostres illes. 
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En aquest sentit li he de dir que totes les actuacions que es
fan des de la meva conselleria van dirigides a aquesta actuació:
el Decret de casinos que regula l'autorització de noves
llicències estableix, com a primer criteri d'assignació de nous
casinos, idò precisament aquest fet, que per les característiques
de les instal•lacions aquestes vagin dirigides cap al sector
turístic com a una oferta complementària, com a una forma de
qualificar aquest sector turístic i, a més, com a una forma de
crear un producte turístic diferent del que ara tenim. Hem de
considerar que un dels problemes de la nostra estacionalitat
econòmica deriva del fet que la major part, el 80%, de la nostra
economia depèn directament del producte de sol i platja; en la
mesura que es desenvolupi una oferta complementària que en
si mateixa pugui constituir un factor d'atracció turística, doncs
també contribuïm amb el nostre petit gra d'arena a
desestacionalitzar el producte turístic balear aprofitant els
infraestructures que ja tenim: aeroport, instal•lacions hoteleres,
depuradores, carreteres, etc.

Vostè demana noms i llinatges de persones que han vengut
a demanar informació a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Jo el que li he de dir és que nosaltres, tret que hi hagi una
autorització expressa que no tenim en cap cas, entre altres coses
perquè mai no demanam una autorització expressa a algú que
vengui a demanar informació a la Conselleria d'Economia, mai
no li demanam autorització per fer públic que ha vengut a
demanar informació i, per tant, en la mesura que no tenim
autorització per donar nom i llinatges evidentment no en
donaré. En tot cas, hi ha alguns d'aquests que han fet
declaracions a la premsa o d'alguna forma la premsa hi ha
contactat, i en la mesura en què ells confirmin o neguin les
actuacions nosaltres no tenim res a afegir al que s'hagi dit.

Vostè ens ha demanat per raó no de nom i llinatges, sinó de
projectes, si hi ha algun projecte que hagi demanat informació
per instal•lar-se a l'illa del Rei del port de Maó. Que jo sàpiga,
el Secretari General Tècnic em pot corregir, jo no tenc cap
informació que hi hagi cap iniciativa en aquest sentit. Sí n'hi ha
hagut, en relació a Menorca, tant d'empresaris interessats en
instal•lar-se com, per altra banda, empresaris del sector turístic
menorquí, que han demanat que es puguin desenvolupar
aquestes instal•lacions com a oferta complementària turística a
Menorca i que consideren d'interès que això es faci, i he dit
també abans, en la primera intervenció, que el Govern tenia
intenció de convocar un concurs per rebre formalment
propostes per donar una nova llicència de casino a Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Portella, en torn de rèplica té la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sembla mentida
com podem manipular la història i emprar-la segons el
nostre gust! Vostè ha fet un esforç no tant per respondre
unes preguntes com per fer un discurs moral, sobre la
moralitat de les persones davant el fet del joc, remuntant-se
a la moral franquista quan sap ben cert que fins i tot la
Primera República tenia la mateixa ideologia davant el fet
del joc, o quan sap ben cert que el primer socialisme a
Espanya, a principis de segle, l'anarquisme espanyol de
principis de segle, era el més combatiu davant la
implantació del joc i davant el combat del joc i
l'alcoholisme en aquest país, perquè la moral no és
ideològica d'un temps, sinó que és una cosa que durant el
temps evoluciona i es transforma i, per tant, la història
s'empra però s'empra correctament i no s'empra
intencionadament com ha fet vostè en un intent de
manipular les paraules o l'observació que he fet, perquè les
meves paraules no anaven encaminades a l'oferta de joc
existent, anaven encaminades a l'expansió, a l'obertura, a
l'ampliació de l'oferta, que és allà a on nosaltres veim el
perill i és allà a on nosaltres veim el risc, en aquests
moments, i el paper del Govern balear, perquè si en aquests
moments l'oferta de joc que s'ha implantat durant aquests
anys no ha creat controvèrsia, no ha creat polèmica és
perquè el millor és l'oferta mesurada a la necessitat o a la
realitat de les nostres illes. 

Jo no sé la demanda ciutadana, quants de ciutadans de
Balears s'han dirigit al Govern balear demanant l'obertura
d'un nou casino, no ho sé, d'empresaris segurament n'hi més
que l'hagin demanat, que no ciutadans que l'han demanat,
aquesta obertura d'un nou casino, i vostè diu que l'interès
general és obtenir els màxims beneficis en activitats legals.
Bé, però açò serà una part de l'interès general, el nostre
interès general pot ser un altre i jo crec que l'interès general
de la societat, quan la societat -i no són paraules d'Esquerra
Unida, sinó de les enquestes i sondejos i estudis que fa el
Govern- és contrària, majoritàriament, a la implantació de
més joc a les Illes Balears i molt més majoritàriament a
Menorca, no és una opinió que dóna un grup polític, és una
opinió manifestada en general per la societat perquè troba
que no és correcta aquesta passa més endavant, perquè hi ha
més perills, més efectes negatius que positius, i açò també
és una expressió d'un interès general. L'interès general del
Govern és guanyar duros, a canvi de què?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Si vol contrareplicar té la paraula,
Sr. Conseller.

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

Sí, jo lamento que vostè hagi entès que hi ha hagut una
manipulació dirigida contra una ideologia; jo no he parlat
d'ideologies, jo he parlat de temps, que ha passat el temps,
que les paraules que vostè em deia les veia més emmarcades
en aquells temps que en aquests, no he parlat d'ideologia,
encara que vostè ho diu; també és veritat que algunes
ideologies estan una mica ancorades en el passat però,
evidentment, no era d'aquest cas, que parlava. 
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I parlant de manipulacions, jo crec que la que fa vostè..., em
sap molt de greu que vostè parli de beneficis i consideri que
quan jo he parlat de beneficis per als ciutadans jo parl de
beneficis econòmics per als empresaris de les empreses de joc.
Evidentment, quan nosaltres parlam d'interès general parlam de
beneficis no econòmics sinó de tot tipus per als ciutadans, i
l'ampliació de concepte que suposa això és evident que vostè no
l'ha tenguda en compte. Quan parlam que és d'interès general
augmentar el nombre de llocs de feina pensam que hi ha unes
30.000 persones a les Illes Balears que estan registrades com a
demandants d'una feina i que no la troben i, per tant, nosaltres
consideram que és un benefici per a la nostra societat que
aquestes persones tenguin oportunitats de trobar un lloc de
feina, quan hi ha empreses que ens ofereixen crear una oferta
complementària tipus palau de congressos, tipus instal•lacions
esportives, atraure un programa d'espectacles de relleu
internacional, atraure una promoció turística per a les Illes
Balears duent aquí determinades activitats esportives de rang
internacional..., creim que això és beneficiós per a les Illes
Balears; quan es parla de crear zones verdes, quan es parla de
crear esponjament a zones que estan deteriorades per
l'urbanisme turístic del nostre territori creim que això és
d'interès general; quan es parla de crear inversions
milmilionàries creim que això genera activitat econòmica i que
això dóna llocs de feina i que això és positiu per a les nostres
illes, i quan es parla de generar unes activitats que generen uns
substanciosos ingressos financers a les administracions
públiques de la comunitat autònoma que després es poden
traduir en serveis públics educatius, sanitaris, socials o en
creació d'infraestructures de tot tipus, doncs creim que això són
beneficis i que això és d'interès general. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Altres grups que vulguin intervenir?
Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula el
diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ens ha semblat sentir una afirmació
que, d'altra banda, crec que l'hem vista publicada alguna vegada
a algun mitjà de comunicació, que les Illes Balears són la
segona comunitat autònoma de l'Estat quant a joc, és a dir, en
pessetes per cada habitant som els segons que jugam més. La
pregunta és: això, a judici del Govern de les Illes Balears, és bo
o és dolent?, perquè, naturalment, es poden tenir des de
l'Administració dues concepcions del joc, el joc entès amb una
finalitat recaptatòria i, aleshores, la resposta del Sr. Rami i més
des de la Conselleria d'Hisenda dirà: "mirin, com més es jugui,
molt millor perquè hi haurà més recaptació, hi haurà més
ingressos; la segona concepció podria ser que l'Administració
no ha de fomentar el joc, sinó que l'ha de regular i, si és
possible, invertir les tendències advertint la població dels perills
de caure en un excés de joc. Esperarem la seva resposta. 

Ara, així i tot, permeti'm unes discrepàncies respecte
d'alguns conceptes que vostè ha manifestat tant en la
primera com en la segona intervenció. Bé, evidentment, sí,
a Mallorca i a les Illes Balears hi ha una llarga tradició de
joc que no crec que tengui res a veure amb els jocs que es
practiquen als casinos, no veig a la ruleta o al black jack una
senya d'identitat del nostre poble, pens, i tampoc no estic
d'acord amb vostè que vostès orientin el joc com una oferta
de cara al turisme: ha dit que, concretament, el Decret de
casinos pretén orientar una oferta cap al turisme en
detriment d'una oferta cap als residents; permeti'm que
discrepi perquè, precisament, el Decret de casinos sobre el
qual tenim una proposició no de llei que, per problemes
d'horaris, haurem de reiterar i naturalment ho farem perquè
la consideram molt interessant, però precisament l'article 18
no va orientat cap a una captació de clients turistes,
exclusivament, sinó que al nostre entendre és una oferta
que, a més de crear més competència dins sectors que ja
estan implantats, com és el sector de la restauració, dels
espectacles, fins i tot del comerç, pretén d'una manera
indirecta la captació de nous clients, és a dir, que els casinos
hauran de prestar obligatòriament els serveis de bar,
restaurant, sala d'estar, sala d'espectacles o festes i que, a
més a més, a l'hora de les noves concessions es primarà
especialment que hi hagi cines, teatres, salas de congressos
i convencions, concerts, exposicions, gimnàs, instal•lacions
esportives i, fins i tot, un centre comercial, jo no veig que
això sigui una oferta dirigida al món turístic, més bé veig
una nova moda que, a més de les que ja hi ha, que els
diumenges les famílies van a passar el dia a la gran
superfície comercial, ara, a més a més, deixaran l'al•lot a la
guarderia i aniran a jugar un parell de mils de pessetes.

Vull dir, en definitiva, i això era objecte de la proposició
no de llei que ja tendrem ocasió de debatre un altre dia, que
mitjançant tota aquesta oferta complementària el que es fa
indirectament és captar nous clients, nous jugadors, d'una
manera molt subtil, perquè amb un espectacle moltes
vegades a un cost econòmic o amb un menú també
econòmic o, simplement, amb una oferta de centre
comercial, després es regala una entrada per entrar al casino
i d'aquí a jugar unes mils de pessetetes ja no hi ha massa
diferència. En definitiva, el que nosaltres veim mitjançant
aquest decret és que s'inclina per una de les dues
concepcions que jo li deia: pareix que el Govern vol
potenciar el joc no només dins el turisme sinó també dins
els residents; mitjançant aquesta oferta, dins aquest món que
envolta els casinos s'aconseguirà captar nous clients, nous
jugadors, alguns dels quals -no sabem el percentatge-
emmalaltiran i seran futurs ludòpates. Al nostre entendre no
és aquesta la funció de l'Administració, sinó que
l'Administració ha de regular, mai promocionar el joc.

En definitiva, no sabem si anam cap aquest model de
Las Vegas, aquesta ciutat jugadora, captadora de turistes
que viuen dins el recinte del casino, allà a on troben tots els
al•licients per passar unes vacances; no sabem si aquest és
el model del Govern balear, ens ho hauria d'explicar.
Nosaltres enteníem que el model era el Silicon Walley; ara
sembla que no, que ara el model ja és Las Vegas, o tots dos,
tal vegada sigui de dia fer feina en el Silicon Walley i el
vespre anar a gastar els guanys a Las Vegas. Ja em dirà què
opina. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, per contestar té vostè la
paraula.

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

Bé, jo li diria que evidentment vostè dóna per segures
intencions del Govern o actuacions del Govern que no són més
que invencions seves. Vostè manifesta que el Govern considera
que com més es jugui millor perquè així tendrem més ingressos
i això no és així en cap moment, ni ha estat això en cap
moment. Vostè diu que el Govern vol el model de Las Vegas;
això no és així i és gairebé impossible que el Govern, ja no que
vulgui, sinó que pugui reproduir el model de Las Vegas a les
Illes Balears. Las Vegas és un desert i les Illes Balears són un
paradís; per tant, difícilment podem reproduir el model de Las
Vegas aquí, a més que, evidentment, no volem.

Una de les poques dades que vostè ha aportat, dues de les
poques dades que ha aportat són incorrectes. No som els segons
que més jugam, som els primers. Això és dolent o és bo? Jo
crec que una de les coses que diferencia la seva ideologia de la
ideologia que està en el Govern és que nosaltres no jutjam la
societat, si la societat vol jugar això, doncs no consideram ni
que sigui bo ni que sigui dolent, aquesta és una xifra i la
societat és lliure per decidir a què vol assignar els seus doblers.
Si vostè considera que des de l'Administració hem de fer una
política de promoure això o restringir això, bé, jo crec que el
primer que hem de fer és conèixer la realitat i analitzar per què
això és així. Evidentment, si som una de les comunitats, la
primera comunitat en joc per càpita -la segona és Canàries- hi
ha dos factors molt rellevants, aquí, està clar que no és perquè
som els més rics, els que més producte interior brut per càpita
tenim perquè això no és comú amb Canàries; probablement el
que tenim en comú Balears, Canàries i Madrid, que és la tercera
en joc per càpita, és que tenim molta població flotant. Per tant,
segurament aquesta dada de ser els primers en joc per càpita és,
precisament, perquè hi ha un factor molt important de distorsió
d'aquesta xifra que és la població flotant de les illes. 

Per tant, això és bo o és dolent? Bé, en la mesura en què
aquest joc per càpita elevat determina que hi ha una demanda
del sector turístic d'activitats lúdiques de joc, idò és bo perquè
això significa que la infraestructura de joc que hi ha a les Illes
Balears està essent demanada per aquests visitants que reben,
i això és una raó més per analitzar si és la millor infraestructura
la que tenim ara de joc per oferir al sector turístic que rebem.
Evidentment crec que ens hem de plantejar quin és el producte
turístic que se'ns demana i, en la mesura que siguem capaços
d'endevinar quin és aquest producte, tractar d'oferir-lo. Per tant,
creim que des de l'Administració hem de possibilitar el marc
perquè la societat reaccioni, respongui i ofereixi a aquest sector
turístic els serveis que demana. Evidentment consideram que hi
ha activitats que són millors que altres, socialment, i
evidentment consideram que el fet que els nostres ciutadans
dediquin una part important de la seva renda al joc tal vegada
no és el més desitjable i, en aquest sentit, doncs intentam
procurar que la nostra política vagi transformant el que és oferta
lúdica de joc dirigida cap als residents, que es vagi transformant
en oferta de joc dirigida cap al sector turística. Per tant, entenc
que amb això contestam la seva pregunta i, a més, en un sentit
totalment contrari al que vostè imputava al Govern.

El joc tradicional no és la ruleta, evidentment que no és
la ruleta, normalment els jocs tradicionals són jocs de
cartes; hi ha molts de jocs de cartes que no es poden jugar
més que als casinos. Això li dic perquè no sé si vostè és
afeccionat, però si ho és tal vegada hauria de pensar que
està prohibit fer-ho fora d'un casino.

Vostè ha dit que l'article 18 obliga que els casinos
tenguin cinemes, teatres, gimnàs, instal•lacions esportives,
centres comercials... Això no és cert. Hi ha una tradició a la
legislació espanyola que aquí, segurament per inèrcia, hem
recollit en la nostra normativa, i l'única cosa a què obligam
com a infraestructura mínima, i llegesc literalment, i veig
que vostè m'ha citat l'article 18 que, efectivament, és el que
regula els serveis que s'han de posar a disposició del públic
obligatòriament; per tant, el fet que vostè hagi citat l'article
18 i m'hagi afegit conceptes que no hi són em fa pensar en
la seva malevolència. Li he de dir que els únics serveis que
són obligatoris són el servei de bar, el servei de restaurant,
una sala d'estar i una sala d'espectacles o festes. Ja li dic que
això no és cap voluntat d'aquest govern, sinó que
segurament és una inèrcia de la regulació tradicional que
existeix a Espanya sobre la regulació dels casinos, i si a
vostè li fa molt de mal això no tendríem cap problema en
canviar aquests serveis obligatoris, perquè evidentment
nosaltres pensam que són els empresaris els que ha de
definir quins són els serveis que demanen els ciutadans que
van a jugar a una instal•lació determinada i que no és
l'Administració que ha de dir si el que hi ha d'haver allà és
un bar, un restaurant, una sala d'estar o una altra cosa. En
qualsevol cas no crec que faci massa mal a la resta de bars
o a la resta de restaurants que hi pugui haver a les Illes
Balears el fet que demanem que obligatòriament existeixi
un bar, un restaurant, una sala d'estar i una sala d'espectacles
o festes.

I jo crec que amb això li he contestat les seves
reflexions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, per la rèplica té la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El Govern no jutja la societat; ara,
el fet és que també a les Illes Balears -tal vegada aquí he fet
la confusió de primera i segona- sí que som la segona
comunitat autònoma en nombre de delictes per habitant,
però com que el Govern no jutja, passa d'actuar en aquestes
qüestions; és a dir, em sembla que no ha de dur aquestes
qüestions al camp de la ideologia que, per cert, vostè sap
quina és la meva però jo encara no he aconseguit saber
quina és la seva.
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Record, també, que en els pressuposts generals de l'any 97
vàrem, varen, entre tots, vàrem aprovar una esmena al
pressupost que precisament destacava la preocupació per
l'augment de la ludopatia a les Illes Balears; aquesta esmena
consistia en el fet que el Govern emprendria accions per
prevenir la ludopatia. No coneixem que hagi fet res, encara, i ja
duim l'any bastant avançat. En tot cas, ara que parlam de joc,
com es concretarà l'execució d'aquella esmena que es va
aprovar?, quines qüestions pensa emprendre?

Per a la seva informació, no fos cosa que quedi el dubte que
jo som un jugador, li vull dir que m'agraden uns quants de jocs
dels tradicionals com el burro, la rasca, el tuti encantat...; ara,
vaig anar una vegada al casino i no vaig trobar cap d'aquests
jocs tradicionals mallorquins, en vaig trobar d'altres que no
entenia ben bé així com es jugaven.

I, Sr. Rami, abans d'utilitzar expressions tan dures com que
som malvolent, permeti'm que li llegeixi l'article 18, ja que
vostè, evidentment, no n'és l'autor perquè no el coneix. L'article
18, com he dit, diu que hauran de prestar al públic,
obligatòriament, els següents serveis: bar, restaurant, sala
d'estar, sala d'espectacles o festes, i tendrà caràcter facultatiu de
prestació dels següents serveis, aquests serveis que seran
primats, és a dir, que en un altre article preveu que es tendrà en
compte: teatre, congressos, concerts, exposicions, gimnàs i
centre comercial; per cert que el centre comercial a veure si
estarà exempt o no del Pla d'equipaments comercials i tal
vegada es pugui convertir en una nova gran superfície. Vull dir
amb aquesta qüestió que aquest article 18 és ben il•lustratiu,
que amb totes aquestes promocions d'activitats, un gran
espectacle, és molt fàcil fer una promoció del joc, es pot dur
una primera figura de la cançó o del món de l'espectacle i es
regala a tots els assistents, se'ls en fa l'obsequi, d'una entrada al
casino, i ja els tenim a dins. Per tant, des del nostre punt de
vista és negatiu aquest article 18 del reglament, perquè
primerament introdueix un element de més competència dins
sectors que ja estan prou castigats, fins i tot dins el sector del
comerç, i la segona qüestió, mitjançant tota aquesta oferta
complementària es fa una promoció del joc i especialment dins
els residents. Evidentment, si això no és tan important, no
entenem com el mes d'abril varen publicar un decret amb
aquests temes a dins, i tendrem ocasió de debatre'l perquè el
tornarem a registrar, esperem que sigui dins aquest període de
sessions i, com a mínim, ara ja coneix la nostra opinió, tal
vegada, si la vol tenir en compte, tendrà unes setmanes per
madurar-la. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, en torn de rèplica, té
la paraula; molt ràpidament, per favor.

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

Molt breument. El fet de fer referència que siguem els
primers en joc i els segons en delictes per habitant em fa
recordar allò que he dit al Sr. Portella, que fa vint anys,
efectivament, l'activitat de joc era una activitat delictiva,
però fa vint anys que ho ha deixat de ser. No necessàriament
les activitats de joc suposen delinqüència, i esper que vostès
també hagin evolucionat i estiguin en 1997 en aquest sentit.
En qualsevol cas, un dels objectius de les actuacions de
l'Administració és precisament garantir això, que aquestes
activitats es moguin dins la més absoluta legalitat.

L'esmena que es va aprovar l'any 97 no era per fer
accions per prevenir ludopaties, sinó per fer un estudi per
analitzar si la ludopatia existia, en quina dimensió, amb
quin origen i de quina forma es podien prevenir aquestes
patologies, per fer-ne un estudi; bé, aquest estudi està en
procés d'elaboració i esper que abans de concloure l'any 97
puguem tenir adjudicat el mateix estudi, que no serà limitat
a aquests temes, sinó a altres temes, de fet, hi he fet
referència ja en la primera intervenció.

Per una altra banda, insistesc que no sé si és
malevolença, si a vostè l'irrita el terme malevolença,
m'agradaria retirar-lo, però en qualsevol cas sí que
m'agradaria que quedés ben clar que dir "tenir caràcter
facultatiu" no significa en cap cas ser un servei obligatori.
Per tant, m'agradaria molt que vostè fes la diferenciació ben
clara entre un servei obligatori d'un del qual hi ha la facultat
de posar-lo o no; en qualsevol cas, el que sí que li he de dir
és que torna una altra vegada a no ser fidel a la lletra del
decret, en tant que aquests serveis que s'estableixen com a
facultatius, s'instal•lin o no, en cap cas suposa cap puntuació
més a aquests serveis, en tot cas, serà el plec de bases que
convoqui el concurs qui digui quin tipus de serveis poden
ser valorats com a factors positius o no en una nova
instal•lació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Diputat Triay i Llopis.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rami, per la seva
compareixença a petició pròpia, a petició del Govern, que
estava pendent des del mes d'abril, si bé he de dir que no hi ha
fet aportacions quasi que justifiquin la seva petició de
comparèixer aquí, perquè el decret, lògicament, és conegut, s'ha
publicat ja fa temps i les úniques informacions que ens ha donat
és que hi durà una llei i que pensa treure a concurs el casino de
Menorca. És poca informació, crec jo, perquè tot allò altre són
dades obligades ja, que si la despesa per habitant en joc a
Balears, etc., dades que ja coneixíem i que, per tant, no
justifiquen que el conseller vengui aquí, al Parlament (...) sis
mesos més tard.

Bé, jo li voldria demanar la seva opinió sobre aquest estudi
que s'ha citat repetides vegades i que ha encarregat i pagat el
propi Govern, segons el qual els ciutadans de les Illes Balears
majoritàriament no demostren cap necessitat ni..., i és més, no
demanen en absolut més casinos i més joc, i per tant, com que
és una dada demoscòpica, no moral, i vostè rebutja qualsevol
plantejament moral sobre aquest tema, jo li voldria dir: Per a
què serveix al Govern aquest estudi?, quines conclusions treu
que la població de Balears no vulgui més casinos o no demostri
cap interès perquè hi hagi més casinos?, per què es fan aquests
tipus d'estudis si tanmateix després no són tinguts en compte a
l'hora de fer les regulacions pertinents?

Per altra part, jo crec que hi ha molta hipocresia en aquest
tema. Per una part, vostè parla de moral franquista de qualsevol
que faci una afirmació contrària al joc, o sigui que és una
activitat perniciosa o no favorable, i després, però, quan ho
regula, diu que es primarà que estigui enfora de la població
resident, i això, què vol dir?, que és dolent, això, i, per tant, ho
hem de posar enfora de la població resident?, perquè si ni és bo
o dolent, per què està enfora o prop? No ho acab d'entendre, ho
trob confús, no veig perquè és millor un casino a s'Arenal que
al passeig marítim. Com que jo som també un immoral, com
vostè, no ho entenc, no veig que s'Arenal sigui més moral o més
beneficiós que el passeig marítim o que Son Vida, i més tenint
en compte que hi ha el nivell de motorització més alt d'Espanya
i dels més alts d'Europa, pel qual qualsevol d'aquestes
distàncies resulten ridícules per a qui té ganes de jugar, per tant,
no veig que apart d'afavorir, perquè no hi ha transport públic
normalment als casinos i, per tant, s'hi va en transport privat,
que hi pugui haver més accidents de trànsit, com els que
estudiam a la Comissió de Sinistrabilitat, quin valor favorable
és aquest distanciament de la població resident d'un casino que
ni és bo ni és dolent, per tant, ni tot ni res del contrari.

Després, la taxa de joc; vostè ha declarat, i no sé per què, jo
li ho deman, havia declarat vostè fa poc, en fa uns mesos, que
no es donaria cap nou casino mentre no hi hagués la taxa de joc
transferida, "mientras no tengamos la tasa de juegos, no habrá
nuevos casinos", ha canviat aquesta posició?, i si no ha canviat,
per què s'ha de tenir la taxa de joc per fer-ho nous casinos o per
què ha canviat? De cap de les dues posicions acab d'entendre el
seu sentit.

Després, s'ha parlat moltíssim de màfies, no aquí, en els
mitjans de comunicació durant aquests darrers mesos. El
conseller que duu aquest tema amb anterioritat a vostè va
dir que havíem aconseguit desterrar les màfies i gent tèrbola
de l'àmbit del joc, el sector privat del joc va dir que el
Govern havia d'explicar què era això de les màfies, varen
acusar a vostè d'estar lligat a la màfia de Las Vegas, es va
querellar i el jutge li va donar la raó, que no hi havia cap
motiu, que vostè no semblava que estigués relacionat amb
la màfia de Las Vegas, però vostè va anunciar que el
Govern es querellaria contra qui s'havia querellat contra
vostè, no sabem si realment ha succeït o no, no se n'ha
parlat més, d'aquest tema, i després els de Las Vegas, que en
saben, d'això, han dit que no els interessa fer cap casino a
Mallorca perquè, amb les condicions que tenen a la
legislació espanyola, només a les màfies pot interessar
aquest tipus de negoci. I jo, realment, que no entenc res de
màfies ni de joc, no puc seguir aquest problema, i pensava
que vostè, en la seva compareixença d'avui, ho esper, ens
aclarís una mica què és tot això, què passa, hi ha màfies
aquí i en vendran de fora a rompre-les o les màfies són a
fora i hi entraran ara, a partir d'aquesta nova reglamentació,
o no hi ha màfies enlloc o en son tots, quines, vostè es
querella o no es querella. És clar que vostè no té res a veure
amb la màfia de Las Vegas, això és l'únic que ha quedat
entès de tota aquesta situació des que va rebre aquelles
amenaces que es varen fer tan famoses.

Per altra part, aquest reglament és un reglament fet a
mida per algun tipus d'iniciativa que després ha fallat?
Supòs que dirà que no. Aquesta iniciativa de Las Vegas que
semblava que era la que motivava que de sobte hi hagués
reglament, concurs, perquè vostè diu, crec que li ho he sentit
a dir avui, tampoc no n'estic segur, i, si no, ho he llegit, que
hi haurà tants casinos com el mercat demani. No sembla
molta raonable aquesta afirmació quan hi ha un règim de
concessió, un règim de concurs, fins i tot diria que un règim
de subhasta. Què dóna vostè per fer un casino? és una de les
qüestions a valorar, què paga vostè? Això és una subhasta,
i en règim "contingentat". Per tant, no és el mercat qui ho
regula, és un règim controlat i de concurs previ. Per tant,
aquest reglament està fet per algun tipus de proposta
concreta? I li vull dir que si no és així, què passa si ara
resulta que ve un promotor i diu que vol fer aquí la gran
inversió, que vol fer el gran projecte turístic, però que com
a condició vol posar no sé quants cents o mils de màquines
escurabutxaques, perquè això és el que demana la població
turística, segons els estudis que ell ha fet. Això no és
possible amb aquest reglament. Si es produís una situació
d'aquestes, vostè modificaria el reglament i el faria a mida
d'aquesta iniciativa que pogués sorgir? Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

No sé si he de donar-li les gràcies per la seva intervenció, la
qual em sembla bastant..., si abans parlava de malèvola, i ho he
hagut de retirar, en aquest cas no m'agradaria retirar-ho perquè
són bastant malèvoles totes les coses que vostè ha dit.

Bé, hi ha moltes referències a qüestions que no afecten la
política del joc d'aquest govern ni les actuacions de la nostra
conselleria, i el remetria, doncs, a la policia o als jutges
corresponents perquè els demani si hi ha màfies o no en el joc,
en qualsevol altre sector o en qualsevol altra àrea pública o
privada de la nostra societat, jo només tenc cura de regular les
activitats del joc i, en aquest sentit, només puc contestar
qüestions relacionades amb el joc.

Si nosaltres fem reglaments a mida, doncs, miri, no, aquest
reglament és un reglament que, com he exposat abans, respon
a unes necessitats d'adaptar la normativa que existeix sobre
casinos a les Illes Balears, i això és el que s'ha intentat fer, i
aquí, evidentment, no hi ha ca regulació a mida de cap empresa.

S'ha dit, ja en la mesura que s'ha dit, i no ho neg, que hi ha
una empresa, una d'aquestes que ha vengut a demanar
informació, que era de Las Vegas, i en aquest sentit aquesta
empresa estudiava fer aquí una gran instal•lació, etc. L'únic que
li n'he de dir és que si nosaltres haguéssim quedat encantats que
aquests senyors, que eren uns grans inversors, com deia vostè
ara, encara que crec que vostè no es refereix a aquests, sinó que
es refereix a uns altres que tal vegada han vengut a demanar
informació a vostè per altres qüestions, no ho sé, le que sí que
li dic és que cada vegada que ha vengut algú a oferir unes grans
inversions o unes grans actuacions o el que sigui, el que hem fet
nosaltres és atendre'l, informar-lo de quina és la regulació que
regula els casinos, etc. i quines són les condicions que nosaltres
entenem que s'han de donar perquè hi pugi haver la concessió
d'una nova llicència de casino, i aquestes condicions són les que
ja hem explicat en la part exposant que vostè ha pogut escoltar,
perquè ha arribat puntualment.

Bé, si un gran promotor porta una gran inversió a les Illes
Balears i aquestes grans inversions no s'hi adeqüen, posen com
a condició l'atorgament d'una llicència de casino per fer-hi
aquestes inversions, doncs, considerem que o s'adeqüen al que
hem regulat, que és la participació en un concurs públic per
oferir el que hagin d'oferir o, si no, hauran de fer aquestes grans
inversions o aquestes grans actuacions per al que sigui la resta
d'actuacions excepte el casino. És evident que si hi ha unes
normes que regulen la concessió d'una llicència d'un casino, els
promotors o grans inversors s'hauran d'adequar a aquestes
normes i això es pot informar a qualsevol persona que consideri
que té interès en aquest tema.

Vostè ha dit també que havíem declarat que no posaríem
en marxa la convocatòria de cap llicència d'un nou casino
sense que la llicència del joc estigui sota la competència de
la Comunitat Autònoma. És evident que reconec que ho
vaig dir, i no només ho vaig dir en el moment en què ho van
reproduir els diaris, sinó que també ho continuu dient ara, i
nosaltres tenim previst obrir un concurs per a un nou casino
a Menorca amb la suposició prèvia que, efectivament, abans
que aquest nou casino comenci les seves activitats, la taxa
del joc serà ja competència de la Comunitat Autònoma, atès
que hi haurà flux financer suficient perquè aquesta
competència sigui ja a la Comunitat Autònoma, que és
l'única comunitat que en aquest moment no disposa
d'aquesta competència. Per tant, mantenc el que deia, i vostè
demanava per què això és així, bé, és molt simple, perquè si
entenem que una nova instal•lació, una nova llicència de
casino, produeix un increment del rendiment fiscal de la
taxa del joc, doncs, evidentment, aquest increment del
rendiment fiscal de la taxa del joc, entenem que ha de ser en
benefici de les administracions públiques de la nostra
comunitat autònoma, per tant, seria absurd autoritzar
aquesta llicència abans que aquest hipotètic benefici fiscal
es produís.

Vostè no entén quina diferència hi ha entre una
instal•lació dins el centre de Palma o fora del centre de
Palma, o allunyada de la ciutat, bé, jo crec que és massa
evident per explicar-la aquí. Evidentment, les coses no són
o blanques o negres, hi ha molts matisos de gris, i entenc
que el que vostè vol plantejar és una qüestió de blanc o
negre, quan no és així, que és la mateixa argumentació quan
diu que el joc ni és bo ni és dolent, evidentment hi ha
factors que el fan millor i factors que el fan pitjor;
evidentment, crec que el joc és una activitat que, hi
insistesc, està legalitzada des de fa vint anys, o sigui, es tan
normal, tan legal com qualsevol altra activitat, una altra
cosa és que des de l'Administració pública considerem que
s'ha de reestructurar d'una forma o d'una altra, que ha de
tendir cap a ser canalitzada com a oferta complementària
turística o ha de tendir a ser dirigida cap a la població
resident, nosaltres entenem que ha de ser la primera i que ha
de fugir de facilitar el joc a la població resident; si hi ha
algú que vol jugar, ara mateix hi existeixen instal•lacions
fora de Palma i tampoc no hem percebut que aquesta
incomoditat d'anar cap allà generi actuacions en contra de
les actuacions de l'Administració pública. Per tant, entenem
que, en la mesura que puguem, hem de procurar allunyar al
màxim aquestes instal•lacions del centre de la ciutat.

I jo crec que amb això s'han contestat totes les qüestions
que vostè ha plantejat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Triay, en torn de rèplica, té la
paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el reglament parla de nuclis de
població resident, els nuclis de població resident són els nuclis
turístics, s'Arenal, tots són nuclis de població resident, per tant,
insistesc que no comprenc quin avantatge, quina puntuació
favorable pugui tenir un emplaçament, per parlar de coses
concretes, a s'Arenal en relació amb el passeig marítim, lloc
que és un contínuum urbà, on hi ha transport públic que l'uneix
i, a més, a una població i a una societat, com sap tothom amb
un nivell de motorització altíssim que fa que això no desanimi
ni desestimuli ningú, però tampoc no comprenc què és el que
vol desestimular si realment considera el joc una activitat
absolutament legal i, per tant, que té dret a l'expansió.

Bé, estic content que em digui que no es canviarà el
reglament a mida, perquè, és clar, a mi em sorprèn que hi hagi
gent que digui que sí, és a dir: "Nosaltres volem fer aquesta
inversió, el reglament del joc no ens ho permet, el reglament de
casinos, però el canviaran perquè aquesta és una inversió molt
important i, per fer aquesta inversió, s'hi adaptarà el reglament
de casinos". Em sorprenia, vostè abans ja ha dit que no, que
això no es farà.

I el tema de les màfies no és una qüestió aliena al Govern,
el Govern no és qui s'ha ficat en aquest tema, és qui ha fet
declaracions, el seu antecessor i membre del Govern en una
altra conselleria va ser qui va dir que feia feina per desterrar-ne
les màfies, de l'àmbit del joc, i va provocar una polèmica en els
empresaris del joc que ha quedat en l'aire, que no té resposta,
perquè resulta que ningú no diu quines són aquestes màfies que
se n'han de desterrar, però jo li volia demanar l'opinió concreta
en relació amb aquestes màfies, perquè vostè, de joc, n'ha de
saber, n'és el conseller responsable, i és aquesta companyia,
Caesar's Palace; tothom, el Govern, estaria encantat que pogués
competir, com a mínim, en aquest concurs per al casino segon
de Mallorca, i de sobte diu que "en Mallorca no se puede ganar
dinero con el juego bajo la actual estructura impositiva", diu, "y
con estos impuestos la isla sólo atraerá a grupos de defraudadores
o de estructura mafiosa, que es lo que en principio desea evitar",
com que jo som un il•letrat completament i un llec en aquesta
matèria m'agradaria conèixer la seva fundada opinió sobre si
aquests senyors, quan diuen això, tenen fonament o simplement
desbarren, quan fan aquesta afirmació sobre el futur de (...) a
Mallorca, perquè crec que si, a afirmacions d'aquestes, hi
sumam que vostè no ha donat resposta al fet que la població,
segons aquesta enquesta, que a la millor no està ben feta, però
el Govern l'ha feta, l'ha pagada, no demostra cap interès en
ampliar l'oferta en matèria de casinos, la veritat, en conjunt, si
el que volia saber és la nostra opinió sobre aquestes
possibilitats de concursos, és que és molt difícil definir-s'hi
davant opinions tan confuses i tan poc, diguem-ne,
contraargumentades per part del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller, torn de contrarèplica,
té la paraula.

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

Moltes gràcies. Jo no sé per què vostè vol fer una
comparació entre s'Arenal i el passeig marítim i no entre
qualsevol altre indret de l'illa de Mallorca o d'un altre lloc;
en qualsevol cas, ja que vostè posa aquesta comparació, crec
que, amb la densitat de població que hi ha al voltant del
passeig marítim, és molt més elevada que la que hi pugui
haver a s'Arenal, quant a població resident, sobretot a
l'hivern, i, per tant, entre aquests llocs que vostè vol
compara, consider que és millor s'Arenal que el passeig
marítim, però també pens que qualsevol altre indret que
tengui menys densitat que qualsevol d'aquests dos seria
millor que qualsevol d'aquests dos. Per tant, això és el que
es recull en el decret de casinos, i el que s'hauria de fer, en
el cas d'una possible llicència, és decidir en funció d'aquests
dos paràmetres.

Vostè insisteix en el tema de les màfies i jo el que li'n
dic, ja l'hi he dit abans, és que aquest tema l'ha de plantejar
davant l'administració del Ministeri de l'Interior o davant el
jutge, si vostè té cap sospita sobre l'existència de cap màfia
en qualsevol lloc. Jo he fet el que considerava que havia de
fer quan he tengut la més mínima relació amb aquests
temes, per tant, com que el que he fet ha estat a títol
personal, no a títol polític o a títol administratiu, no crec que
és aquest el fòrum on he de donar explicacions del que he
fet. Per una altra banda, les actuacions en defensa de les
autoritats públiques han de ser fetes pels instruments públics
que hi ha per defensar les institucions públiques, i jo el que
faig únicament és acceptar les actuacions que els òrgans
corresponents decideixin fer en els casos que afectin la
nostra administració autonòmica, encara que sigui jo qui
ocupi un lloc afectat per una actuació d'amenaces o de
coaccions.

Vostè, tal vegada, hauria de ser és clar i parlar sobre
quin promotor, quin gran inversor, li ha dit que es
modificarà aquí la normativa de reglament de casinos per
obrir-hi un casino. No sé quins contactes l'han dut, a vostè,
a parlar amb aquests promotors, però, en qualsevol cas, com
li dic, hem fet una normativa i qui vulgui una llicència de
casino s'haurà d'adaptar a aquesta normativa, que és
convocatòria d'un concurs i participació amb competència
amb els altres possibles licitants, i d'aquí sortiria una nova
autorització de casino, i punt.
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Vostè parteix d'una idea que repeteix, i no sé si en això
estan coordinats en el pacte d'incoherència que existeix
governant aquesta illa, però vostès continuen amb una idea, que
és ampliació de l'oferta de joc, ampliació de l'oferta de joc. Bé,
no és aquesta la idea en què s'està treballant en el Govern
balear. Fins i tot hi ha una idea, jo soc un recent incorporat al
món del joc, però hi ha una idea que és una idea base en el món
del joc, amb la qual m'he trobat en apropar-m'hi, que és la idea
que el volum de joc és més o menys estable i que la creació de
noves modalitats de joc no augmenta el volum de joc sinó que
el que fa és compartimentar aquest volum econòmic de joc que
hi ha en circulació. En aquest sentit, en la mesura que hi ha
molt joc que no tributa a les arques de les administracions
balears, doncs, la política que altres comunitats autònomes han
posat en marxa de crear modalitats autonòmiques de joc,
modalitats de joc que, en definitiva, contribueixen a finançar
serveis públics i infraestructures públiques, a les Illes Balears,
sembla una forma de substituir joc que deixa rendibilitat social
a les Illes Balears per altres que s'abandonarien, que es jugarien
menys i que no deixen aquesta rendibilitat econòmica i social
a les Illes Balears.

Aquesta és una de les premisses en què treballam en el
Govern i, per tant, la reestructuració que es planteja quant a les
modalitats de joc no és tant una voluntat d'ampliació de l'oferta
sinó que es una voluntat de reestructuració del joc, de tal forma
que aquest joc sigui més adequat a una estructura de joc
dirigida cap a ser oferta complementària del sector turístic i que
deixi impostos, que deixi rendiments econòmics en favor dels
ciutadans de les Illes Balears en forma de finançament de
serveis públics i de finançament d'estructures públiques.

I jo crec que hi ha pocs elements més que contestar al que
havia dit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. He d'agrair, en nom del nostre grup,
la compareixença a iniciativa pròpia, en aquest cas, del
conseller d'Economia i Hisenda i l'exposició de quines són les
línies de la política del joc del Govern de la Comunitat.

En principi, hi ha dues qüestions que..., una em queda
bastant clara, és que dels dos eixos polítics que diu que té el
Govern de la Comunitat en aquesta qüestió, el primer seria
l'adaptació de la normativa a la realitat actual, reduir cada
vegada més la discrecionalitat, etc., és a dir, aquest seria un
dels dos caires d'aquesta política del joc, i l'altre és
contemplar-lo i adaptar-lo a la realitat turística. Alguns
portaveus de grups han fet al•lusió a un estudi fet pel mateix
Govern allà on es posa de relleu que una part important de
la població és contrària a la nova oferta en aquest aspecte.
Jo pens que el Govern de la Comunitat Autònoma, en aquest
sentit, no pot fer abstracció que som una comunitat
autònoma turística, no pot fer abstracció del pes que té el
sector turístic, del pes que té el turisme dins el conjunt de la
nostra economia, i jo demanaria al conseller si tenen
avaluada quina incidència pot tenir aquesta política del joc
en relació amb el sector turístic i quines mesures concretes
creu que s'han d'emprendre per tal que aquesta política
tengui el mínim impacte possible sobre el que és la població
resident de la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies. Efectivament, la política que es
desenvolupa respon a la voluntat d'adaptar-se a la realitat
social i cultural actual de les Illes Balears però sobretot
respon a la necessitat de partir de la dada que som una
comunitat turística, i una comunitat turística que ha de
millorar i qualificar cada vegada més el seu producte
turístic. Entenem que a les actuacions per qualificar i
millorar el nostre producte turístic no és fonamental
l'actuació en la política de joc, la política de joc no és en cap
cas una política prioritària, una primera política d'aquest
govern, més bé al contrari, la qual cosa no significa que hagi
d'estar d'espatlles a les línies principals d'actuació, que
entenem que són fonamentals per al futur de la nostra illa,
com són mantenir la competitivitat del nostre producte
turístic i anar millorant la seva capacitat per atreure nous
visitants turístics que busquin no només el producte sol i
platja sinó que busquin altres coses. En aquest sentit, crear
instal•lacions atractives, modernes, noves de joc, pot ser un
element que ajudi a possibilitar aquesta diversificació de la
nostra economia dins del sector turístic i, per tant, creiem
que pot ser interessant reestructurar el nostre sector del joc,
dirigint-lo cada vegada més cap a aquesta finalitat i, per
tant, lluny de l'estructura actual que entenem que està en un
percentatge alt, si no al cent per cent, molt dirigida cap a la
població resident.
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Per tant entenem que el gran tret d'actuació de la nostra
política hauria de ser aquest, cada vegada més, el joc dirigit cap
al sector turístic i s'allunyi de la nostra població resident. Amb
quina rapidesa podem aconseguir això, amb quins terminis
podem aconseguir això? Doncs, la veritat és que no li puc
contestar, perquè té uns elements de complexitat el fet de
conèixer amb quina rapidesa es pot reaccionar en aquestes
actuacions que estam duent, que fan molt difícil dir en quin
termini podem arribar al final d'aquest camí, però, en qualsevol
cas, jo crec que és important que tenguem clar quina és la línia
del camí que hem de seguir i que tenguem una àmplia base de
consens en el sentit que és aquest el camí que hem de recórrer.
En definitiva, no som innovadors en aquest aspecte. Hem de
recordar el que hem dit en la primera ponència, quan he parlat
de l'evolució del número de casinos en altres comunitats
autònomes. Hem de recordar que Canàries ha triplicat el
número de casinos en el seu territori i el plantejament de les
Illes Canàries és, segurament, el més semblant del que nosaltres
podem tenir aquí, a les Illes Balears. També és cert que les
competències administratives de joc, per part de Canàries, les
tenen en aquella comunitat des de fa molts més anys que no els
que fa que les tenim aquí, a les Illes Balears. Per tant, aquesta
política de reestructuració de les instal•lacions de joc s'ha pogut
afrontar molt abans que aquí.

Per una altra banda, entenem que els estudis que disposam
ens donen una idea de les preguntes que s'han fet, però,
evidentment, aquest estudi no compren totes les possibilitats
d'actuació del Govern. Entenem que quan s'està demanant sobre
la possibilitat d'obrir un nou casino, s'està fent la idea d'obrir un
similar al que existeix en aquests moments, que és la referència
que tothom pot tenir. Per una altra banda, s'ha de dir també que
en aquest estudi, una de les dades importants és que hi ha prop
d'un 60%, crec que un 65%, de ciutadans que manifesten que
mai han trepitjat un casino. Per tant, difícilment a aquests
senyors els afecta ni els pot afectar una instal•lació d'aquestes.
Molt manco poden tenir una opinió formada sobre el que és i
sobre que deixa de ser això.

Per altra banda, doncs, vull agrair la seva intervenció, a no
ser que quedi algun dubte més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ens queda donar les gràcies al Sr.
Conseller i al seu secretari general tècnic, el Sr. Llorenç Morell,
així com agrair als diputats la seva col•laboració. S'aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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