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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam el
plenari amb l'ordre del dia establert.

I.1) Pregunta RGE núm. 1953/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla de Salut.

El primer punt fa referència a preguntes. La primera la
formula el diputat Sr. Miquel Gascon i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla de Salut. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Després de la retirada del document
previ al Pla de Salut per part del Govern balear, es va acordar
fer una enquesta de salut, la qual es va dotar econòmicament
mitjançant una esmena del nostre grup als pressupostos.
Voldríem saber si s'ha posat en marxa aquesta enquesta.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Sr. President. Per contestar al Sr. Diputat, en aquest moment
es procedeixi a la recopilació de tota la informació necessària
provinent dels hospitals, dels centres hospitalaris, provinents
dels centres de salut, provinents de la conselleria i també
utilitzant un document que és fonamental dins la valoració del
Pla de Salut, que és l'Enquesta nacional de salut, que, com vostè
sap, prové bàsicament d'informació encastada dins la pròpia
comunitat autònoma, que es remet al Pla nacional, que es remet
a l'Enquesta nacional, i l'Enquesta nacional la remet novament
a la Comunitat Autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1936/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a supressió de vols de la companyia Iberia.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
supressió de vols de la companyia Iberia. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Allò
que tots ens temíem, s'ha produït, i ens referim a l'anunciada
supressió dels vols de la companyia Iberia entre Mallorca,
París, Frankfurt, Londres, i el que ens preocupa i el que li
volem preguntar és quina és la situació actual i quines
gestions s'han dut a terme per part del Govern perquè
aquesta important connexió es mantengués. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, como usted sabe, Iberia
ha dejado de volar a partir del 31 de marzo, concretamente,
directamente desde Palma a Londres, Franckfurt y París,
como había anunciado. Como usted sabe, ya se anunció esto
el año pasado y después de unas gestiones que se hicieron
con la presidencia de Iberia, se pudieron mantener durante
el invierno pasado; las gestiones se hicieron en base...,
porque ya entonces Iberia explicó las razones que le
llevaban a suprimir estos vuelos, y eran el altísimo nivel de
pérdidas que tenía y la imposibilidad material de mantener
esos vuelos sin rebajar las pérdidas sensiblemente;
desgraciadamente, y a pesar de acciones que hizo tanto
Iberia como Turespaña y la propia Conselleria de Turismo
en los puntos de origen, esas acciones no fueron suficientes,
esas acciones que incluían, por cierto, por parte de la
compañía Iberia, descuentos en los billetes, no fueron
suficientes para conseguir hacer no ya rentable, sino
disminuir sensiblemente, como decía antes, las pérdidas.

De manera que puestas así las cosas, lógicamente,
nosotros, por parte de la conselleria, lo que tratamos de
hacer es ponernos en contacto con todas las compañías
privadas, especialmente con aquellas que tienen base en
Mallorca, para ver si hacían un estudio y consideraban que
podía ser rentable el mantenimiento de las líneas,
lógicamente, durante el invierno, porque durante el verano,
lo son suficientemente, a parte de estar cubiertas por un gran
número de vuelos chárter.

No tenemos todavía una respuesta por parte de ninguna
de esas compañías.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, que és una pregunta, no una
interpel•lació.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Sí, Sr. Presidente. Efectivamente, la respuesta es un poco
larga, pero creo que la pregunta lo merecía.

En este momento, concretamente, y para resumir, los vuelos
que se producen con Londres: Hay un vuelo diario de British
Midland, y vía Barcelona hay un montón de vuelos tanto por
parte de British Airways, Iberia y Air Europa; con París no hay
vuelo directo desde Palma con ninguna compañía y, vía
Barcelona, operan Iberia i Air France todos los días; finalmente,
con Franckfurt hay vuelos directos de cuatro compañías chárter,
la Condor, Japan Lloyds, (...)lavia i LTU, casi todas ellas con
un vuelo diario por lo menos. Y esas es la situación actual.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies. Jo no en dubtava, jo conec la preocupació que té el
Sr. Conseller respecte d'aquest tema, perquè així m'ho havia
manifestat en un moment donat, el conec, i ho dic aquí, no estic
pegueït de dir-ho, però el que sí és veritat és que, per part del
Govern, no s'ha sabut negociar amb Iberia ni amb el Govern
central, perquè jo crec que se'ls hauria de fer entendre que les
nostres autopistes, les nostres línies fèrries, són els aeroports i
els ports, i les primeres no sempre són rendibles a nivell
nacional, moltes vegades aqueixes línies tenen pèrdues, això
se'ls hauria hagut de fer entendre i fer-los entendre que aqueixes
línies amb aqueixes capitals europees eren molt importants per
a nosaltres i per al que és l'estacionalitat de les nostres illes,
poder-les mantenir i tenir aqueixes vies de connexió. Encara
que es diu que tenien tantes pèrdues, les nostres referències són
que tampoc l'ocupació no era tan petita, es parla d'ocupacions
del 60%. Jo no sé què necessiten les companyies per ser
rendibles, aquestes són les referències que nosaltres en tenim,
tampoc no ho vull assegurar perquè he de dir que no sé segur.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat, Sr.
Francesc Triay...

Sr. Conseller, molt breument, perquè ha consumit quasi tot
el temps de la pregunta, que és de cinc minuts; molt breument,
per tancar la qüestió.

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, he consumido mucho
tiempo, pero en dar explicaciones, ahora lo que se me achaca es
que el Gobierno no ha hecho todo lo que ha podido para
mantener eso. Mire, Sr. Marí, Iberia perdía del orden de 700
millones de pesetas en estas líneas al año. Lógicamente, ante
eso, poco se puede negociar, si uno es partidario de que Iberia,
como las demás compañías públicas, se privatice, en su caso, y
desde luego, para eso que no tengan pérdidas. De manera que
por ese camino, en el cual nosotros estamos, tal vez usted no lo
esté o el Partido Socialista no lo esté, pero el Partido Popular
desde luego está por eso, lógicamente, no tenemos más remedio
que plegarnos a eso. Si efectivamente es rentable o no, lo
sabremos ahora, cuando veamos si hay otras compañías
privadas que lo hacen o lo dejan de hacer. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1939/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Mesa de diàleg social.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Mesa de diàleg social. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta que va
dirigida al president de la Comunitat Autònoma, Sr. Jaume
Matas, com es pot llegir en el seu encapçalament.

Volia dir al Sr. Matas que el passat dia 1 d'octubre li
vaig formular una pregunta similar a aquesta, quan es
constituiria la Mesa de diàleg social, i em va contestar que
la Mesa de diàleg social era una realitat. Bé, ni era cert dia
1 d'octubre ni és cert avui. Aquesta Mesa de diàleg social
encara no ha estat constituïda, han passat sis mesos, encara
no s'ha aprovat, no s'ha publicat el decret regulador i, per
tant, l'organisme de participació entre l'Administració
autonòmica i els agents socials, que, entre altres coses, han
efectuat seguiment del Pacte per a l'ocupació, no s'ha
constituït. Per tant, la pregunta que li formul és quan es
constituirà la Mesa del diàleg social.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada. Sra. Consellera de
Presidència, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el decret pel qual es
crea la Mesa de diàleg social com a òrgan assessor de diàleg
institucional, de concertació i de participació entre sindicats
i organitzacions empresarials més representatius i
l'Administració pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en aquest disseny i promoció de les
competències relatives a relacions laborals, economia social
i política d'ocupació, s'aprovarà en el proper Consell de
Govern de dia 11 d'abril de l'any 97, i l'entrada en vigor,
com vostè bé sap, serà l'endemá a la seva publicació en el
BOCAIB. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria demana a la consellera que
m'ha contestat on queda el compromís del president Matas de
contestar en aquest parlament les preguntes orals que li
formulassin els diputats, com a primera qüestió, ja que aquesta
pregunta no anava dirigida al Govern, sinó al president del
Govern, Jaume Matas.

En segon lloc, la Mesa del diàleg social és qui ha de fer el
seguiment del Pacte de l'ocupació. El Pacte de l'ocupació es va
signar fa sis mesos, el seguiment no s'ha pogut fer perquè la
Mesa no s'ha constituïda, però és que, a més, el Pacte de
l'ocupació tampoc no és una realitat, perquè cap decisió s'ha
pres en compliment d'aquest pacte, perquè els únics decrets que
s'han aprovat, que són els decrets d'ajuda dels sectors
econòmics, són idèntics als dels anys anteriors i res aporten en
matèria de foment de l'ocupació, perquè, entre altres coses, no
han pogut ser controlats per la Mesa del diàleg social, que és
qui ho hauria de fer. Per tant, el Pacte per l'ocupació està tenint
un nul desenvolupament i el fet que encara s'anunciï quin dia
s'aprovarà el decret pel qual es constituirà és una mostra encara
més clara del desinterès que hi ha en el Govern per al
compliment del Pacte per a l'ocupació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Triay, a vostè, per les seves
afirmacions, veim que li sap greu que es doni compliment a
aquest Pacte per a l'ocupació, veim que li sap greu que el
Govern aprovi un decret i que constitueixi aquesta Mesa de
diàleg social. En definitiva, el Govern ha posat en marxa un
Pacte per a l'ocupació peoner en tot l'Estat espanyol, crea
aquesta Mesa de diàleg social amb aquesta aprovació.

En definitiva, li diré que el president contesta totes les
preguntes que creu oportunes, com ha fet en aquest parlament.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1900/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a formació del professorat
quant al coneixement de la llengua catalana.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Catalina Maria Bover, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a formació del professorat quant
al coneixement de la llengua catalana. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.

 LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Ens interessaria saber quines
actuacions pensa dur a terme la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports per accelerar el procés de formació del
professorat quant al coneixement de la llengua catalana.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Esports, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, pensam mantenir
el programa de reciclatge que actualment s'està fent i que ja
duu una sèrie d'any en funcionament, és una subvenció, com
saben, de 30 milions de pessetes a la Universitat per aquest
reciclatge, allà on s'aporten també prop de 9 milions de
pessetes addicionals per part del Ministeri d'Educació i
Ciència, i a m és a més, he d'afegir que la previsible
aprovació en un termini relativament breu del decret de
mínims a l'ensenyament no universitari farà també que es
redacti i es dissenyi un pla intensiu de reciclatge dins el
col•lectiu de professors. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Ens alegra que continuïn, els programes que s'havien dut
a terme, en marxa fins ara, de tota manera, crec que és
necessari ser conscients que som una comunitat autònoma
on tenim un tret diferencial de ls altres nou comunitats
autònomes que tenen també en tramitació les competències
educatives, com és la llengua catalana. Per tant, jo crec que
s'han de donar garanties per a la formació del professorat,
que a les escoles públiques es pugui rebre aquest
ensenyament en català, i no només de català sinó en català,
així com (...) de les nostres illes. Per tant, també
demanaríem que es tengui en compte, quant a la (...) de
transferències educatives cap a la nostra comunitat, no que
només es mantengui aquest programa, sinó també un
increment cap a la formació del professorat en llengua
catalana.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

I.5) Pregunta RGE núm. 1659/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a actes per a la celebració de l'any
europeu de l'educació permanent a les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a actes per a la celebració de l'Any
europeu de l'educació permanent a les Illes Balears. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Aquesta pregunta
es formula per saber les activitats o actes realitzats durant l'Any
europeu de l'educació permanent. Com saben vostès, l'any 96 va
ser declarat Any europeu de l'educació permanent. És cert que
el Govern balear no té competències directes en la matèria
d'educació d'adults, però també és cert que el Govern balear
manté línies d'ajudes i subvencions, durant els darrers deu anys
almanco, en el tema d'educació d'adults, que, en certa manera
s'hauria de potenciar, sobretot quan aquest ensenyament ha
tingut tant de desenvolupament a les Illes Balears.

Com que durant l'any 96 no vam veure visiblement celebrat
aquest Any europeu de l'educació permanent i els cursos
escolars no són anys naturals, sinó que l'any escolar comença el
96 i acaba el 97, fèiem aquesta pregunta per veure si el govern
balear té pensat celebrar aquest Any europeu durant el curs
escolar, aquest curs escolar actual, iniciat durant aquest Any
europeu.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè presumeix unes
qüestions que no són certes. Durant l'any 96, que va ser,
efectivament, l'Any europeu de l'educació, per part del Govern,
sense tenir competències en aquesta qüestió concreta, es va
participar tant amb la Universitat de les Illes Balears com amb
el Ministeri d'Educació i ciència en totes les jornades i en tots
els cursos que, en commemoració d'aquest any, es varen
desenvolupar en el si d'aquesta comunitat autònoma.
Lògicament, l'any 97 ja no és l'any de l'educació, la seva
pregunta, si m'ho permet, és una mica extemporània, quant al
fet que vostè mateix reconeix que la planteja fora de l'àmbit
temporal oportú, i en aquest sentit, dins el 97 no tenim res
previst perquè creim que dins el 96 hem complit amb el nostre
compromís i amb la nostra responsabilitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En tot cas, les mesures del
compliment és una observació subjectiva de cada part. Des
de la nostra observació subjectiva, creim que el compliment
de la celebració d'aquest Any europeu ha estat mins i que,
en tot cas, no s'ha divulgat o no s'ha potenciat o fomentat,
almanco ne els centres d'educaicó d'adults, que és allà on
s'hauria de fer aquest foment i aquesta divulgació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només per
constatar que és, efectivament, la seva opinió, que en cap
cas comparteix aquest govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1769/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a informe sobre el projecte de la dessaladora
de Cala d'Hort.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a informe sobre el projecte de la dessaladora de Cala d'Hort.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa aproximadament vint dies el
Bocaib va publicar l'anunci d'obertura d'exposició pública
del projecte de dessaladora per al previst camp de golf de
Cala d'Hort a Eivissa, amb la sorpresa que no havia arribat
cap còpia d'aquest informe a l'illa d'Eivissa per tal de ser
consultat. Desgraciadament, ja resulta habitual que, de
projectes que estan en exposició pública per a les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, no puguin ser
consultats per la seva illa aquestos documents. Això ens
preocupa i, per això, volem demanar al Govern quina
valoració fa d'aquest fet. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La valoració és que no ha existit en
cap cas intenció de privar la ciutadania eivissenca de la consulta
de l'expedient referenciat. Va ser detectada l'absència d'aquesta
documentació tècnica en els serveis administratius de l'illa
d'Eivissa i es va procedir a remetre-los urgentment còpia
d'aquesta documentació, per la qual cosa, la demora real, una
vegada requerida, va ser en realitat d'un dia. A més a més, i a
major abundància, i de conformitat amb el que assenyala la
legislació vigent, es va acordar l'ampliació del termini
d'informació pública fins als dos mesos que permet la llei, en
lloc dels vint dies inicialment acordats. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, ha utilitzat un eufemisme, per dir-
ho així de curiós, la consellera en dir que d'alguna manera varen
ser els propis serveis, en aquest cas crec que eren de la Junta
d'Aigües, qui varen detectar aquest error, no va ser detectat,
òbviament, pels serveis del Govern balear, sinó que va ser
gràcies a una queixa que varen fer Els Verds quan veren
detectar això, varen fer el corresponent recurs o la corresponent
queixa, i també "gràcies" a una primera pàgina del Diario de
Ibiza, que va reflectir aquesta discriminació. Per tant, el que
demanaríem és que el Govern vagi més alerta amb aquestes
qüestions i no deixi que, com ha passat altres vegades, les illes
que no són Mallorca pugi consultar degudament els documents
que els pertoquin. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Crec que de qui en sigui l'autoria o de
qui no en sigui, és el que té menys importància, no estam aquí
per posar-nos cap medalla, sinó per fer bé als ciutadans. Moltes
gràcies.

1.7) Pregunta RGE núm. 1954/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pis tutelar per a malalts psiquiàtrics a Ciutadella.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Miquel Gascon, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pis tutelat per a malalts psiquiàtrics a Ciutadella. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, atès l'evident retard
en l'habilitació d'un pis tutelat per a malalts psiquiàtrics a
Ciutadella, volíem saber quins són els passos que té la
conselleria per habilitar el més aviat possible un pis
d'aquestes característiques.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Com sap el Sr. Diputat, es va
habilitar un pis a través d'Ibavi, però va resultar que, en ser
un àtic, va ser rebutjat tant pels familiars dels malalts
mentals com per la pròpia associació de veïns d'aquest
edifici, això ha dut a pensar que el més interessant seria que
s'acabi una promoció que es diu Promoció número 4,
anomenada Sa Coma, a Ciutadella, que executa l'Ibavi i, en
el moment que estigui acabada aquesta promoció, procedir
a una permuta dels pisos que ja té en propietat l'Ajuntament
de Ciutadella per aquests nous habitatges, que haurien de
ser planta baixa. Aquesta és la resposta que li puc donar en
aquest moment.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, tan sols li record
que aquest pis ja roda des d'una esmena de desembre de
la'ny 95, que posteriorment una proposició no de llei
aprovada l'abril del 96 va tornar a reafirmar que s'havia de
fer un pis, que, en els pisos del carrer Lleida, probablement
s'hi podia haver buscat un pis que no fos un àtic, i
consideram que ha mancat voluntat política en aquest cas
per posar-lo en marxa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Li diré, Sr. Diputat, que la voluntat
política queda afirmada per part d'aquest govern en el moment
que dóna una explicació, en el sentit d'esperar que s'acabi una
promoció d'Ibavi per poder produir una permuta de l'habitatge
àtic, que era, a tot llum, inadequat per allotjar-hi malalts
mentals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1959/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cost de la devolució als passatgers residents a les Illes.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de la devolució als passatgers residents a les Illes. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
iniciativa del Govern Aznar de retallar el descompte de tarifes
aèries aconseguit en aquesta comunitat autònoma ja durant la
preautonomia, va fer que el Govern de la Comunitat Autònoma
se sentís obligat a sortir al pas i a cobrir aquesta vertadera
agressió cap a la insularitat que suposava aquesta iniciativa, tot
posant a disposició d'aquesta finalitat doblers pertanyents al
pressupost de la Comunitat Autònoma, i amb càrrec al
pressupost d'aquesta comunitat, és a dir, amb càrrec als doblers
dels ciutadans d'aquesta comunitat que tenien la finalitat
pressupostària d'acudir a altres finalitats, es varen utilitzar per
tapar el forat d'aquesta decisió del Govern Aznar. Ara volem
demanar al Govern què ha costat aquesta decisió del Govern de
la Comunitat Autònoma als ciutadans de les Illes Balears.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, té vostè la paraula.

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

Com ja vàrem informar, el cost de l'aplicació retroactiva de
la modificació (...) als descomptes aèries serà assumit pel
Ministeri de Foment. Per tant, li podem contestar clarament que,
als ciutadans de les Illes Balears, no els costaran res aquests
descomptes. Això ja es va expressar... El ministeri de Foment
ja va expressar el seu compromís de corregir la llei que establia
un màxim de 2.800 pessetes en concepte de descompte aeri,
promesa que va complir, tal com es va demostrar el passat mes
de febrer amb el restabliment de les subvencions i de
l'eliminació del màxim de 2.800 pessetes. De la mateixa forma,
el ministeri va assumir el compromís de reintegrar les quantitats
cobrades de més pel canvi del règim de bonificacions per als
residents. Per facilitar aquesta devolució als ciutadans de les
Illes i agilitar el reintegrament de l'import de la subvenció a tots
aquells residents que el sol•licitassin, el Govern va signar un
conveni de col•laboració amb Sa Nostra i va promoure una
campanya d'informació pública amb l'objectiu que tots els
ciutadans poguessin tenir coneixement del seu dret a percebre
l'import d'aquesta devolució. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, vol tornar a
intervenir?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, jo vull aixecar una protesta davant la
presidència, el Sr. Conseller no m'ha contestat la pregunta.
Li he demanat què ha costat això i ell espera a contestar la
pregunta en el torn de rèplica, quan jo ja no tengui
possibilitat de rèplica. Com que aquesta meva ha estat una
intervenció per una qüestió d'ordre i no una rèplica al
conseller, a la vista de la seva actitud, renuncii a la rèplica
i ja obtindré la dada per uns altres mitjans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Simplement, li faré una
observació. Vostè mateix es dóna un torn d'ordre sense
sol•licitar-lo a aquesta presidència, i quan ha intervengut,
després diu que renuncia a la rèplica. M'ha de permetre,
sigui dit sense cap ànim de polèmica, dir que el debat l'ha de
dirigir la presidència, la qüestió d'ordre l'ha de donar la
presidència i que, per tant, açò que ha fet vostè no és
correcte, no és correcte fer-ho d'aquesta manera (...)

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Li deman la paraula...

EL SR. PRESIDENT:

(...) parlamentària i res més.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Li deman la paraula per una qüestió d'ordre, Sr.
President.

I.9) Pregunta  RGE núm. 1940/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inspecció als establiments de l'oferta
complementària.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a les
inspeccions en establiments de l'oferta complementària. Sr.
Marí, té vostè la paraula.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ja han
passat més de tres mesos des de l'aprovació per part d'aquest
parlament de la Llei de modernització de l'oferta
complementària, i el que li preguntam és quina és la situació
actual i quin grau de compliment respecte de les inspeccions als
establiments de l'oferta complementària sotmesos a la Llei 6/96
a l'illa de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, Sr. Marí, estamos
trabajando en el tema de la oferta complementaria, ya que por
parte del Consell Insular de Mallorca no se quiso aceptar la
transferencia y correr con las obligaciones que de ellas se
derivaban. Hemos hecho unos criterios de inspección, hemos
hecho unas plantillas para que los inspectores fueran
determinando todas las cuestiones que se plantean, tanto de
servicios, de vajilla, de todo este tipo de cosas, y después han
comenzado las inspecciones, y según me pasan, la última nota
que me han pasado, ayer, me parece, se han inspeccionado ya
376 establecimientos de oferta complementaria. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

 EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Jo no hi entraré, perquè estic segur
que hi ha companys que ho farien molt millor que jo i dirien
exactament el que és, en el tema si Mallorca no ha volgut, el
Consell Insular de Mallorca, o no assumir les competències. De
qualsevol manera, si no les va assumir, això sí que ho vaig
viure, va ser perquè considerava que el finançament era
inadequat, i vull dir més, estic ben segur que els altres consells,
Menorca i Eivissa i Formentera, també acabaran reclamant més
finançament, perquè els serà insuficient. Bé, jo estic content que
es treballi ja en les inspeccions prèvies de la modernització,
com sap el Sr. Conseller, nosaltres sempre hem cregut que era
urgent dur a terme aqueixa modernització de l'oferta
complementària, perquè creim que això ha de ser una cosa que
doni una certa qualitat a aqueixa oferta. Per tant, esperam que
s'incrementi aqueixa activitat en les inspeccions i puguem
avançar-hi una mica més, perquè aqueixa llei ja va sortir amb
diversos anys de retard, sota el nostre entendre. Per tant, seria
desitjable que com més aviat millor ens posàssim a fer feina per
veure si podíem modernitzar part d'aqueixa oferta
complementària, que realment ho necessita. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a intervenir? Té
vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente para decir dos
cosas, la primera que es evidente que tienen ustedes la cola
de paja, porque yo no había hecho ninguna valoración, me
he limitado a decir que el Consell Insular de Mallorca no
había querido aceptar la competencia, no había dicho por
qué, ni siquiera había hecho ninguna valoración, ni positiva
ni negativa, y usted me da explicaciones y excusas, creo yo,
excusas de mal pagador, pero de todos modos, en relación
con el plan, sí sería muy bueno acelerarlo más, no sé si es
esto lo que me quiere usted decir, pero yo creo que, a estas
alturas, tener, como digo, unos criterios claros de
inspección, unas plantillas, que no se hacen con toda
facilidad, sino que tienen su complicación, tienen su
enjundia, y encima ya tenemos inspeccionados 376
establecimientos, yo, francamente, creo que tiene usted o
tenía usted muy pocas oportunidades de réplica. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1901/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a catalogació de les places de
professorat com a places bilingües.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Catalina Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a catalogació de les places de professorat com
a places bilingües. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Ara la pregunta va dirigida al
conseller d'Educació i Cultura, i ens agradaria saber com es
troben les gestions de col•laboració amb la Delegació
provincial del Ministeri d'Educació i Cultura per catalogar
les places bilingües del professorat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Cultura, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, l'he d'informar
que s'està negociant la catalogació d'aquestes places de
professorat com a bilingües amb el MEC. He d'explicar que hi
ha una proposta nostra d'incrementar-les fins al 60%, quant al
professorat no universitari, no hem rebut encara resposta; quant
al que és ensenyament primari, la catalogació ja està feta, en un
87%. En qualsevol cas, hem d'esperar que a partir d'1 de gener
del 98, amb l'assumpció plena de les competències en matèria
educativa no universitària, es pugui treballar ja des de la nostra
posició, sense necessitat d'arribar a acords puntuals amb el
ministeri. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies. Per al nostre grup és urgent que la catalogació de
les places bilingües es faci, ja que això donaria estabilitat no
només al professorat, sinó també a l'alumnat, ja que també
trobam que és urgent que es realitzin abans de rebre les
transferències educatives, ja que ens preocupa que després, amb
la gestió educativa a l'abast la Conselleria d'Educació no tengui
temps per fer aquesta catalogació de places. Per tant, pregaríem
que l'agilitàs aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè ha fet una
afirmació que m'ha de permetre que posi en dubte. Vostè dubta
de la competència nostra quant a la gestió d'unes competències.
M'ha de permetre que em critiqui en el futur, a partir de l'any
que ve, quan les exercitem, quan cometem qualque error, que
segurament els cometrem, com a humans que som; però em
permetrà que em doni el marge de confiança suficient com per
no posar encara en dubte la meva capacitat al front d'una
competència que encara no he assumit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 1660/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a ajudes econòmiques a les escoles
i associacions d'educació permanent d'adults de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera per l'any 1997.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a ajuts econòmics a les escoles i
associacions d'educació permanent d'adults de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera per l'any 1997. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta és per
interessar-nos quines ajudes econòmiques, aportacions o
convenis, la definició que vulguem, destinarà el Govern de
les Illes Balears a escoles i associacions d'educació
permanent d'adults de Mallorca, Menorca i Eivissa durant
l'any 97. És una pregunta de documentació gairebé.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Només vull informar que
el Govern d'aquesta comunitat, durant aquests darrers anys
ha fet un esforç important en educació d'adults, no sent
competència seva aquesta matèria. És un competència plena
del Ministeri, allà on el Govern, moltes vegades per manca
d'actuació de Madrid i del propi Ministeri, ha actuat. En
aquest moment aprofitam aquest any per dissenyar un pla
especial de formació d'adults, aprofitant l'any 98 com a any,
insistesc, esperem, d'assumpció plena de la competència
educativa. Per aquest any 97 no podem concretar en aquests
moments quantitats pressupostàries quant a aquesta
educació d'adults, però sí la voluntat i el desig a partir de
l'any 98 de fer-nos càrrec amb decisió i amb fermesa d'una
pla important d'educació per a adults en aquesta comunitat
autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Abusant de la paciència del Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports, he d'entendre que
el que es va gastar l'any passat en la celebració de l'any
europeu, enguany no hi ha hagut doblers per mantenir els
convenis que des de fa deu anys es mantenen amb les
escoles de formació d'adults, i que diu que faran un pla molt
important a partir de l'any 98; és correcte, està bé, però que
no es preveu quines quantitats es poden destinar enguany,
quan estam ja començant el tercer trimestre del curs 96-97,
i quan moltes escoles d'adults ja han fet les seves queixes
públiques per la davallada, la minva del finançament que hi
ha hagut, perquè és cert que el Govern balear ha dedicat una
certa finançació addicional a les escoles d'adults, com també
ho han fet els ajuntaments, com també ho han fet els
consells insulars, com també ho han fet altres entitats i
fundacions, com ho han fet també les associacions d'adults
de les diverses illes. Per tant, és una labor conjunta de totes
les institucions, quan tampoc són competència seva. En tot
cas, he d'entendre que no hi ha previst cap ajuda, en principi
per ara, per a les escoles d'adults de les Illes Balears durant
l'any 1997, de la seva resposta.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè parla de
moltes escoles d'adults que plantegen en aquest moment
queixes. Jo no tenc aquesta sensació. Estam en contacte amb els
ajuntaments, farem tot el possible perquè aquesta tasca que s'ha
fet, insistesc, d'una manera no obligada per part de la
Conselleria i per part d'aquest govern durant aquests darrers
anys, es pugui continuar; però amb l'horitzó molt decidit i molt
posat dins l'any 98, que és l'any en què hem de demostrar que
realment aquest govern i aquesta comunitat té un interès molt
especial per l'educació en general, i particularment també en
aquest cas per l'educació d'adults. Pot estar ben tranquil, Sr.
Diputat, que aquesta serà una de les prioritats d'aquest govern
en el moment en què assumeixi aquestes competències, de la
mateixa manera que ha de recordar i ha de tenir ben present
aquesta societat que durant més de deu anys -per ser exactes,
durant dotze anys- ha participat en unes competències i amb
unes càrregues que no li corresponien, precisament perquè era
conscient d'aquesta problemàtica i de la seva importància.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 1896/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a punts d'informació dels programes de la Unió
Europea a Menorca i Eivissa.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
punts d'informació dels programes de la Unió Europea a
Menorca i a Eivissa. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ja fa temps, en diferents ocasions, en
resposta a preguntes a aquesta cambra o en compareixences,
alguns membres del Govern varen expressar la seva voluntat
que no només hi hagués a Mallorca un punt important
d'informació sobre els programes europeus, sinó que també es
creassin punts d'informació sobre els programes europeus a les
illes d'Eivissa i de Menorca, ja que actualment és pràcticament
impossible des d'Eivissa o des de Menorca tenir accés a aquesta
informació, com a màxim es pot tenir informació directa d'algun
programa com el Leader, però en general de tota la resta de
programes és impossible. Per tant, la pregunta seria: Quan té
previst el Govern posar en marxa a les illes de Menorca i
Eivissa punts d'informació dels programes de la Unió Europea?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té
vostè la paraula.

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

Moltes gràcies. Sr. Balanzat, li he de dir que el Govern
té una sèrie de punts d'informació. Entenc que per punts
d'informació hem d'entendre punts físics, llocs físics on es
pugui anar a demanar informació, on l'atenguin o l'ajudin a
preparar documentació per demanar ajudes. En aquest
sentit, evidentment no podem crear a tots els llocs allà on
voldríem aquests punts físics d'informació, perquè tenen un
cost que tal vegada no és possible abordar des de la
Comunitat Autònoma, però sí que puntualment es poden
crear aquests punts per a accions determinades, per a
accions concretes, que des de cada conselleria en un
moment determinat es desenvoluparien. En qualsevol cas,
quant a punts d'informació general que existeixen
actualment són el consorci Centre de Documentació
Europea, que va ser creat l'any 85, al qual s'incorporà
l'Euroinfo Centre, que és en realitat una convocatòria de la
Comissió Europea per obtenir aquest punt d'informació. La
Conselleria d'Economia i Hisenda Govern Balear va fer una
proposta, i la Comissió va assignar al Centre Balears Europa
la posada en marxa d'aquest punt d'informació. El Decret
48/94 ratificà els estatuts del Centre de Documentació
Europea i va donar pas a la inclusió de noves entitats dins
els seus estatuts, sent així que les entitats convidades, el
Consell Insular de Menorca i el d'Eivissa es varen integrar
el 27 de novembre del 94, per participar de les accions del
Centre de Documentació Europea, i el Decret 20/96, de 22
de novembre, ratificà la modificació dels Estatuts per donar
l'adhesió de la Pime Menorca i Pime Eivissa, entre d'altres.

Per tant, tenint en compte que aquestes entitats adherides
reben tota aquella informació i serveis, tant per Internet com
per paper, per part del Centre Balears Europa, i no sols el
referent a programes europeus, sinó tota la informació que
el Centre Balears Europa entén que és d'interès per a
aquestes entitats. Des d'aquestes entitats es pot fer una labor
de difusió d'aquesta informació a altres entitats, a altres
institucions o altres particulars de les illes de Menorca i
Eivissa. Així, és d'esperar que aquesta informació a la
vegada sigui distribuïda i donada a conèixer per aquests
canals, tant als consells insulars com a la Pime de totes dues
illes. Entenem que aquests canals de difusió són més que
suficients...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, estam en una pregunta.

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

El Govern no té previst posar en marxa punts d'informació
addicionals, a part dels que es puguin posar puntualment per
algun motiu especial. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies. La darrera frase de la seva intervenció és la que
evidentment respon la meva pregunta, és a dir, no hi ha previst
crear punts físics d'informació. Per tant, jo crec que és
lamentable, jo crec que no és suficient enviar regularment
aquesta informació a les Pime o als consells, si després la major
part de la població o de la ciutadania no té accés a aquesta
informació; i -permeti'm l'expressió- "carregar el mort" que
distribueixin aquesta informació les Pime, per exemple, crec
que no és responsabilitat de les Pime distribuir a tota la
ciutadania a les illes de Menorca i Eivissa aquesta informació.
Això és responsabilitat del Govern. Per tant, vull lamentar que
no es puguin crear aquests punts. Jo crec que tal vegada seria
molt senzill, amb els sistemes telemàtics que hi ha actualment,
que hi hagués tal vegada als diferents consells insulars o als
ajuntaments, i a més això respondria a la voluntat telemàtica del
nostre president de la Comunitat Autònoma, que hi hagués
accés amb aquest programes que hi ha ara d'Internet, etcètera.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Molt breument, per tancar aquesta qüestió.

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

Crec que vostè mateix, entre el que li he contestat jo abans
i el que vostè ha dit ara, s'ha contestat a vostè mateix. No només
és la Pime, li he dit, sinó també els consells insulars d'Eivissa i
de Menorca. Nosaltres creiem fermament que han de ser els
consells insulars els que a Eivissa i a Menorca han de fer
aquesta labor de difusió de programes europeus i de qualsevol
altre assumpte del Govern. I per altra banda, ja li he dit que el
Centre Balears Europa és una de les entitats que més destaca
per la utilització de les eines com Internet per difondre la seva
informació, i per tant no només els empresaris que puguin estar
afiliats a Pime Eivissa i Menorca, sinó tots els ciutadans a
través d'aquestes eines telemàtiques i a través dels consells
insulars d'Eivissa i de Menorca tenen accés a la informació del
Centre Balears Europa; i atès que parl d'ell, el vull felicitar una
altra vegada per la seva molt bona labor que fa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 5900/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en relació amb la creixent contractació de places turístiques
en l'especialitat de "tot inclòs".

Passam al segon punt de l'ordre del dia. Fa referència a
interpel•lacions, i veurem la interpel•lació presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en relació amb la creixent contractació de places turístiques
en l'especialitat de "tot inclòs". Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Socialista som conscients que en la
pràctica del "tot inclòs" ens trobam davant un problema
molt difícil de resoldre si no som capaços mitjançant el
diàleg entre totes les parts implicades d'arribar a acords que
facin possible l'eradicació d'aquesta pràctica comercial a les
nostres illes. Creim que el "tot inclòs" és una pràctica
comercial molt dolenta per a la indústria turística de les
nostres illes, i que ataca frontalment tot el sector turístic,
especialment l'oferta complementària.

Tal com totes les senyores i els senyors diputats saben,
la pràctica comercial en la venda de vacacions en la
modalitat del "tot inclòs" és una pràctica habitual a les
zones turístiques del Carib, on aquesta modalitat d'oferta té
una certa lògica, atès que aquestes zones normalment són
molt aïllades, lluny de nuclis urbans, on l'única oferta
complementària existent pertany al propi recinte hoteler. Per
altra banda, en els indrets on existeix aquesta oferta
complementària no ofereix les mínimes garanties de qualitat
ni sanitàries. Per tant, crec que està ben clar que aquests
indrets no tenen res a veure amb la nostra oferta ni amb la
realitat de les nostres illes, on per una banda al voltant de
les zones turístiques hi ha tota una xarxa comercial d'oferta
complementària de qualitat, i per una altra les garanties
sanitàries són absolutes. 
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Però si no som capaços entre tots, especialment el Govern,
d'entendre que aquesta modalitat comercial pot significar en el
futur la ruïna i la desaparició de bona part de l'oferta
complementària dels indrets on es du a terme aquesta pràctica,
serà molt difícil aturar la seva implantació i el seu creixement,
perquè no podem oblidar que sempre que aquesta pràctica es
dugui a terme dins unes ratios mínimes de qualitat i es
compleixin totes les normes sanitàries exigibles, és una activitat
comercial completament legal i s'emmarca perfectament dins la
llibertat del venedor a vendre el seu producte com cregui més
convenient per al seu negoci; i tal com és evident, darrere el
venedor també hi ha un comprador interessat, en aquest cas el
tour operator, que sense cap dubte és el més beneficiat per
aquesta pràctica. Per tant, no podem parlar de legislar per
prohibir-ho, perquè seria totalment il•legal.

Però si tots estam d'acord -i sembla ser que hi estam,
almanco de paraula, que la venda de places turístiques en la
modalitat del "tot inclòs" és molt perjudicial per a les nostres
illes; si estam d'acord que si aquesta pràctica es generalitza pot
significar la ruïna i la desaparició d'una part important del teixit
industrial de les zones turístiques on es practiqui; i si estam
d'acord que l'oferta complementària, bars, restaurants,
cafeteries, són un atractiu més per als turistes que ens visiten i
que significa una diversificació molt important de l'oferta
turística, el Govern de la Comunitat Autònoma no pot permetre
que aquestes zones es converteixin en cementeris de locals
buits, sense activitat i plens de brutícia, degradant la zona i
deixant de contribuir amb els seus impostos corresponents a
mantenir aquests indrets en les degudes condicions. Perquè jo
em pregunt -i pens que el Govern també ho hauria de fer-: Vol
dir que l'hoteler que ha venut les seves places en la modalitat
del "tot inclòs" perquè ha vist una forma d'obtenir un benefici
immediat, mantendrà net i en les degudes condicions tota la
zona, o per contra exigirà als poders públics la seva
responsabilitat a fer-ho? Per cas ha pensat algun hoteler que una
vegada que al tour operator deixi d'interessar-li el seu
establiment, per la situació de la zona o per altres motius, ho
podrà oferir a un altre en les mateixes condicions? Pens que està
ben clar, però el mal ja estarà fet, i n'haurem d'assumir les
conseqüències tots plegats.

Però a més a més, creu el Govern que haurà valgut la pena
tant d'esforç amb els plans d'embelliment, la modernització
hotelera, (...), entre altres esforços per millorar la qualitat de la
nostra oferta, per finalment arribar a l'oferta del "tot inclòs" als
establiments turístics de les nostres illes? Ho creu? Jo pens que
no.

Senyores i senyors diputats, senyores i senyors del Govern.
Aquests són alguns dels motius pels quals el nostre grup ha
presentat aquesta interpel•lació, perquè pensam que davant una
situació tan greu el Govern no actua amb la contundència que
seria desitjable per eradicar aquest problema, i es limita a fer
declaracions públiques de tant en tant, mostrant el seu rebuig al
"tot inclòs", però sense entrar en el fons de la qüestió, sense
intervenir i buscar el diàleg davant les parts, i sense impulsar la
seva autoritat moral, que en moltes ocasions és més important
que la utilitat real, per intentar acabar amb la pràctica del "tot
inclòs" a les nostres illes. Perquè ens preguntam: Quines han
estat les passes que ha fet aquest govern des que va començar
la modalitat del "tot inclòs" a les nostres illes? Quantes reunions
ha mantingut el Govern amb les parts implicades per tractar
aquest tema? Per altra banda, quantes inspeccions ha dut a
terme la Conselleria de Turisme per tal de comprovar que la
qualitat dels serveis dels establiments on es practica el "tot
inclòs" és la que correspon a la categoria que ostenten? Quantes
inspeccions ha realitzat la Conselleria de Consum i Sanitat per
controlar que la beguda i el menjar que es donen a aquests
establiments tenen la qualitat i estan en les degudes condicions
per ser consumides amb totes les garanties?

En definitiva: Quines actuacions ha dut a terme aquest
govern, a part de les paraules, per intentar acabar amb la
modalitat del "tot inclòs" a la nostra comunitat? Tal vegada
ara amb el seu torn de rèplica ens ho explicarà. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme per respondre.

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

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Marí, la verdad es que yo creí que iba a discurrir por otros
derroteros la interpelación esta sobre el "todo incluido", y lo
creí porque estamos al principio de una temporada en la que
en algún momento y en algunos mercados se amenazaba
con un aumento sustancial del número de complejos del
"todo incluido"; y la verdad es que creí que iba a ir por otros
derroteros que en este momento resultarían a mi juicio más
interesantes que el puro ejercicio de decir que el Gobierno
no hace nada, o que qué ha hecho el Gobierno, que cuántas
reuniones y cuántas inspecciones.

Yo, por empezar por el final, Sr. Marí Serra, usted lo
sabe porque hice una comparecencia ante la correspondiente
comisión y estuvimos hablando de las inspecciones que se
habían hecho, tanto por parte de Sanidad como por parte de
Turismo, y usted lo recordará. De esas inspecciones además
se había deducido además que, dado el escaso número de
complejos que todavía se habían dedicado al "todo incluido"
la pasada temporada alta, que no se había podido detectar,
y eso lo dice, incluso provocó algún revuelo por quien quiso
interpretar mal mis palabras, no se había podido detectar
una notable baja de la calidad de los servicios ofrecidos. Sin
embargo el panorama para este año puede ser muy distinto,
y por eso yo quería, si es posible, reconducir la
interpelación hacia futuro más que hacia pasado. El verano
pasado hubo muy poca cosa, hubo algunos establecimientos,
según tengo noticias, que lo hicieron con bastante calidad,
y hubo probablemente otros que lo hicieron con bastante
menos.
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Pero, ¿cuál es problema de la próxima temporada? Estalló
un poco, creo que fundamentalmente con motivo de la World
Travel Market, de la feria de Londres, porque ésta es una
práctica a la que acostumbran a apuntarse fundamentalmente los
británicos y los irlandeses, sobre todo, y que hasta ahora no
había prácticamente en el resto de Europa cuajado. Estoy
hablando de la práctica del "todo incluido" con destino en las
Baleares. En la feria de Londres hubo efectivamente un cierto
revuelo, porque se habló de que se estaban haciendo
contrataciones de "todo incluido", incluso hubo quien citó el
adverbio "masivamente". Yo creo que tanto como eso no fue,
hasta donde nosotros tenemos conocimiento, pero efectivamente
anunciaban una importante subida.

Con posterioridad, en la otra gran feria, quitando desde
luego la de Madrid, porque ésta no es una práctica que en
principio haya entrado mucho en el mercado español, saltando
a la feria de Berlín, la otra gran feria en la que podría
manifestarse esto, tuvimos ocasión también de hablar y de
discutir el tema con algunos tour operators; y usted mismo
estuvo presente en algunas de las reuniones que se mantuvieron,
y como usted recordará, alguno de los presentes manifestó
insistentemente y reiteradamente los principales tour operators
sobre cómo veían el futuro del "todo incluido" en las Baleares.
La respuesta de cada uno de ellos -estoy refiriéndome a los
grandes, y usted lo recordará- fue bastante unánime: Iba a haber
un cierto crecimiento este año, pero ese crecimiento se iba a
limitar, se iba a estancar; y las razones fundamentales del
estancamiento eran a su juicio dos: Uno, que la demanda es
muy específica, fundamentalmente de familias o de parejas, y
la segunda que los establecimientos en Baleares probablemente
no están en las condiciones más adecuadas, más requeridas
precisamente para esta práctica.

Efectivamente nosotros tenemos noticias, fundamentalmente
como decía, de los que iniciaron más esto en Baleares, que son
los tour operators británicos, sobre lo que ellos esperan del
"todo incluido". El "todo incluido" es una oferta dirigida a
clases medias y medias altas, más bien, que viajan de forma
familiar, que quieren unas vacaciones en las que no necesiten
utilizar el dinero, y que tengan unos servicios razonablemente
buenos, en unos espacios también razonablemente
acondicionados. La verdad es que incluso esa práctica, que
efectivamente, como usted decía, se da en el Caribe y en otros
sitios del Mediterráneo, como es el norte de África,
fundamentalmente en Túnez; también en Grecia y en el sur de
Turquía es una práctica relativamente extendida, se da en
complejos de grandes dimensiones, en los que además el turista
no puede prácticamente salir, porque no tiene ninguna oferta
fuera del propio complejo, y donde si la tiene incluso puede ser
peligrosa, desde el punto de vista sanitario, por las condiciones
que pueda ofrecer la comida o la bebida que les puedan dar, e
incluso desde el punto de vista físico en alguno de esos países
en que se practica esto del "todo incluido", y los complejos
están prácticamente vigilados incluso por guardias de seguridad.

Ninguna de esas circunstancias es la que se da en Baleares.
En Baleares no hay complejos de gran extensión; en
Baleares no hay ningún problema de salir fuera, sino que
lejos, como usted decía, de haber problema, hay unas
garantías sanitarias prácticamente totales, o por lo menos de
un nivel claramente "primermundista", por decirlo de alguna
forma, e igualmente es muy razonable la cuota de seguridad
ciudadana, de seguridad física que tiene el turista que sale.
Por consiguiente, no se reúnen aquí las condiciones idóneas
para que esto crezca de una forma alarmante. Sin embargo
sí que eso, que por un lado es satisfactorio, porque
garantizaría de alguna manera que efectivamente no va a
crecer la oferta del "todo incluido", tiene también su parte
claramente negativa. ¿Qué puede pasar aquí?, y de hecho,
según noticias indirectas, ha pasado en alguna ocasión y
pudiera, insisto, darse como un crecimiento del "todo
incluido" en la próxima temporada, y es que aquí, lejos de
ser una oferta destinada a esas clases medias o altas que
están dispuestas a gastar bastante dinero en unas vacaciones,
pero que no quieren llevar físicamente dinero, o quieren
llevar muy poco, y tenerlo todo incluido realmente, todos
los gastos, y tener las posibilidades de que sus hijos tengan
mucho tiempo en que estén entretenidos y distraídos, con
animación, con cosas que les hacen en los hoteles, que
tengan su propia comida, su tipo de comida y de meriendas,
a base de cosas que a la juventud o a la infancia les gustan,
y de ofertas de este tipo especializada; lejos de eso, lo que
puede ocurrir aquí, lo que es el gravísimo riesgo que
corremos, que hoteles en muy malas condiciones, si
espacios físicos ni siquiera suficientes, pretendan explotar
esos hoteles que de otra forma no pueden comercializar a un
precio razonable, explotarlos por la vía de un "todo
incluido" de bajísima calidad.

Y claro, hay algunos síntomas de que eso efectivamente
pueda pasar, síntomas de que algunos de los tour operators
que lo ofrecen están acostumbrados a trabajar con mercados
de clase baja o media baja, es decir con posibilidades
económicas escasas, tanto británicos como -y eso surgió un
poco en Alemania- del este de Europa, en que sus
posibilidades económicas son escasísimas, y lo que quieren
es venir gastando muy poco dinero y tener todos los
servicios incluidos. Naturalmente inmediatamente se
produce una baja de servicios en todos los aspectos, primero
en el aspecto físico, de extensión: Ni las superficies de
paseo, de jardines, etcétera, son suficientes, ni el espejo de
agua de las piscinas es suficiente para soportar
constantemente una población que se pasa el 80 o el 90% de
su tiempo sin salir del hotel o del complejo, y por
consiguiente están llenando las piscinas; ni las salas de
animación tienen la suficiente superficie, ni los solariums,
etcétera, como para estar soportando en buenas condiciones
esa población constante.
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Por otro lado, la tendencia de estos establecimientos a
rebajar extraordinariamente sus costes les puede llevar a hacer
prácticas de ofrecer elementos de restauración, comida y
bebida, que se recicle constantemente para no perder ni un
gramo de esa comida o de esa bebida, que además sea esa
comida y bebida de ínfima calidad, la comida a base de
congelados sin marca conocida y sin padres conocidos, que la
bebida se vuelva al antiguo y tradicional garrafón de los años
sesenta, y que en definitiva todo lo que se ofrezca sea de muy
ínfima calidad. Tiene también otra vertiente, que es la vertiente
de que esos servicios se ofrezcan en unas condiciones también
muy malas, y me explico: que todo lo que sea, por ejemplo, la
comida, la bebida, se dé siempre en papel, en cartón, en
plásticos, que si se utilizan manteles no se cambien en cada
comida sino que resistan el paso de varias fases de comida, o de
varios días incluso, que no se cambie con suficiente cadencia la
ropa de cama o las toallas, etc. Tiene también, incluso, otra
nueva vertiente que es la de los trabajadores, la vertiente del
servicio. El servicio lejos de ser servicio especializado,
preparado para el turismo, bien acondicionado, sea un servicio
que esté dispuesto a trabajar de sol a sol, a bajísimo precio,
porque de lo que se trata es, en definitiva, de un trabajo de (...)
y que esos mismos trabajadores hagan de cocineros, de
camareros, de limpiadores, de animadores a la hora de hacer
animación, etc. Todo eso, -porque me encienden la luz y
resumo-, como digo, es algo que puede efectivamente pasar
aquí.

Soluciones, usted decía, -creo que en eso también estamos
de acuerdo-, que no se puede prohibir, no se puede prohibir en
términos generales una práctica comercial, o una práctica
turística, que surge y a la que hay, lógicamente, que atender.
Pero sí se puede regular esa práctica de tal manera que esté de
acuerdo con los mínimos de calidad que se puedan imponer y
exigir. Eso va por dos vías. La primera vía es la de las
inspecciones. Nosotros vamos a hacer una campaña de
inspecciones, ya estamos en contacto con la Conselleria de
Sanidad, a partir, primero, del conocimiento de cuántos
establecimientos vamos a tener, lo estamos haciendo
recopilando toda la información que tenemos vía folletos de
tour operadores, etc., de todos los complejos que se van a
dedicar al "todo incluido" durante esta temporada de verano. A
partir de ahí vamos a establecer todo un conjunto de
inspecciones de tres consellerias, no solamente de Sanidad,
Consumo y de Turismo, vamos a incluir a la Conselleria de
Trabajo por las razones que antes apuntaba, porque también
puede haber una cierta tendencia, -y algo nos ha llegado en ese
sentido-, de que se pretenda tener a trabajadores en malas
condiciones atendiendo a este servicio. A partir de esas
inspecciones, a partir de ver esos resultados, también podemos
entrar en algún tipo de medida reglamentaria, pero eso es algo
que es demasiado pronto para anunciar, eso es algo que
previamente debe estudiarse y meditarse muy detenidamente.
Si acaso en la réplica, seguramente, tendremos ocasión de
hablar algo más del tema. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posició, té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquest tema és un tema que crea
preocupació, (...) que la pràctica del "tot inclòs" provoca o
pot provocar, sobretot, al sector de l'oferta complementària.
Segurament, aquesta pràctica incidiria negativament en la
disminució d'autonomia empresarial del sector, perquè
estam convençuts que el "tot inclòs" és fruit dels interessos
dels tour operators més que dels del sector, producció de la
qualitat turística, degradació de les zones turístiques i també
disminució de la despesa turística, pel que fa al conjunt dels
ingressos per turisme. Per tant, encara que estam convençuts
que te dificultats i entrebancs, creim que el Govern haurà de
fer un esforç legislatiu o normatiu, sobretot escoltant i tenint
en compte tots els interessos dels sectors afectats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Ara té la paraula el representant
d'Esquerra Unida, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El producte del "tot inclòs" s'està estenent a les
illes, una oferta que s'anomenava alternativa es converteix
en un producte substitutori per competir per la via de la
reducció de preus. Cada vegada són més els hotels que
ofereixen aquesta modalitat també durant els mesos
d'hivern. Políticament pensam que és el moment de prendre
iniciatives que frenin l'expansió d'aquest producte per les
repercussions negatives que té i que s'han esmentat per part
del diputat que ha interpel•lat al Govern, però no passa res
si les repetim. És incompatible amb una política de turisme
de qualitat, és contrari a la generació d'ocupació, i el "tot
inclòs", de no frenar-se, canviarà la fisonomia de
determinades zones turístiques que tenen un equilibri entre
oferta hotelera i oferta complementària.

Per tant, pensam que el "tot inclòs" és una pràctica que
s'hauria de combatre políticament i que s'han de crear els
instruments jurídics o normatius necessaris, d'aquesta
regulació i, per tant, la seva extensió, dependrà el futur del
turisme a les illes. No es pot al•legar, com s'ha fet fins ara,
que la llei del mercat s'encarregarà de fer la regulació i que
no es pot prohibir. És cert que una prohibició expressa no es
pot fer però és necessària una intervenció urgent,
administrativa, directa, que vagi acompanyada d'una posició
política explícita contraria al "tot inclòs". Pensam que crear
aquests instruments jurídics és complex, però proposam que
el Govern balear, a la vegada que ha anunciat aquí que
crearà una campanya d'inspeccions i una sèrie d'accions
conjuntes entre tres conselleries, aquest treball s'hauria de
presentar a la vegada a l'opinió pública com una mostra del
fet que és contrari al "tot inclòs". Aquesta declaració del
Govern donaria una pauta a marcar.
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Nosaltres proposam que es pogués crear una ponència
parlamentària d'estudi del tema, que podria comptar amb la
participació dels sindicats, associacions empresarials,
ajuntaments i qualsevol entitat interessada, com pot ser el
Foment del Turisme, que hauria de tenir una sèrie d'objectius
per dur a terme, per una banda, la quantificació del problema,
avaluació de les causes que generen la demanda del "tot inclòs",
proposicions o propostes d'elaboració de disposicions legals i,
en aquest sentit, es podrien marcar uns objectius concrets com
a resultats d'aquest estudi parlamentari. 

Sobre l'avaluació de les causes, el Sr. Conseller, a la resposta
a l'interpel•lant, ha explicat dos tipus de "tot inclòs" i ha
explicat aquell que afecta a les illes, aquell "tot inclòs" dirigit
a les classes més baixes, o a les classes econòmicament més
dèbils. També ens hauríem de plantejar si l'actual configuració
de preus, serveis, etc., a l'oferta complementària, pot propiciar
l'aparició del "tot inclòs" a les nostres illes, i si aquesta aparició
del "tot inclòs" és una demanda del consumidor, com es
plantejava, o també és una estratègia dels tour operators
estrangers. Per tant, davant tot això, nosaltres esperarem la
moció derivada d'aquesta interpel•lació, però pensam que
aquesta interpel•lació és oportuna i, a la vegada, que aquesta
intervenció molt més directa per part de l'autoritat en aquest
tema és molt més necessària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del
Grup Parlamentari Nacionalista, el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aconseguir que la nostra oferta sigui, cada vegada, més
satisfactòria per als nostres visitants és un objectiu del Grup
Nacionalista-PSM. Tots solem coincidir en la millora de la
nostra oferta turística, però on no solem coincidir és en les
postures per donar les millors solucions en aquesta millora i
qualitat. Fa 20 anys que sols es parlava de turisme sense cap
qualificatiu, no es plantejava que aquest podria dur un munt de
problemes com els que sovint ens trobam i que tan sols uns pocs
anunciarem.

Per això, avui hauríem de tenir clar que no podem repetir
errors del passat, cercar la millora de l'oferta turística ha de ser
el nostre primer objectiu, encara que pensam que aquesta arriba
tard, encara creim possible capgirar aquesta imatge d'un turisme
massiu i de poca qualitat. Sens dubte, avui ja no hauria de ser
possible jugar el preu a la baixa com atractiu, però en aquests
moments la lluita pel client es basa encara en el preu més baix
i en les rebaixes, cal una voluntat més decidida per millorar
aquesta situació i hem de manifestar que no acabam de veure
aquesta voluntat per part del Govern.

La interpel•lació del Grup Socialista ens permet reafirmar
aquesta manca de voluntat del Govern i demanar-nos, una
vegada més, quina política es fa en relació al "tot inclòs".
Hem vist, en la intervenció del Sr. Conseller, unes
intencions, però també sabem..., unes altres, posaré uns
exemples. El Sr. Rato, vicepresident del Govern central,
manifestava a final del 96 que l'únic comentari que calia fer
davant aquesta modalitat era que s'ampliaria la varietat de
l'oferta turística en matèria de preus, la qual cosa ens faria
encara més competitius a nivell mundial. Recordam també
que el Sr. Conseller de Turisme també manifestava a final
del 96 que la pràctica del "tot inclòs", pel que ell havia
pogut comprovar, no era tan dolenta com alguns deien, que
aquesta podia afavorir la qualitat, al manco amb el que ell
coneixia. El president Matas afirmava (...) 97 que hi ha a les
nostres illes una consciència col•lectiva que no és possible
créixer més en quantitat i que el que cal fer és créixer i
reconvertir places de baixa qualitat en altres d'un nivell
superior. És clar, això ho deia a Madrid, però aquí coneixem
perfectament la seva política. Així i tot, manifestava també
que pràctiques com el "tot inclòs" no interessen i són
negatives per a Balears, però que no calia estar preocupats
ja que aquesta modalitat no s'imposaria a les nostres illes. A
unes jornades a Alcúdia, qualificava el "tot inclòs" com una
moda que passaria i desapareixeria. Hem de dir, però, que
aquest optimisme del president Matas no l'acaba de creure
ningú, per això el nostre grup i molta més gent estan avui
preocupats davant el "tot inclòs".

Les associacions de restauració de les nostres illes
creuen que aquesta modalitat pot arribar, en pocs anys, al
50% de la nostra oferta hotelera, cosa que suposaria, com ja
s'ha dit, el tancament de milers d'establiments i la
desaparició de milers de llocs de feina, sense oblidar que ja
a l'any 96 aquesta pràctica ha provocat problemes greus de
saturació a algunes zones. Per tant, poden afirmar que la
modalitat turística del "tot inclòs", -utilitzada, com ja s'ha
dit, principalment a zones del carib o a certs llocs turístics
africans i (...) mediterrània-, conté certa raó de ser ja que els
hotels estan aïllats (...) oferta complementària, també s'està
posant de moda dins les nostres illes i, el que és més greu,
pot ser no només una moda, com manifestava el president
Matas. Volem manifestar una vegada més la nostra
preocupació pel que fa a la implantació d'aquesta modalitat
a les Balears, pel que pot suposar per a la nostra oferta
turística complementària que, per a nosaltres, té molta
importància, no sols per a l'economia de Balears, sinó
sobretot per al turista, quan aquest fa el seu pla de vacances
no solament demana informació sobre els serveis hotelers
sinó també sobre els serveis extrahotelers i complementaris.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 66 / 8 d'abril del 1997 2725

El negoci turístic, tal com s'entén a les Balears, és
incompatible amb la modalitat d'incloure en el preu viatge,
estada, menjar, begudes i, fins i tot, si ens atenem al "tot inclòs"
practicat al carib, espectacles nocturns, excursions, etc. Aquest
negoci pot ser rodó per als tour operators i per a l'hoteler però
pot ser ruïnós, com ja s'ha dit, per a milers de familiars que
viuen de l'oferta complementària. Fins ara, la demanda tendia
a anar, cada vegada més, als serveis independents. Veiem com
aquesta demanda turística es desplaçava gradualment de la
pensió completa a la mitja pensió, d'aquesta a l'adquisició de
serveis d'habitació amb o sense berenar, i des d'aquests a
l'adquisició de només serveis de transport. Hem vist també que,
a Balears, el turista que deixa una despesa més baixa és el que
ve en règim de pensió completa. Està clar que si
econòmicament aquesta modalitat del "tot inclòs" té èxit, dins
uns quants anys la gran majoria d'hotels de les nostres illes es
pot acollir a aquest, quan el client entri a l'hotel no importarà
que dugui cap dobler. 

El sector turístic, amb uns anys de bonança per endavant,
podria procedir en aquests moments al seu reordenament i
enfilar el model del segle XXI, però ningú pot assegurar que
amb pràctiques com la del "tot inclòs" la qualitat que aquests
darrers anys intentam aconseguir es mantendrà. Tots sabem que,
per un costat, hi ha hotels i allotjaments turístics que ofereixen
un producte de qualitat, que han pogut incrementar
raonablement el preu, però per altra banda hi ha una hoteleria de
poca qualitat, amb preus que es poden considerar degradats, i
que poden acollir-se a aquesta modalitat, de fet, si estan acollint
ja, obrint un gran interrogant a la qualitat que poden donar, però
que tots nosaltres ens podem imaginar. No és difícil preveure
que el que avui pareix un impuls per a l'hoteler, prest es
convertirà en la principal arma d'una guerra de preus a la baixa
que ens durà, una altra vegada, a les ofertes massives on els tour
operators hauran aconseguit, una vegada més, imposar als
hotelers no tan sols els preus sinó el que és més greu, una
manera de contractació que a Balears no té cap sortida. Si
l'hoteler ha de seguir obtenint un rendiment, ben prest veurem
com la pèrdua de la qualitat serà una realitat que no podrem
aturar.

Des del Grup Nacionalista-PSM, pensam que seria un error
molt greu caure en la trampa del "tot inclòs", només la poca
visió de futur i les presses per guanyar doblers ràpidament han
facilitat molts dels desastres que avui ja són irreparables. Quan
un hoteler, -pos un exemple-, va oferir una rebaixa per
competir, va començar una pràctica que ara ens afecta a tots i
no beneficia a ningú. Els tours operators estan jugant fort amb
el "tot inclòs" i si no hi posam remei prest, ens trobarem amb
greus problemes tant econòmics com socials. Per tant, recollint
la voluntat per part de l'interpel•lant i també, per ventura, amb
aquesta intervenció, la intenció del Govern per regular aquesta
modalitat, crec que és hora de posar-nos a fer feina abans que
sigui massa tard. Per tant, esperarem la moció i esperarem el
resultat del grup parlamentari perquè creim que ja n'hi ha prou
i que hem de regular una cosa abans que sigui massa tard, com
ja he dit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar el torn de fixació de
posicions, té la paraula el representant del Grup Popular, el
Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per començar, he
de dir que crec que el conseller ja ha donat la versió que té
el Govern en relació a aquest tema, una versió que
comparteixen aquest portaveu i el Grup Popular. En
principi, he de dir que nosaltres no estam perquè es
promocioni aquest tipus d'oferta turística, però jo crec que
també s'ha d'analitzar en el seu contingut i tampoc no
intentar magnificar-la amb desmesura.

Tots sabem, ho ha dit molt bé el conseller, perquè va
néixer aquesta oferta. Aquesta oferta va néixer a països que
tenien una estructura de l'oferta turística molt diferenciada
de la nostra i que, segurament, era necessària en aquells
països. Però el que passa és que com tota moda que surt,
com tota cosa nova que surt, crea una il•lusió a l'usuari, en
aquest cas són els nostres visitants, que ha creat que un cert
sector dels nostres visitants facin les peticions als diferents
tour operators d'aquest tipus de servei, com és natural els
tour operators quan veuen que hi ha una demanda d'un
servei, el creen automàticament perquè si no el crea un, el
crearà l'altre, el que volen és no perdre quotes de mercat.
Unes quotes de mercat que, vull recalcar, en aquests
moments, són insignificants. O sigui, tampoc no hi ha que
crear un alarmisme, no ho dic jo, sinó que ho diuen els
propis tour operators, per ventura s'ha magnificat una mica
més sobre el turisme britànic, però el turisme alemany és
molt més petit i altres tipus de turisme tan sols no
existeixen.

Hem de partir d'una base, no és una pràctica il•legal.
Això ho hem de tenir ben clar, un establiment hoteler,
precisament, una de les seves funcions és oferir serveis, a
més del llit, oferir serveis. Tots sabem que fa uns anys la
demanda hotelera pràcticament tota era pensió completa, no
passava res, pensió completa i depenia de si volien vi a les
menjades o no volien vi, si volien altres serveis que podia
tenir l'hotel o que no els volguessin. Després, anàrem a una
demanda turística a mitja pensió i també molta demanda
turística d'apartaments, apartaments que, com és natural, no
els donen altres serveis que els que puguin ser serveis de
l'allotjament i la neteja de l'apartament. Per tant, el que vull
dir és que hem de deixar ben clar que la pràctica que estan
fent determinats establiments, siguin amb més o menys
mesura, no és il•legal i, per tant, com que no és il•legal és
molt difícil per part de l'administració prendre mesures o
combatre aquest tipus d'oferta.
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Una altra cosa és la qualitat. Si des de les institucions, des de
l'administració es pot detectar que la pràctica del "tot inclòs"
rebaixa la qualitat dels serveis, aquí sí que crec que hi podem
entrar. Hi hem d'entrar, però també vull dir una cosa, no hem de
culpar únicament i exclusivament al "tot inclòs" la baixa de
qualitat dels serveis. És a dir, hi poden haver establiments
turístics que ofereixen un "tot inclòs" i que tenguin un servei
exquisit, immillorable. Hi poden haver establiments que tenguin
l'oferta del "tot inclòs" i que siguin dolents, però també hi poden
haver establiments que no facin el "tot inclòs" i que tenguin un
servei dolent. Hem de saber valorar les coses així com són i no
dir que com que aquest senyor té el "tot inclòs" ja tot és dolent,
no, aquest per ventura és bo. Jo crec que s'ha que vigilar la
qualitat del servei i no només el "tot inclòs", hem de vigilar la
qualitat dels serveis de tota l'oferta turística, perquè uns són
bons i uns altres poden ser dolents, sigui el tipus d'oferta que
sigui.

Aquí hi ha un tema que no hem parlat, -no hi ha cap tipus
d'estudi en aquests moments que ho pugui confirmar- que pugui
deduir-se que d'una possible baixa de facturació de l'oferta
complementària pugui ser derivada o que pugui crear una crisi
de l'oferta complementària. No és això, és tan insignificant, com
he dit abans, el "tot inclòs" que crec que no pot tenir una
traducció en una crisi de l'oferta complementària
momentàniament, si això agafàs uns percentatges tan elevats...,
però són uns percentatges que no els agafarà perquè els clients
que han agafat el "tot inclòs", ells mateixos diuen que no els
compensa perquè quan comencen a fer comptes, si és una
família o són un grup, quan fan comptes del que paguen cada
dia, per ventura el primer dia creuen que reben molt pel que
paguen, però al llarg de 7 dies o 14 dies, troben que és molt car.
Però un tema que volíem parlar i no n'hem parlat, per què no
parlam del happy hour? És una pràctica molt més dolenta que el
"tot inclòs", és una pràctica que també crec que s'ha d'intentar
eliminar. Crec que el "tot inclòs" inclou tot a un preu baix, però
el happy hour ho regala i provoca moltes vegades, a les zones on
s'ofereix, altercats i aglomeracions que no es produirien.

Solucions viables?, crec que el conseller les ha anunciades.
Som partidari de totes aquestes mesures d'inspecció tant de la
Conselleria de Turisme com d'altres conselleries, però insistesc
que no només del "tot inclòs", la qualitat s'ha de vigilar a tots
els establiments. Esperar que la figura del "tot inclòs" crec que
serà el propi mercat, quant a Balears, acabarà amb ella, estic
segur que al llarg d'aquests anys serà una moda, com he dit, que
passarà i dins de molts anys ningú voldrà comprar aquest tipus
d'oferta a Balears. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Tancat el torn de fixació de posicions,
té la paraula l'autor de la interpel•lació per a la rèplica.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo ja
havia dit abans que amb les paraules tots estam d'acord,
amb el problema també, alguns més i alguns altres una mica
menys, però no estam d'acord amb les actuacions que creim
que s'han de dur a terme. El Sr. Conseller n'ha anunciat
algunes, jo ho celebro, així i tot pens que n'han de fer unes
altres i s'ha d'incrementar sobretot el diàleg, com ja havíem
dit abans.

Sr. Conseller, amb la seva intervenció he pogut entendre
que m'ha dit que el "tot inclòs" si es fa amb una certa
qualitat no és negatiu, al manco no és tan negatiu. Miri, jo
puc estar d'acord amb vostè en el fet que si es compleixen
totes les normes, si es dóna la qualitat que requereix la
categoria que ostenta l'establiment en qüestió, tal vegada, no
sigui tan greu, però malauradament he de dir, Sr. Conseller,
que a la majoria dels casos, vostè n'ha apuntat alguns, no és
així, al contrari. Li posaré alguns exemples prou
significatius, vostè també n'ha posat.

En primer lloc, no tots els productes de la carta entren en
el "tot inclòs" en els establiments que ho fan. Segon, els
serveis que s'utilitzen són de plàstic en la majoria dels
casos. Tercer, no hi ha servei a les taules i es formen grans
cues per accedir a aquests serveis. Quart, s'ha detectat que
la qualitat dels productes que se serveixen no es correspon
amb la marca de l'envasat. Per tant, Sr. Conseller, és evident
que, amb aquests exemples i altres que podríem trobar, el
servei que es dóna deixa molt per desitjar.

Segons el nostre parer, aquest no és el principal
problema que comporta el "tot inclòs" a les nostres illes.
Com vostè sap, i és el que he intentat explicar a la meva
primera intervenció, el problema no és només la qualitat que
donen aquests establiments, -evidentment, com he dit abans,
també ho és-, el vertader problema del "tot inclòs" és que la
infraestructura que hi ha al voltant de les zones turístiques
de les nostres illes, majoritàriament formada per
establiments d'oferta complementària, que en el seu conjunt
milloren i diversifiquen l'oferta turística d'aquestes zones,
desapareixerà per falta d'activitat com ja s'ha produït, en una
mesura petita, a algunes zones. Quant això es produeixi, Sr.
Conseller, s'haurà perdut bona part de l' atractiu d'aquestes
zones, s'hauran perdut molts llocs de treball i petits
empresaris, es produirà un fet que consider greu per al futur:
la degradació d'aquestes zones, després ja no seran aptes ni
per al turisme del "tot inclòs" ni per a cap altre.
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Qui serà el responsable una vegada hagi passat això?,
l'hoteler?, el Govern?, tots plegats?, jo no sé qui serà el
culpable. El que sé és que qui més perdrà serà el treballador i el
petit empresari així com les pròpies zones on es produeixi
aquest fet, perquè tant el tour operator com l'hoteler trobaran
altres indrets per invertir i dur els seus clients, però,
evidentment, aquests petits empresaris i treballadors no ho
tendran tan fàcil. Vostè o alguns intervinents han dit que les
xifres actuals no són preocupants i que, fins i tot, al futur
aquesta oferta desapareixerà. Vostè sap que, en aquests
moments, això no és així i que si fa un any parlàvem d'un 3%,
ara parlam d'un 6%. Previsiblement, l'any que ve, parlarem d'un
10%. Això significa que enguany vendran al voltant de 450.000
turistes amb aquesta modalitat, l'any que ve poden ser més de
700.000 i, tal vegada, si aquestes xifres es repartissin per totes
les zones turístiques de les nostres illes, no seria tan preocupant,
però això tampoc no és així ja que aquesta pràctica,
normalment, es concentra a zones concretes: Alcúdia, Pollença,
Palmanova, Port de Sant Miquel a Eivissa, etc. Per tant, sí que
es converteix en un greu problema, sí que hi ha el perill que
l'oferta complementària desapareixi per falta d'activitat i, per
tant, sí que hi ha el perill que aquestes zones es degradin i
perdin tot el seu atractiu.

Finalment, Sr. Conseller, puc entendre que a vostè li sigui
més gratificant deixar córrer el temps i fer les actuacions més o
menys light que cregui oportunes i no enfrontar-se als hotelers
que practiquen el "tot inclòs", -vostè no n'ha parlat d'aquest
tema-, per resoldre aquest problema que tenim. Però també li
vull recordar que vostè també és el conseller responsable dels
més de 15.000 petits empresaris de l'oferta complementària i
dels més de 80.000 treballadors  que depenen d'ella. D'aquests,
Sr. Conseller, almenys un 10%, per mor del "tot inclòs", està en
perill de desaparèixer. Seria lamentable, per part del Govern,
que per no fer tot el possible per evitar-ho, això succeís i, per
altra banda, vull dir-li que aquests esperen de vostè que defensi
els seus legítims interessos com a treballadors i com a petits
empresaris de les nostres illes.

Vull dir que jo no compartesc el que va dir en aquesta
tribuna l'Hble. Sr. President d'aquesta comunitat autònoma, que
quan un empresari s'arruinava tornava a crear una altra empresa
encara amb més força. Jo crec que en queden molts pel camí i
són per aquests, que hem de vetllar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica per part del
conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Marí Serra, yo lo que siento a veces, y esto pasa en las
interpelaciones, que ustedes traen un guión preparado y, se diga
aquí lo que se diga, ustedes tienen que soltar su guión y decir lo
que les parece, independientemente de lo que yo he dicho, y
entonces usted me atribuye diversas cosas: una, porque eso es
lo que más me ha llegado al alma, que yo quiero dejar pasar la
cosa de forma light, y que, claro, usted comprende que yo no me
quiero enfrentar a los hoteleros que hacen el "todo incluido", me
ha llegado al alma porque la verdad es que me ha sorprendido,
porque hasta ahora nadie había hablado de eso ni me parece que
esté hablando de medidas light, sino de medidas bastante duras
como es mandar toda una colección de inspectores del Gobierno
con una misión muy concreta, que es vigilar la calidad de éstos.
Y eso no me parecen medidas light. 

He hablado, incluso, de otras, y le he dicho que hay que
ser prudentes, extraordinariamente prudentes, porque mire,
casi todos los portavoces que han salido aquí, excepto el de
mi grupo, excepto el del Grupo Popular, se han despachado
contando lo que traían por escrito, yo creo que
independientemente de lo que usted y yo habíamos dicho
primero, y se han despachado diciendo que lo que hace falta
es una normativa y una reglamentación. ¡Ya está!, todo lo
tenemos arreglado; en cuanto sucede algo o hay algún
problema, ley al canto y asunto concluido. Mire, yo antes de
hacer una legislación creo que tenemos que meditarlo
mucho y tentarnos mucho la ropa. Como usted mismo acaba
de decir y como usted oyó en Alemania a los propios tour
operators, a los propios interesados, hay un porcentaje
relativamente pequeño. No debemos ponernos nerviosos.
Aquí vienen 8,5 millones turistas cada año, a estas islas, 8,5
millones de turistas, 100 millones de estancias al cabo del
año. Aquí hay miles y miles de establecimientos de oferta
de alojamiento y de oferta hotelera de todos los tipos y
colores, de manera que aquí debemos andar siempre con
pies de plomo cuando decimos que vamos a poner una
normativa porque hay que ver todo lo que se afecta, si de
verdad se ataja, concreta y específicamente, aquello que
queremos atajar, o si provocamos un desastre generalizado.

De manera que, mire, usted me habla que ya se nota en
la oferta complementaria o en algunas zonas se ha notado.
Es posible, no se lo discuto; hay alguna porque, claro, el
efecto sobre la oferta complementaria -en eso estamos de
acuerdo- es nefasto, sería absolutamente nefasto, eso sin
duda, y además no sobre la oferta complementaria sino, en
definitiva, sobre la oferta turística que pueden hacer estas
islas, porque si nos ponemos en situación de competir con
el Caribe o competir con Túnez estamos perdidos; estamos
perdidos porque allí siempre será más barato y mejor en
cuanto a espacios y en cuanto a dimensionamiento, porque
allí nace un determinado tipo turístico, una determinada
oferta, y aquí la oferta es otra, extraordinariamente
diversificada, etc., y esa oferta, además, se ha ido haciendo
al cabo de los años y se ha ido haciendo en todos los
escalones. 

Aquí yo creo que hay -entre esos 8,5 millones de
personas que vienen a visitarnos- de todo: hay quien lo
quiere barato, hay a quien le gusta venir y viene a beber o a
comer, hay quien viene a pasear, hay quien viene a tomar el
sol, exclusivamente, en la playa y no quiere saber nada más,
hay quien viene a disfrutar de las bellezas naturales de las
islas, hay quien viene a descansar en un sitio lo más
recóndito posible y no quiere ver a nadie, y hay quien, en
cambio, quiere verse en medio de una zona bien poblada
donde haya de todo, discotecas, bares, restaurantes de todas
las nacionalidades y de todos los tipos. De manera que
nosotros, de alguna manera, eso creo que tenemos que
defenderlo. Por consiguiente, una oferta más que nace y que
tiene un cierto desarrollo limitado, tenemos que ver si
encuadra dentro de ese conjunto de ofertas completa y de
calidad, y dentro de ese conjunto, el que haya una cierta
oferta del "todo incluido", efectivamente una cierta oferta
limitada, concreta y de gran calidad, yo creo que tampoco
hace un daño excesivo, no hace un daño excesivo a nadie.
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Naturalmente, si esa oferta, y yo lo dije en mi intervención
anterior y quiero insistir, y lo dije también en la comisión y
todavía me sacan que yo dije en la comisión que, en fin, que el
"todo incluido" era todo de calidad y que era todo muy bueno;
no es cierto que yo haya dicho eso; yo digo, concretamente todo
lo contrario, que corremos el peligro que en una zona como son
las Baleares donde no hay oferta preparada, infraestructura
preparada para esa oferta del "todo incluido" sino que la
infraestructura está preparada, precisamente, para otro tipo de
oferta completamente distinta, corremos el riesgo de que se
agarre al "todo incluido" lo más penoso, lo peor, lo menos
deseable del "todo incluido", que es la oferta baratera, de
malísima calidad, en condiciones impresentables. De manera
que contra eso naturalmente que tenemos que luchar, y yo
también -y vuelvo a insistir- no me aparto de que incluso
necesitemos medidas reglamentarias y normativas, no me
aparto, las he citado aquí arriba, las he citado. Los otros
portavoces parece que no me han escuchado, he citado que
también quizás tendríamos que llegar, además se ven varios
caminos para llegar a eso, ¿no?; si lo que requiere el "todo
incluido" es una mayor utilización, un mayor tiempo y un
mayor número, en definitiva, de personas que están utilizando
las superficies, parece que eso ya nos da un camino por el cual,
de alguna manera, podríamos orientar una normativa pero, por
favor, y se lo pido sinceramente por favor, ustedes presentarán
una moción, lógicamente presentarán lo que quieran, pero
seamos todos un poco prudentes, seamos un poco prudentes;
aquí, insisto, hay 8,5 millones de visitantes que provocan que en
esta comunidad haya un 80%, por no decir casi un 100%, de
personas que viven de eso, y eso tenemos que cuidarlo y
mimarlo, y antes de entrar a saco y antes de hacer normativas y
antes de ponernos nerviosos porque empieza a aparecer una
práctica que no nos gusta, que como decía el Sr. Palau hay otras
que están subsistiendo que tampoco nos gustan; efectivamente,
el tema de la "hora feliz" es un tema extraordinariamente
preocupante porque, además, está saliendo a la calle en
determinadas zonas y está ocupando determinadas zonas y
estamos muy preocupados por este tema; Sr. Palau, le
agradezco que lo haya sacado aquí porque es un tema
extraordinariamente preocupante, también, pero, como todo,
difícil de atajar y en el que debemos llevar mucho cuidado
cuando metamos el bisturí, mucho cuidado porque podemos
hacer más daño que el beneficio que queremos.

Pero insisto, estamos en ello, estamos por ello y, desde
luego, en ningún caso puedo aceptar que el Gobierno de esta
comunidad haya dado la espalda a esto o simplemente se
encoja de hombros y diga: "bueno, pues que pase lo que
Dios quiero o lo que al mercado se le antoje". De ninguna
de las maneras el tema es así, y creo que cualquiera que
haya escuchado mis palabras con un poco de atención, con
más atención a mis palabras que a lo que traían escrito para
leer en esta tribuna, no creo que sea justo o que puedan
decir que no ha quedado suficientemente claro. El tema es
así. Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 4680/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tancament i desmantellament de la central tèrmica de Sant
Joan de Déu a Palma.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que fa referència
a proposicions no de llei, i la primera proposició no de llei
és la número 4680, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tancament i desmantellament de la
central tèrmica de Sant Joan de Déu de Palma. Sr. Triay,
senyor portaveu del Grup Parlamentari Socialista, té vostè
la paraula.

Deman als serveis de la Cambra que facin la reproducció
íntegra d'aquesta proposició no de llei en el Diari de
Sessions.

L'anunci fet per la companyia Gas y Electricidad S.A.
(GESA) de l'entrada en funcionament durant l'any 1997 de dos
nous grups generadors a la central tèrmica d'Es Murterar
(Alcúdia) planteja novament la necessitat imperiosa de tancar
amb caràcter definitiu la central de Sant Joan de Déu, que tan
negatiu impacte té sobre la populosa barriada d'es Coll d'en
Rabassa de Palma.

El Grup Parlamentari Socialista proposa al Ple l'aprovació
de la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a adoptar les decisions precises per tal que,
coincidint amb l'entrada en servei durant l'any 1997 de
l'ampliació de la central tèrmica d'Es Murterar (Alcúdia), es
procedeixi al tancament i desmantellament de la central de
Sant Joan de Déu (Palma), donat el seu insuportable impacte
sobre la població de l'entorn.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, la casualitat,
l'atzar, fa que avui em toqui defensar aquesta proposició no de
llei presentada fa sis mesos, de tancament de la central elèctrica
de Sant Joan de Déu, i que demà, precisament, el Parlament
iniciï el debat dels criteris del Pla energètic de les Illes Balears.
Però aquesta proximitat en el temps em permet anunciar que per
al Grup Parlamentari no existeix ni pot existir dependència
d'una decisió respecte de l'altra, perquè els criteris del Pla
energètic són, com vostès saben, al llarg de les seves cinc
pàgines i mitja, filosofia pura, metafísica, idees en estat pur,
plantejaments abstractes, definicions de conceptes que no són
d'aquest món o d'aquesta terra, perquè no hi ha cap concreció
sobre sistemes concrets de generació d'energia que es proposen,
no hi ha cap xifra de megawatts, de potència instal•lada
necessària a un horitzó determinat, no hi ha cap concreció
d'emplaçaments de les noves instal•lacions sobre el territori. Els
criteris del pla parlen, com diria el President Matas, d'energia
amb majúscules, i per part del Govern, a través dels criteris del
Pla energètic, qüestions sobre si tancar o no Sant Joan de Déu
i quan són energia en minúscules; són minúcies que no
mereixen ser incorporades als criteris del Pla energètic. 

Però la central de Sant Joan de Déu és un problema major,
un problema d'obsolescència energètica i de greu impacte
ambiental i social. La central de Sant Joan de Déu, a la barriada
d'es Coll d'en Rabassa de Palma, és el càstig més fort que pateix
una barriada envoltada d'instal•lacions al servei de tota la ciutat
o de tota l'illa de Mallorca molt impactants i molt negatives per
a la qualitat de vida dels seus habitants. Vull recordar els perills
dels dipòsits de Campsa, ara Companyia Logística
d'Hidrocarburs, els renous de l'aeroport, la pudor de les
depuradores d'aigües residuals, els fortíssim trànsit de
l'autopista, la contaminació de la platja de Cala Gamba, però la
creu més feixuga d'aquesta barriada populosa de Palma és la
central elèctrica: antiga, àmpliament amortitzada, altament
contaminant de l'atmosfera, sense possibilitat de mesures
correctores, ja que ni tan sols és possible elevar les seves
xemeneies perquè està dins l'àrea d'influència de l'aeroport
confrontant; de fet, no tan sols és una instal•lació incompatible
amb la barriada, també és una instal•lació incompatible amb el
mateix aeroport de Palma. Per tant, l'antiguitat dels grups
generadors -uns de l'any 1968, o sigui que ja tenen 29 anys; uns
altres de l'any 1973 que ja tenen 24 anys- i els greus impactes
sobre la població exigeixen el tancament de la central.

Ja fa molts d'anys que Gesa s'ha compromès, ha programat,
el tancament i desmantellament de Sant Joan de Déu, però la
situació s'ha anat perllongant. L'any 89, Gesa anuncià el
tancament per al 1994, però som a l'any 1997 i es van donant
llargues i es van afluixant els compromisos adquirits.
Darrerament, a la contaminació quotidiana, difícilment
suportable, emanacions de fums a baixa altura, s'hi ha afegit
greus avaries de la central, dues en sis mesos, l'octubre del 96
i el març del 97, totes dues per perforacions dels tubs de les
calderes que han provocat pluges negres, pluges de sutge a tot
el barri, pluges d'un polsim negre i espès. Entenem, per tant,
que procedir al tancament de la central, atendre la reclamació,
la reivindicació unànime de la població afectada, és, des del
punt de vista social, ambiental i energètic, totalment
inajornable.

Les obres d'ampliació en 250 megawatts de la central d'Es
Murterar a Alcúdia, que duen quatre anys de retard però que
ja sembla que se'ls veu el final, han de combinar-se amb el
tancament de la central de Sant Joan de Déu que, vull
recordar, té una potència inferior a aquesta ampliació que es
fa de la central d'Es Murterar. S'anuncia l'entrada en
funcionament de la primera fase de l'ampliació d'Es
Murterar per al juliol d'enguany, de l'any 97, 125
megawatts, i la segona fase d'aquesta ampliació pel març del
1998, altres 125 megawatts. Demanam al Govern que el
tancament de Sant Joan de Déu es faci en paral•lel amb
l'ampliació d'Es Murterar, però tancament per desmantellar
la central, per acabar amb 30 anys de patiments de la
població; el futur no pot passar per noves fórmules de
manteniment de la central operativa, ni per mantenir la
central com a central d'ús limitat, amb una reducció d'hores
anuals de funcionament, ni per mantenir la central com a
central estacional o de puntes o d'emergències, ni per
convertir-la en una nova central de gas. Tot això són
propostes que circulen que suposaria continuar amb mínims
canvis la situació actual.

Que Sant Joan de Déu s'ha de tancar fa anys que està en
boca de tothom, des de responsables de l'empresa elèctrica
Gesa, els diversos consellers d'indústria del Govern balear,
el mateix president de la Comunitat Autònoma darrerament,
el President Matas, però ja és hora que el Parlament ho
reclami i que posi dia, que el Govern s'hi posi i que
exerceixi les competències que té en matèria d'energia i en
matèria de medi ambient, perquè Sant Joan de Déu, avui, és
el major focus de contaminació atmosfèrica de les Illes
Balears. 

En conclusió, senyores i senyors diputats, tancar i
desmantellar la central elèctrica de Sant Joan de Déu no pot
esperar més plans ni més estudis; ha de ser conseqüència
directa i simultània de l'entrada en funcionament dels nous
grups generadors de la central d'Es Murterar. Esper que
comparteixin la meva argumentació i que el Parlament
comprometi el Govern a la solució dels problemes que crea
aquesta central elèctrica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició per part
dels grups parlamentaris, primer de tot, pel Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat té vostè la paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors diputats,
és obvi dir que Els Verds donarem suport a aquesta proposició
com no podia ser d'altra manera, i ho farem perquè estam
radicalment a favor d'aquest tancament i desmantellament
immediat de Sant Joan de Déu per diferents motius. En primer
lloc, per la ubicació; està ubicada, com tots vostès saben, enmig
d'un nucli de població, es Coll d'en Rabassa, i per més inri
devora d'una escola i d'un hospital. Estam a favor del seu
tancament perquè hi ha hagut ja massa episodis de
contaminació i avaries injustificables que han estat
reiteradament denunciades pels veïns de la barriada. Estam a
favor del seu tancament perquè és una central obsoleta,
tècnicament desfasada i econòmicament més que amortitzada;
ja fa anys que hauria d'estar tancada. 

Estam a favor del seu tancament perquè és una central que
ja no és millorable, perquè la seva proximitat a l'aeroport
impedeix prendre mesures per reduir l'impacte de les emissions
sobre la població d'es Coll d'en Rabassa, com podria ser, per
exemple, allargar la xemeneia per tal que es dispersin els fums
és impossible, perquè està pràcticament aferrada a l'aeroport,
però també vull aprofitar per dir que el tancament de Sant Joan
de Déu no ha de justificar la creació de noves centrals per
diferents motius, com ja s'ha assenyalat perquè, de manera
immediata, entrarà en marxa una ampliació d'Es Murterar que
suposarà ampliar 250 megawatts més i, a mig termini, tampoc
no justifica la construcció de noves centrals el fet que es tanqui
Sant Joan de Déu, perquè nosaltres pensam, Els Verds, que la
solució no són noves centrals, sinó posar en marxa, com hem dit
reiterades vegades i demà ho tornarem a assenyalar a la
comissió que debatrà els criteris per elaborar el Pla director
sectorial d'energia, és posar en marxa mesures alternatives
d'estalvi, ús eficient de l'energia, cogeneració a instal•lacions
que són grans consumidores d'energia, foment de les energies
renovables no contaminants, etc., etc. La central d'Es Murterar,
que com hem dit està a punt de ser ampliada en la seva
potència, proporciona la potència base del sistema Mallorca-
Menorca que està connectat per cable. Sant Joan de Déu, com
la central de Maó, cobreix les puntes de consum. És per aquest
motiu que es pot reduir la seva aportació d'electricitat impulsant
programes de gestió de la demanda encaminats a reduir els
consums, per exemple, en il•luminació o condicionament d'aire
a l'estiu, els quals són els que provoquen aquestes puntes de
consum. 

En definitiva, crec que la iniciativa del Grup Socialista és
coherent, és òbvia, és senzilla i estic convençut que, en aquesta
ocasió, en un tema energètic que tradicionalment sempre totes
les propostes positives que s'han fet en temes energètics han
estat rebutjades sistemàticament pel Grup Popular, esper que el
seny, aquesta vegada, estigui de part del Grup Popular i tots els
grups aprovem per unanimitat aquesta iniciativa, així ho esper.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la
paraula el seu portaveu Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, efectivament la central tèrmica de Sant Joan de
Déu és una central tèrmica ja antiga, creada el 68 i ampliada
els anys 72 i 73, que proporciona una potència de prop 200
megawatts i, sobretot, té un caràcter supletori respecte tant
dels consums punta que es generen a l'illa de Mallorca i en
el sistema general Mallorca-Menorca, com suplir, també,
possibles avaries que es produeixen a la central d'Es
Murterar. És, en tot cas, com s'ha dit aquí, una central ja
vella, sobradament amortitzada, obsoleta tècnicament,
efectivament, i que darrerament ha conegut avaries de
caràcter important que s'ha traduït en perjudicis
significatius, concrets, per a la població del voltant. 

És, en definitiva, una central pèssimament ubicada per
la proximitat a la població d'es Coll d'en Rabassa, per la
proximitat a l'aeroport que, com també s'ha dit, impedeix
l'aplicació de mesures anticontaminants mínimament
efectives de tal manera que els veïnats d'es Coll d'en
Rabassa pateixen l'inri del fet que allò que no els deixa
dormir a l'estiu que és l'aeroport, tampoc no els deixa
respirar bé a l'hora d'evitar l'impacte ambiental de la central
tèrmica de Sant Joan de Déu. S'ha analitzat, en recents
estudis, que efectivament és en aquesta zona de l'illa de
Mallorca a on es respira el pitjor aire, l'aire de pitjor qualitat
de la nostra comunitat autònoma i, efectivament, aquesta
problemàtica ha donat peu, durant els darrers mesos i les
darreres setmanes, a mobilitzacions importants de la
ciutadania en es Coll d'en Rabassa i, fins i tot, denúncies als
jutjats per tal de denunciar aquesta situació.

És un tema tan antic que fins i tot el Pla General de
Palma del 1985 ja es plantejava la necessitat de tancar
aquesta instal•lació, el Pla General del 1985. És una
reivindicació, en aquest sentit, històrica dels veïnats d'es
Coll d'en Rabassa i fa, de fet, deu anys, aproximadament,
que tant Gesa com el Govern balear parlen reiteradament i
prometen reiteradament i promet, en concret el Govern de
manera molt recent per boca del seu president en una
sonada assemblea de la barriada, prometen el tancament
d'aquesta central tèrmica. 

Per tant, nosaltres també donarem suport a aquesta
iniciativa del Grup Parlamentari Socialista malgrat que, tal
volta, diferim en el fet de no connectar aquesta problemàtica
amb el nonat, encara, Pla energètic de les Illes Balears.
Nosaltres pensam que el fet que no s'hagi pogut tancar
aquesta central fins ara està molt relacionat amb el fet que
el Govern de les Illes Balears també hagi incomplert, de
manera reiterada, les seves promeses de dur endavant un pla
energètic, és a dir, una política energètica planificada,
coordinada, a les Illes Balears, un pla energètic que es va
prometre en aquest parlament, l'any 1991, que es duria
endavant amb 8 o 12 mesos, parlam, per tant, d'un retard
aproximat de cinc anys. Avui capvespre parlarem també
de...



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 66 / 8 d'abril del 1997 2731

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

...de retards de sis anys en la construcció del túnel; podríem
parlar de retards històrics en el tema de la Llei de sòl rústic; el
Pla energètic és d'aquests retards que formen part d'una
antologia realment lamentable del Govern de les Illes Balears
d'impossibilitat de dur endavant polítiques coordinades i
planificades en sectors que són de caràcter estratègic i,
efectivament, si nosaltres haguéssim, com a comunitat, pogut
tenir una política energètica amb uns objectius clars i amb uns
mètodes i amb unes eines de feina adequades, aquesta central
tèrmica s'hagués pogut tancar fa temps, i el que passa és que ara
és l'ampliació d'Es Murterar, és a dir, més que res, la dinàmica
de l'empresa subministradora, la inèrcia d'aquesta dinàmica, la
que crea les condicions per a aquest tancament, la que permet
parlar d'aquest tancament, però no una decisió política, no una
política energètica planificada i duita a terme per part del
Govern balear, que hagués inclòs, entre els seus objectius,
aquest tancament de la central tèrmica de Sant Joan de Déu.

Per tant, aquesta proposició no de llei, és a dir, aquesta
resolució que eventualment pugui aprovar aquest parlament
avui, és una decisió tardana, és una decisió clarament tardana
com a tal decisió política, perquè la decisió política havia
d'haver vengut, insistesc, fa temps, impulsada des del Govern
balear i en forma d'un pla energètic que hagués inclòs, repetesc,
entre els seus objectius el tancament de la central. De tota
manera, lògicament, donarem suport a aquesta iniciativa. És bo
que avui el Parlament de les Illes Balears emplaci el Govern de
la Comunitat Autònoma a assegurar aquest objectiu del
compliment d'aquestes reiterades promeses, maldament sigui
lligant-lo a aquesta ampliació de la central tèrmica d'Es
Murterar, però, evidentment, donarem suport a aquesta
iniciativa sempre dins el marc de la crítica sense pal•liatius al
fet que el Govern balear hagi estat incapaç d'impulsar una
política energètica planificada i coordinada els darrers anys a la
nostra comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el nostre grup donarà suport, també, com han
anunciat els antecessors, la proposta de tancament urgent i
inajornable de la central de Sant Joan de Déu perquè la
situació actual és absolutament insostenible, com ja s'ha
apuntat, i creim que la majoria dels arguments i de les dades
s'han aportat en distintes ocasions en distints fòrums, entre
ells aquest parlament, i creim que és tothom, ja, que s'hi ha
compromès. De fet, creim que tots coincidim en la
necessitat de tancar la central, fins i tot Gesa, que s'hi va
comprometre ja des de l'any 94, com ens recordava el Sr.
Triay, i s'hi comprometen periòdicament tots els
responsables polítics del Govern i d'altres institucions, quan
se n'ha parlat, perquè és molt difícil defensar aquesta
instal•lació.

Els arguments ja s'han donat i crec que són dels
coneixements de tots: l'entorn urbà a on està ubicada, davant
una escola, amb un hospital, ara amb l'aeroport, etc., no és,
evidentment, el més adequat per a una instal•lació
d'aquestes característiques, però sobretot de les
característiques concretes que té la central de Sant Joan de
Déu, una instal•lació nefasta, amb una contaminació
atmosfèrica extraordinària, que ja fa molt d'anys que
reivindiquen els veïnats, una reivindicació que nosaltres
entenem que clama al cel de tancament. Tots hem vist
reportatges realment amb imatges dantesques, amb infants
tacats de sutge quan, precisament, s'agreuja aquesta situació
en el moment de les avaries, unes avaries que,
desgraciadament, es produeixen massa sovint, atès el
caràcter obsolet de la instal•lació, una instal•lació dels anys
60 que, realment, és patètic que encara ara es mantengui.

S'ha lligat el tancament, en distintes ocasions, a
l'increment de potència d'Es Murterar, i creim que,
efectivament, ara és més possible que mai aquesta mesura
i, per tant, ha de ser immediat el tancament. El nostre grup
-només sigui dit incidentalment- té alguns dubtes sobre la
possibilitat de reconvertir la central en una central de gas;
en tot cas no és el debat d'avui, probablement no és la
ubicació adequada; en tot cas, hem de tenir present que les
instal•lacions necessàries hi haurà un debat quant al debat
energètic, un debat en el qual haurem de parlar d'estalvi,
haurem de parlar de previsió, d'energies alternatives, de
gestió de la demanda, a on veurem, creim, dos
plantejaments absolutament diferents sobre quina ha de ser
la política energètica a les Illes Balears, però abans d'això i
sense que serveixi de coartada ni d'excusa a la mesura, cal
un tancament immediat, sense demores, de la central. La
veritat és que si haguéssim d'esperar un pla energètic o si
haguéssim d'esperar els distints plans que ens promet el
Govern per prendre les mesures que ens reclama la
immediatesa com és aquesta de tancar la central de Sant
Joan de Déu, la veritat és que podríem esperar sine die. És
ara el moment de tancament, confiam que sigui avui que el
Parlament acordi per unanimitat instar al fet que es tanqui
aquesta central i, en tot cas, en el pla energètic ja debatrem
les solucions més idònies per a les necessitats energètiques
de les Illes Balears. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
les previsions d'entrada en funcionament de l'ampliació de la
central d'Es Murterar suposen, com ja s'ha dit abans, el fet que
més o manco a meitat del 1997 entri en funcionament un primer
grup de 130 megawatts i, a finals d'aquest mateix any, entri en
funcionament també un segon grup de 130 megawatts.
Lògicament, coincidint amb aquestes posades en marxa, es
produirà, encara que només fos per raons tècniques i
econòmiques, a part que, evidentment, influiran totes les altres
raons de caire social i de caire mediambiental que els portaveus
que m'ha precedit en el torn de paraula han esmentat, es
produirà, dic, l'aturada gradual dels cinc grups de 40 megawatts
que en aquests moments té Sant Joan de Déu. 

Tot i això, abans de decidir el desmantellament d'aquesta
central de Sant Joan de Déu, almenys en la seva totalitat i en
tant no s'hagi realitzat la interconnexió elèctrica Mallorca-
Eivissa, allò que és el sistema pitiús, amb el sistema mallorquí-
menorquí, crec que s'han de tenir en compte tota una sèrie de
consideracions pel que fa a la vulnerabilitat del sistema elèctric
Mallorca-Menorca. Així, en primer lloc, se substitueixen cinc
grups de petita potència per dos de potència tres vegades
superior, per la qual cosa la incidència d'eventuals aturades dels
grups grans tendria una incidència molt més important sobre la
qualitat del servei que la que poden tenir les aturades dels grups
més petits. En segon lloc, la generació de potència de base
estarà concentrada en un únic punt, per la qual cosa la
incidència d'eventuals problemes en el sistema de transport
d'energia seria molt més greu, també, que aquella que es té amb
la situació actual, on es disposa de la potència repartida en dos
grups principals, un d'ells, a més, molt pròxim a Palma, que és,
com tots sabem, la principal àrea de demanda.

En tercer lloc, l'entrada en servei de la totalitat d'ampliació
de la central d'Es Murterar suposarà un increment de potència
de 260 megawatts, 10 megawatts més dels que vostè ha
comentat, Sr. Balanzat, mentre que l'aturada de Sant Joan de
Déu suposa una disminució de 200 megawatts; tot plegat
suposa, únicament, un increment de 60 megawatts. En quart lloc
consideram que la potència punta demanada creix cada any -
això és un tema evident- i que previsiblement encara ho farà
més; si es té en compte l'entrada en servei de determinades
infraestructures com és, per exemple l'ampliació de l'aeroport,
la potabilitzadora i el segon hospital de Palma, és aconsellable
disposar d'una potència de reserva. I en cinquè i darrer lloc, des
d'un punt de vista estrictament de qualitat de servei i en tant no
existeixi la interconnexió que abans he esmentat Mallorca-
Eivissa, sistema mallorquí-menorquí-pitiús, es faria necessari
que el desmantellament d'aquests grups de Sant Joan de Déu
que tractam dins aquest plenari anàs acompanyat de la
instal•lació de nous grups de generació per tal de preveure
mancances en la qualitat del servei. (...) no és aquest punt de
vista del Grup Popular, perquè creim que aquesta nova (...) és
difícilment assumible i, en conseqüència, no és, ni de bon tros,
aconsellable.

En tot cas, i per aquests cinc punts que he exposat, atès
que en aquests moments, com ha dit el Sr. Triay, justament
es dóna la coincidència que demà el Parlament ha de
debatre i aprovar, si s'escau, els criteris d'elaboració de la
planificació energètica regional, el Grup Popular pensa que
no és oportú procedir al desmantellament total de la central
de Sant Joan de Déu, però sí mantenir-la, únicament, com
a potència de reserva mentre hom no disposi d'altres
sistemes que garanteixin a la societat balear, i concretament
al sistema Mallorca-Menorca, el subministrament i la
qualitat del servei en matèria d'energia elèctrica. En poques
paraules i per resumir, el Grup Parlamentari Popular està
d'acord amb el fet que el tancament de la central tèrmica de
Sant Joan de Déu és necessari, realment s'ha de fer el més
prest possible i, dins un termini de temps, evidentment
també s'ha de desmantellar; el problema que he intentat
resumir dins aquesta intervenció és el fet que aquest
desmantellament és molt difícil que sigui simultani a aquest
tancament per les raons abans exposades. 

El Grup Parlamentari Popular proposaria, doncs, una
transacció al grup proposant que aniria en el sentit de
mantenir el tancament i, evidentment, també mantenir el
desmantellament, només que matisaríem aquest
desmantellament en el sentit que es faria quan el
subministrament energètic estàs degudament garantit. Si el
Grup Parlamentari Socialista admetés aquesta transacció,
repetesc, quedaria íntegrament el fet que es pot procedir al
tancament o que es procediria al tancament el més prest
possible i al desmantellament quan el subministrament
energètic estigués completament garantit, en aquest cas,
repetesc, el Grup Parlamentari Popular votaria a favor.

Res més, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores
i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Hauria de fer arribar a la
presidència aquesta transacció que vostè proposa.

Sr. Triay, té vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Per la nostra part creim que l'esmena
que proposa el Grup Parlamentari Popular realment desvirtua
completament el sentit de la proposició i torna a allargar sine die
el problema de l'actual central elèctrica de Sant Joan de Déu,
que és una qüestió que exigeix una resolució immediata, que ja
du anys de retard fins i tot en els mateixos programes de
l'empresa Gesa, que lligam perfectament i, per tant, no es crea
cap problema de subministrament, amb l'increment de potència
instal•lada en Es Murterar i que, a més, respon a tots els
compromisos, començant pel propi compromís del President de
la Comunitat Autònoma, fa molt poques setmanes, amb els
veïnats d'es Coll d'en Rabassa i amb el mateix president de
l'empresa Gesa que el desmantellament, el tancament de Sant
Joan de Déu és una qüestió prèvia a qualsevol altre tipus de
negociació del Pla energètic. 

Per tant, jo crec que això s'ha de mantenir en els termes que
està plantejat, que ja fa 30 anys que pateix, aquesta població,
aquest desgraciat veïnatge amb una instal•lació tan altament
contaminant i que, per tant, no valen ja més excuses ni més
dilacions per prendre aquesta decisió que, a més, ve totalment
emparada, com dic, per un increment de potència que està
prevista per enguany i, fins i tot, si fos per a l'inici de l'any que
ve, escalonadament amb el tancament de Sant Joan de Déu.
Lògicament no es pot posposar aquesta decisió ni tan sols a
l'aprovació del Pla energètic perquè seria una altra demora sine
die la decisió que s'ha de prendre quan, en qualsevol cas, creim
i compartim tots aquells que ho han dit, i ho han dit els
consellers d'Indústria diferents del Govern balear i ho ha dit el
mateix President de la Comunitat Autònoma, aquí hi ha una
qüestió a resoldre prèviament i que, per tant, les solucions han
de partir, sempre, d'aquesta base de partida i és que Sant Joan
de Déu és una central que s'ha de tancar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Queda clar que no s'accepta
aquesta transacció per part del grup proposant i, per tant, no
importa que la faci arribar, però té vostè la paraula, Sr.
Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Triay, seguint les seves darreres paraules, que és
una llàstima que no es passi al tancament de Sant Joan de Déu,
jo li he de dir per endavant que he dit en la meva intervenció i
ara li repetesc que el Grup Parlamentari Popular és partidari del
tancament de Sant Joan de Déu; llavors no digui que és una
llàstima que no es tanqui. Sant Joan de Déu és una central que
es tancarà. Aquí a on no hem sintonitzat i em sap molt de greu,
perquè la proposta era de bona fe, és en el fet del
desmantellament. Escolti, una central tancada és una central
sense funcionament; una central sense funcionament és una
central que, en teoria, no ha de donar molèsties. Quant a allò
que és el desmantellament d'aquesta central és aquí a on no hem
arribat a un acord; si la central està tancada però no està
desmantellada no ha de donar tots aquests perjudicis que vostè
ha dit que dóna, i a Mallorca, en aquests moments, en tant no hi
hagi aquesta connexió que li he dit, no és possible aquest
desmantellament perquè el servei total no estaria garantit.
Llavors em sap molt de greu que no hagin acceptat la nostra
transacció i, en conseqüència, nosaltres votarem en contra.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passam a
votació, tal com ve redactada, la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 24; en contra, 31; cap abstenció. Queda
rebutjada, idò, aquesta proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 5214/96,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització d'auditories energètiques i d'operacions de
demostració en els edificis públics.

I passam a debatre la proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Mixt relativa a realització d'auditories
energètiques i d'operacions de demostració als edificis
públics. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Els Verds hem presentat aquesta proposició no de
llei instant el Govern a realitzar auditories energètiques i
operacions de demostració sobre estalvi i ús eficient de
l'energia en els edificis públics dependents del Govern a fi
de fomentar aquestes alternatives energètiques i reduir
l'impacte ambiental...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Diputat. Per favor, deman un poc de
silenci i atenció. Continuï.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President; ...a fi, com deia, de reduir
l'impacte ambiental del nostre actual model energètic.
Aquest model energètic és insostenible a les nostres illes, ja
que depenem totalment del carbó i del petroli, recursos, com
tots vostès saben, no renovables i extremadament
contaminants que importam de països llunyans. Cada
ciutadà consumeix una mitjana anual d'onze barrils de
petroli utilitzats, principalment, com a combustibles per a
automòbils i per als avions, i una tona de carbó, bàsicament
en forma d'electricitat. Les causes d'aquest elevat consum
energètic són, com poden imaginar-se, l'elevada
massificació turística i el nostra nivell de vida. Les
conseqüències són, entre d'altres, unes emissions anuals de
diòxid de carboni per persona de 6,25 tones, molt superiors
a la mitjana mundial. De fet, els científics del clima
consideren que les emissions mundials de CO2 s'haurien de
reduir a la tercera part per estabilitzar la concentració
atmosfèrica d'aquest gas hivernacle.
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La reducció del problema del canvi climàtic és un
compromís d'aquest parlament, que va aprovar -els ho record-
una moció presentada per aquest diputat que els parla sobre
protecció del clima, segons la qual l'any 2005 les emissions de
CO2 s'hauran de reduir en un 20% en relació als nivells del
1990. Però reduir l'increment de l'efecte hivernacle que
modifica el clima és un deure de les administracions públiques,
tot impulsant mesures per canviar de política energètica tot
reduint la dependència dels combustibles fòssils que
contaminen l'atmosfera. 

A curt termini, la principal alternativa a la crema de
quantitats creixents de combustibles fòssils és l'estalvi i l'ús
eficient de l'energia. De fet, sovint és més barat, des d'un punt
de vista purament crematístic sense considerar costos ni
beneficis ambientals, estalviar energia que produir-la, però la
implementació massiva de mesures d'estalvi i ús eficient de
l'energia topa amb obstacles com la manca de difusió de les
noves tecnologies estalviadores o la manca d'informació sobre
el seu potencial. Superar aquests obstacles exigeix l'adopció, per
part de les diferents administracions, d'instruments fiscals i
normatives favorables a l'estalvi i que penalitzin les energies
contaminants. Un altre instrument de què disposen les distintes
administracions és la realització d'auditories energètiques i
d'operacions de demostració en edificis públics. Les auditories
energètiques permeten identificar els diferents consums i
proposar mesures econòmicament rendibles d'estalvi i de
substitució d'aparells i tecnologies malbaratadores per altres
d'eficients. Les inversions fetes es recuperen gràcies als estalvis
obtinguts en la factura energètica; per tant, a vegades aquest
argument que se sent que les tecnologies estalviadores són molt
més cares que no continuar produint l'energia com tenim, és
fals.

Les operacions de demostració són la traducció pràctica de
les auditories energètiques, contribuint a la difusió de les noves
tecnologies estalviadores, millorant el nivell d'informació del
públic sobre elles i potenciant un teixit empresarial
ambientalment amigable, vinculat a l'estalvi energètic.
Precisament el Consell Insular de Mallorca ja ha signat un
conveni amb Gesa i diversos ajuntaments de l'illa amb l'objectiu
de realitzar auditories energètiques i introduir mesures d'estalvi
en els edificis públics. Amb aquestes mesures s'esperen obtenir
uns estalvis en el consum d'energia no inferiors al 30%. 

Els Verds hem presentat aquesta proposició no de llei instant
el Govern a realitzar auditories energètiques i operacions de
demostració sobre estalvi i ús eficient de l'energia, perquè
doni exemple i adopti una posició capdavantera ara que la
discussió sobre el Pla energètic obliga a considerar totes les
opcions de subministrament energètic, inclosa l'opció per
l'estalvi i l'ús eficient de l'energia. S'ha de recordar que és
competència del Govern la planificació energètica regional,
i des d'aquest punt de vista resulta un tant lamentable que es
deixi prendre la iniciativa en mesures pràctiques d'estalvi
pel Consell de Mallorca. Tot sigui dit que és una iniciativa,
la del Consell de Mallorca, absolutament lloable i digna
d'elogi, però que hauria de fer avergonyir un govern passiu
i mancat d'empenta. 

Efectivament no és la primera vegada que es presenta
una proposició no de llei en aquests termes; se n'han
presentat d'altres de similars, en termes semblants i, per tant,
és una nova oportunitat per tal que, quan parlam d'energia
no tot quedi en bones paraules i declaracions d'intencions,
sinó que ara tenim l'oportunitat de fer alguna cosa concreta
i senzilla perquè, com hauran pogut comprovar, senyores i
senyors diputats, allò que proposam Els Verds és una cosa
absolutament simple, és una cosa absolutament senzilla,
boníssima d'aplicar, ho hem fet conscientment. Per tant, si
volem que l'estalvi energètic sigui una realitat comencem
donant exemple a casa nostra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui matí és un matí
energètic; demà el matí també serà un matí energètic, i allò
que avui ens proposa el Grup Mixt en aquesta proposició no
de llei és, en definitiva, un desenvolupament parcial, molt
parcial, del que hauria de les línies mestres d'aquesta
política energètica que, a la meva darrera intervenció, he
trobat a faltar a les Illes Balears, línia mestra que hauria de
ser la línia de l'estalvi i la línia de l'ús eficient de l'energia.
És un desenvolupament, efectivament, molt parcial, perquè
afecta només els edificis públics, però és quantitativament
important precisament pel caràcter emblemàtic que tenen
els edificis públic i l'actuació de l'administració en aquests
edificis. Es proposen, com ha explicat el Sr. Balanzat,
auditories energètiques com a passa prèvia per a la
introducció de mesures d'estalvi i de substitució de
tecnologies malgastadores d'energia. És, com he dit abans,
una proposició qualitativament important pel seu caràcter
exemplar de cara a la població i al conjunt de l'economia en
mans privades i que de cap manera, evidentment, hauria
d'esperar, per la seva senzillesa de plantejament i de
concepció, tal com ha explicat també el portaveu del Grup
Mixt, de cap manera hauria d'esperar el desenvolupament
del Pla energètic per implementar-se; jo crec que és una
cosa que pràcticament es deriva del sentit comú. 
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El que passa és que jo em tem que aquesta iniciativa
probablement segueixi el mateix camí d'una altra similar que va
presentar Esquerra Unida l'any 1996, al principi de l'any 1996,
en el segon període de sessions de la legislatura, a on
efectivament es parlava del fet que l'administració, en el seu
mateix àmbit i a les empreses públiques que en depenien, posàs
en marxa mesures d'estalvi energètic, d'estalvi d'aigua,
d'utilització de material reciclat,d'utilització de material de
neteja no contaminant, etc., etc. I això, efectivament, no fou
aprovat per aquesta cambra i responia, crec jo, al mateix criteri
de sentit comú. No es va aprovar perquè es va dir, en aquell cas,
que tot això ja es feia, ja estava en marxa i que no se sabia
exactament què demanava Esquerra Unida, des del moment que
ja se sabia que l'administració autonòmica estava
extraordinàriament preocupada per aquest tema i duia endavant
accions progressives en aquest terreny. Una mica sorpresos per
la resposta, vàrem demanar, en pregunta escrita, informació
sobre quines mesures implementava l'administració autonòmica,
les empreses públiques, en matèria d'estalvi energètic, estalvi
d'aigua, utilització de material reciclat, de material de neteja no
contaminant...; aquesta pregunta té ben bé 14 mesos d'antiguitat
i no ha estat contestada, supòs que farem que qualque dia una
pregunta oral o una reclamació a la Mesa o qualque cosa perquè
no ha estat contestada. 

Nosaltres, sincerament, desitjam a aquesta proposició no de
llei del Grup Mixt millor sort que la nostra i, en qualsevol cas,
li donarem molt gustosament el nostre suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Balanzat, vull manifestar el nostre suport, també, obvi, evident,
a aquesta proposició no de llei. Vull recordar, en qualsevol cas,
que el nostre grup també va presentar una proposició no de llei
que es va debatre en el seu moment en la qual demanàvem una
cosa molt semblant a aquesta que vostè proposa, que les
empreses públiques, els edificis del Govern de la Comunitat
Autònoma rebessin aquesta auditoria energètica per detectar i
per aconsellar possibles reduccions en el seu consum, una
política que s'ha impulsat des de diferents comunitats
autònomes i amb resultats molt positius. Hem de recordar, en
aquest sentit, que hi ha hagut comunitats autònomes que no
només han duit a terme una auditoria energètica a les seves
instal•lacions sinó que l'han aplicada o l'ha brindada a les
empreses, a les empreses i als ciutadans, i han aconseguit una
reducció del consum, en aquelles empreses i en aquells
domicilis particulars en els quals es du a terme l'auditoria
energètica, d'un 20% i d'un 19% respectivament, la qual cosa és
molt important, parlam de xifres molt importants.

Sortia -crec que era ahir, no, dissabte- a un mitjà de
comunicació que els municipis malgasten 2.100 milions a
l'any en el sistema de l'enllumenat públic, i aquesta és una
realitat ben certa, detectada, i que es podria corregir amb
poc esforç, simplement prenent mesures des de
l'administració per detectar a on es produeixen les fuites, a
on hi ha un excés de llum, perquè massa vegades és així, i
a vegades un excés de fosca en altres qüestions, però una
volta detectat aquest excés de llum, aquest excés d'energia,
donar sortides donant, des de l'administració, en aquest cas
autonòmica, ajuts suficients perquè es canviïn els sistemes
d'enllumenat.

Nosaltres pensam que les actuacions de l'administració
sempre tenen un caràcter d'exemple i, en aquest sentit, és bo
que l'administració autonòmica comenci per aplicar-se, ella
mateixa, aquesta política d'estalvi energètic o de detectar
per on es produeixen aquestes fuites. Per tant, tendrà el
nostre suport encara que també, com el portaveu que ens ha
precedit en l'ús de la paraula, pensam que, evidentment, és
una proposta condemnada a no ser aprovada, atesa
l'experiència dels altres grups que hem presentat iniciatives
semblants. Jo voldria recordar que aquella frase de "llum,
més llum", que va pronunciar aquell en el seu llit de mort
nosaltres també l'assumim, però, per favor, amb làmpares de
vapor de mercuri que, evidentment, gasten més poc.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sr. Miriam
Muñoz.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores
diputados, proteger la calidad del medio ambiente,
garantizar una utilización racional de los recursos naturales
y energéticos procurando la salud y el bienestar de los
ciudadanos es un objetivo no sólo del Grupo Socialista sino
de casi todos los grupos parlamentarios, a juzgar por las
numerosas iniciativas que se realizan al respecto. Hoy
mismo, a propuesta de nuestro grupo, se ha tratado del
cierre de la central térmica de Sant Joan de Déu de Palma y
ahora, con la proposición del Grupo Mixto, se trata de la
importancia del ahorro energético, esta vez, en los edificios
públicos del Govern. Tanta insistencia puede cansar e
incluso aburrir a algunos, sobretodo a aquellos que ponen
trabas y se oponen a cualquier iniciativa que suponga
proteger el medio ambiente, los demás seguiremos
trabajando para conseguirlo.
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Algo hemos avanzado, así, cuando el Grupo Socialista
presentó hace unos meses una proposición no de ley relativa a
ahorro y eficiencia energética en el sector de servicios, el Grupo
Popular, -aunque por supuesto votó en contra-, reconoció que
estaba de acuerdo con las medidas propuestas. Por eso no sólo
apoyamos la proposición no de ley que presenta el Grupo
Mixto, sino que al igual que Izquierda Unida le deseamos
mucha suerte ya que, de aprobarse, significaría un primer paso
hacia una política de ahorro y eficiencia energética y
significaría un cambio de actitud del Grupo Popular, aunque
nada fiable dadas las excusas que hemos tenido que escuchar,
una vez más, para no apoyar la anterior proposición no de ley
relativa al cierre de la central térmica que hemos mencionado
antes. Confiamos que al ser, tal como ha reconocido el Sr.
Balanzat, una proposición muy simple, se pueda aprobar.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, em sap molt de greu haver de confirmar les negres
perspectives, els negres auguris que han tengut tots els grups
que m'han precedit en el torn de paraula. Escolti, li diré que
m'ha quedat una frase que vostè ha dit: "aquest govern passiu i
mancat d'empenta", l'he apuntada perquè realment ha estat
impactant.

En aquest cas en concret, aquest govern (...) passiu i mancat
d'empenta li ha passat per la dreta, com és lògic, no tan sols...,
-ja sé que altres grups ja han dit que sempre deim que s'està en
marxa, que sempre és la mateixa excusa-, no tan sols té un
programa que inclou auditories energètiques sinó que el
programa és més ambiciós. És un programa que bàsicament
preveu auditories ambientals. L'auditoria ambiental és una
figura, com vostè sap, bastant més àmplia que inclou,
evidentment, les auditories energètiques com un dels seus
components fonamentals i principals, aquest programa és el
programa Ecotour. És un programa que aquest parlament té
coneixement perquè vàries de les feines que s'han duit dins
aquest àmbit han tengut entrada dins aquest parlament i, diré
una vegada més perquè és així, que si el Govern, -repetesc,
aquest govern que hem dit abans-, ja té en marxa un programa
més ambiciós que el que vostè proposa, el Grup Popular
considera que no és necessari dir-li que faci el que ja està fent.
En conseqüència, nosaltres li confirmem els negres auguris i el
Grup Parlamentari Popular votarà en contra. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair el
suport de gairebé tots els grups de la Cambra, no esperava
altra cosa, tampoc no m'ha sorprès, és obvi, la resposta del
Sr. Blanquer, dient que ja ho estam fent i com que ja ho
estam fent, votarem en contra. Jo crec que aquest raonament
és equivocat, és a dir, hauria de ser al contrari, com que ja
ho estam fent, no tenim inconvenient en donar suport a
aquesta proposta. De totes maneres, això de "ja ho estam
fent" és bastant subjectiu, m'agradaria veure després
exemples pràctics. Però bé, simplement vull lamentar que
estant, aparentment, tots els grups a favor de la filosofia,
fins i tot de la lletra, d'aquesta iniciativa, el Grup Popular
voti en contra. Però bé, no ens estranya, simplement volem
lamentar-ho. Res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Escolti, Sr. Balanzat, vostè i jo...,
vostè ha dit que esperava la reacció de tots els grups que
han dit que votarien a favor i que esperava també la reacció
del Grup Popular dient que votaria en contra. La mateixa
manera, vostè, -si no record malament-, ha dit que si
consideràvem que el Govern ja ho tenia en marxa, com
altres vegades, per què no votàvem a favor. Jo li puc fer la
pregunta, -sé que no la pot contestar però que quedi a l'aire-,
de la mateixa manera que el Grup Popular podria votar
aquest tema perquè el Govern ja el té en marxa, vostè com
que ha dit que em creia quan deia que el Govern ho tenia en
marxa, també ho podia retirar, estam, més o menys, en el
mateix nivell. Això és tot, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

Acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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