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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2084/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, relativa a realització de proves eliminatòries en el
Programa Cultural Jove per al 1997.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes i
la primera la formula el diputat Sr. Josep Portella, del Grup
Parlamentari del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a realització de les proves eliminatòries en
el Programa Cultural Jove per al 1997.

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a totes les diputades i
diputats i membres del Govern que també són presents en
aquesta segona tanda de les sessions plenàries d'avui, perquè,
com que avui matí hem acabat tan tard, avui capvespre ens
anam incorporant poc a poc al plenari.

El Govern balear desenvolupa, des de fa uns anys, un
programa Cultural Jove; una part entraria en allò que és
política cultural, que està traspassada als consells insulars,
i una altra part entraria en allò que és política juvenil que
correspon, una part, al Govern balear. En aquestes proves o
concursos, com se'ls vulgui dir, hi ha diverses disciplines de
molts de tipus, set o vuit disciplines diverses, i algunes
d'elles, les de música clàssica, de cançó d'autor, de música
contemporània, correspon celebrar proves eliminatòries i
proves finals i, lògicament, també correspon el
desplaçament dels participants per celebrar aquestes proves.

La pregunta que feim és a veure com s'estableix la
possibilitat d'ajudar aquests desplaçaments dels participants
d'alguna de les illes per participar a les proves
corresponents. Açò és, en concret, la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de
Presidència, té vostè la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. En relació a aquesta pregunta
parlamentària he de dir que el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears té prevists, efectivament, aquests
concursos en distintes àrees: música jove, contemporània, de
cançó d'autor, de pintura, de fotografia, etc., etc., i el primer que
tenim previst és que la realització d'aquestes proves
eliminatòries sigui a cadascuna de les illes sempre que hi hagi
una participació suficient; que per a la realització tant d'aquests
concerts com d'aquestes exposicions, el número que estimam
mínim per poder fer-se aquestes proves eliminatòries a cada illa
seria de 10 participants per modalitat. En qualsevol cas, si no hi
hagués aquest nombre de participants, tant les proves
eliminatòries com la prova final serien subvencionades, en
qualsevol cas les despeses de desplaçament i estada dels joves
participants de cadascuna de les illes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la paraula?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Estam contents d'aquesta resposta,
i quan estam contents ho hem de dir, perquè sabem de
participants de Menorca que han anat a l'oficina d'informació
demanant aquesta mateixa informació que avui ens ha donat
vostè i no els han sabut donar aquesta informació i ens han
demanat a nosaltres que féssim aquesta petició perquè ells
tenien interès en participar però no tenien possibilitat de fer-ho.

I.2) Pregunta RGE núm. 2150/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, relativa a Projecte de llei de sòl rústic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
relativa a Projecte de llei de sòl rústic.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada
en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Diu la pregunta que per què no es
va facilitar als mitjans de comunicació. Es va fer una roda
de premsa, com sempre es fa després de les reunions del
Consell de Govern, i es varen facilitar els set fulls
d'informació escrita sobre aquest avantprojecte de llei, a
més d'una roda de premsa feta pels responsables polítics,
portaveu del Govern i conseller responsable. 

És el que feim a tots els Consells de Govern perquè el
Sr. Diputat segur que podrà comprendre que quan hi ha un
debat de Consell de Govern és per qualque cosa, i és perquè
un conseller fa una proposta, hi ha un debat, allà, i després
sorgeix un text final. Si el text ha tengut alguna variació, per
petita que sigui, efectivament es necessitarà un termini de
temps per canviar aquella petita variació del caire que sigui
perquè per això hi ha el debat dins el Consell de Govern.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que, fins i tot, és
contemplable que el debat del Consell de Govern doni lloc
a grosses modificacions d'un determinat projecte, però això
no ha de ser obstacle perquè, no el mateix dia, sinó al cap de
dos dies, de tres, de quatre, de cinc, de sis, com va succeir
en aquest parlament, un determinat grup parlamentari
desitja que es faci públic i manifest el contingut del text, no
s'hagi ja d'esperar al fet que aquest text passi pel registre del
Parlament; no ens hagin de fer conformar a tots, a mitjans
de comunicació i a diputats i diputades, amb el que va ser el
resum de premsa facilitat després del Consell. 

Jo crec que un exercici de transparència elemental és
facilitar allò que el Consell de Govern va aprovar amb les
correccions incorporades als mitjans de comunicació i als
diputats i diputades, independentment, naturalment, del
tràmit oficial que després segueixi aquest text a través del
registre i amb els certificats i les diligències que siguin
necessaris.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sr. Grosske, deim pràcticament el mateix, perquè aquest text
va ser facilitat de manera resumida el mateix dia del Consell de
Govern. No es podia donar el text si hi havia hagut
modificacions, com no crec que mai no s'hagi donat cap text,
quan hi ha hagut consell de Govern i jo he estat portaveu molts
d'anys, i, per altra banda, fa ser facilitat el mateix dimarts; el
text va ser aprovat el divendres i, per tant, en quatre dies va
haver una còpia a disposició dels mitjans de comunicació crec
que en aquesta mateixa seu del Parlament i ha entrat dijous dins
la seu d'aquest Parlament. Crec que ha estat el Projecte de llei,
crec no, estic segura que ha estat el Projecte de llei que més
aviat ha estat dins el Parlament i tota la resta han estat
especulacions que no sé a què venien, ho desconec, però sí que
ha estat un text que ha estat un text que s'ha tramitat amb la
màxima celeritat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2188/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, relativa a traçat autopista Llucmajor-Manacor.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a traçat de l'autopista Palma-Manacor.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta i la següent són
preguntes -avui dematí ho he comentat al conseller
corresponent- per saber coses, és a dir, per esbrinar amb la
millor intenció...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, agrupa les dues preguntes o en formularà una?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No, no, no, no, no, agrup la intenció de les dues preguntes,
però no les dues preguntes.

Deia, simplement, que van en la línia de dur al Parlament i
a la solemnitat del Plenari del Parlament informacions que, de
qualque manera, es recullen en els mitjans de comunicació i que
jo crec que mereixen, per la sensibilitat que el tema desperta en
els municipis afectats, sobretot, i jo crec que en tots els
ciutadans d'aquestes illes, mereixen que el Govern faciliti la
informació fins allà a on li sigui possible.

Per tant, la primera pregunta és relativa al traçat de la
carretera, entenent que ara no em pot fer el dibuix però sí la
posició relativa d'aquest tram d'autopista, si és que ja se sap,
respecte dels municipis principalment afectats, Porreres,
Campos, Felanitx..., aquesta autopista Llucmajor-Manacor, o
aquest tram; traçat, també, entès com a quilòmetres d'autopista
amb el traçat que sigui, i el cost estimat d'aquest tram de
l'autopista Palma-Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Amb tota solemnitat, cost estimat
en aquests moments de l'autopista variant de Llucmajor,
Llucmajor-Manacor, 18.000 milions de pessetes; aquesta és
l'estimació que tenim i que figura ja a la proposta de
conveni enviada al ministeri el qual l'ha acceptada. 

I quin serà el traçat? Bé, és difícil perquè no hi ha un
traçat definitiu; és a dir, si agafam el tram Llucmajor-
Campos-Felanitx, discorre, en principi, per la zona nord de
la carretera 717 i la PM-512, és a dir, entre Porreres i
Felanitx; en els mitjans de comunicació va aparèixer per
l'altre costat, pel sud, i no era així. I pel que fa referència al
segon tram Felanitx-Manacor, quan arribam a Manacor
lògicament ha d'enllaçar amb la carretera PM-402 de
Portocristo i la C-715 que va a Palma i a  Sant Llorenç. 

I no crec que en aquest moment pugui avançar més sobre
aquest tema i també ja serà una altra part de la pregunta
següent que vostè em fa, perquè com que s'estudien
alternatives, lògicament no es pot garantir, exactament, per
a on va aquesta autopista perquè precisament això és la
feina que fan els tècnics en aquests moments. Torn a repetir,
l'autopista, en principi, la idea és que passi entre Porreres i
Felanitx, Porreres-Campos, no pel sud de Felanitx, pel nord,
i el traçat s'estudia i, per consegüent, no es pot defensar, en
aquests moments, una definició més exacta de per allà a on
passarà el traçat de l'autopista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2189/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, relativa a projecte autopista Palma-
Manacor.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa al projecte d'autopista Palma-
Manacor.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La següent pregunta va
referida al nivell d'elaboració en què es troba el projecte i du
implícit, naturalment, el termini de temps en el qual pensa el
Govern que aquest projecte ja pugui ser definitivament duit a
aprovació de l'organisme competent.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies; Sr. Diputat, li deia que fèiem un estudi
d'alternatives entre Llucmajor i Felanitx, és a dir, s'estudien tres
o quatre alternatives: unes passen a prop de Campos, altres
entre Campos i Porreres i una tercera enmig d'eres, estudiant els
impactes ambientals que es puguin produir, cercant la millor
solució dins un projecte d'aquest tipus que sempre causa
discussions i problemes; jo li puc assegurar que quasi cada dia
més d'un veïnat que es pensa afectat ve per la conselleria a
veure si li puc mostrar per a on passarà l'autopista i no li puc
mostrar perquè encara no és definitiu.Com dic, s'estudien
aquestes alternatives i no hi ha més avanç, en aquests moments,
perquè això és l'estat actual de l'estudi.

Pel que fa a quan crec que estarà, més o manco aquest
projecte, idò abans de l'estiu desitjaríem tenir el trajecte
definitiu perquè el proper període parlamentari o quan sigui, en
funció de com quedi el Pla director de carreteres, és una de les
inversions contemplades dins aquest pla director, que és
necessari que quedi perfectament reflectit i, per consegüent,
l'alternativa, que no sé quina serà en aquests moments, crec que
estarà definida el mes de juny o juliol. El projecte, lògicament,
al llarg de l'any, serà necessari tenir-lo acabat, a fi i a efecte que
quan s'hagi firmat el conveni de carreteres puguem tenir
l'oportunitat de contractar aquesta obra dins el 98.

I.5) Pregunta RGE núm. 2231/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla Bit.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta que formula la diputada Sra.
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
Bit. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sona molt bé: Pla Bit. Un pla és un
conjunt de mesures polítiques i econòmiques adreçades a
resoldre un problema, Diccionario de la Lengua Española i de la
catalana, de totes dues. 

Existeix alguna redacció o documentació del Pla Bit?
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el Pla Bit és una
actuació global del Govern balear dirigida a crear a les Illes
Balears un ús extensiu de les telecomunicacions per fer, en
definitiva, més competitiva la nostra economia insular i
preparar-nos pels reptes innovadors de futur. 

Els continguts del Pla Bit són coneguts per tots: sistema
de formació gratuïta, el pla d'ajudes I+D, seminaris
especialitzats, el pla d'ajudes, la modernització de
l'Administració pública -el Pla Bit inclou aquest pla de
modernització de l'Administració autonòmica- i la xarxa
pública NRDSI. Per a qualsevol més informació, perquè és
una informació molt ampla, està a disposició de la Sra.
Diputada per fer qualsevol aclariment. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de la Presidència,
això que m'ha dit és el mateix que posen aquests anuncis,
aquesta vegada de forma apaïsada però que el preu és el
mateix perquè ocupen una pàgina al revés; és el mateix. Jo
la pregunta concreta, i altres vegades ens diu que no ens vol
contestar perquè el que preguntam és una altra cosa, és:
existeix alguna redacció o documentació del Pla Bit? Jo he
fet referència al que s'entén per un pla i per tant insisteixo:
s'ha fet una diagnosi?, hi ha uns objectius escrits?, de quants
de doblers parlam? No és només el que entenc jo, és el que
entén fins i tot el sentit comú d'allò que s'entén per un pla.

Per tant, li torn a fer la pregunta talment, i per si de cas
té la temptació de contestar-me d'una altra manera quan
segui i no pugui tornar a parlar, li diré que aquestes són
preguntes sobre la gestió del Govern balear i això és el
Parlament de les Illes Balears. Moltes gràcies, Sr. President.
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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. Sembla que la Sra. Diputada pensava
que jo respondria una cosa que no responc, però com que ella
ja tenia la pregunta i la resposta no faré més aclariments. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 2232/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normativa que regula el Pla Bit.

Passam a la següent pregunta que formula la diputada Sra.
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
normativa que regula el Pla Bit. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. President, he arribat a la conclusió que no hi ha redacció,
documentació del Pla Bit, però quina normativa regula el Pla
Bit? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Si a la Sra. Diputada li interessa
quina és la normativa, li diré que una vegada explicat el
contingut del que és el Pla Bit, en relació a la formació gratuïta
la pròpia de la formació, en el Pla d'ajudes I+D la llei pròpia de
l'I+D, seminaris especialitzats, el conveni amb Brussel•les...,
podríem continuar amb el que seria el Pla d'ajudes a les
empreses per a la incorporació de les noves tecnologies, en
relació a la modernització de les administracions públiques, el
Pla de modernització de l'Administració autonòmica, etc., etc.
És a dir, com un abast d'actuacions, cada actuació particular té
la seva normativa pròpia. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula?

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Moltes normatives, si n'hi ha
tantes, les hagués pogut esmentar. El que és cert és que hi
ha una confusió de totes elles. Per altra banda, una de les
normatives que ha esmentat és, també, la normativa -se
suposa- del Pla Produir; el que vull dir amb això és que
m'agradaria saber quan acabarà el Govern de fer plans o,
més ben dit, de fer propaganda sobre determinats plans.

Continuo insistint en el fet que un pla ha de tenir uns
objectius clars i ha de tenir una normativa que el reguli i ha
de tenir uns doblers i, si no, no facin anuncis en els quals
sembla que demà cadascú pot tenir un ordinador a casa seva
pagat per la Comunitat Autònoma. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Ara jo no sé si la pregunta és la
que vostè em feia o la que m'ha formulat ara, però per
cortesia parlamentària li diré que aquest govern continuarà
fent plans sempre que ho estimi oportú i sempre que els
ciutadans d'aquestes illes depositin la confiança en aquest
govern.

Per altra banda li vull dir que tenim els objectius molt
clars, que l'objectiu és, bàsicament, el que li he dit abans, ús
intensiu de les telecomunicacions per fer més competitiva
l'economia insular i preparar-nos pels reptes innovadors del
futur i no quedar enrera. Per tant, em sap greu desanimar-la,
però sí hi ha objectius, hi ha pla, en continuarem fent molts
més, sempre que ens sembli oportú perquè per això tenim la
confiança dels ciutadans. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2233/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informació que dóna el 012.

Passam també a la següent pregunta que formula la
diputada Sra. Carme Garcia, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informació que dóna el 012. Té la
paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. No em desanimo, eh? 
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Quina informació es dóna al 012? Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té vostè la paraula, Sra. Consellera de
Presidència.

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

Gràcies, Sr. President. El 012 és un servei d'atenció al
ciutadà i dóna informació de tota una sèrie de campanyes
actuals: Pla Mestral, Pla Mirall, acollida de nins, voluntariat,
Associació Espanyola contra el Càncer, drogues de disseny, Pla
Produir i Pla Bit. Si vol que li ampliï en què consisteix cadascun
d'aquests plans i en quin sentit dóna informació, no tendria
inconvenient a fer-ho. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El primer anunci que va sortir del Pla
Bit va ser, per mala sort, suposo, perquè la imatge no ho
controla tot, el Govern balear, el dia d'enganar a Menorca, i va
sortir al Diari Menorca. Jo vaig fer la trucada immediatament i
altra gent m'ha dit que ha trucat després pel que significa el 012
i el Pla Bit, que el tema de la pregunta encara que no ho posava
explícitament. No sabien a on havien d'enviar-nos; no sabien si
m'havien de derivar cap a la Conselleria d'Agricultura, si
m'havien de derivar cap a Presidència, si m'havien de derivar
cap a una altra banda, i jo feia una pregunta molt clara: tenc una
empresa i vull fer una opció de futur amb la telemàtica, com ho
he de fer?, i no em van contestar. Continuo insistint que sembla
més una qüestió d'imatge que realment ganes de planificar i
ganes de treure endavant aquesta comunitat. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència té vostè la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sembla més, Sra. Diputada, que vostè
critica qualsevol cosa, estigui ben feta o mal feta, que interès en
controlar el Govern. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5500/96, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a racionalització
dels costos de transport aeri.

Passam al següent punt que fa referència a les
proposicions no de llei. La primera és al presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a racionalització dels
costos de transport aeri.

Sr. Vicent Tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
aquesta proposició no de llei sobre la racionalització dels
costos del transport aeri que va ser presenta amb data
d'octubre del 96, malgrat el temps transcorregut la veritat és
que continua tenint una gran actualitat, encara que per mor
del pas d'aquest temps he de fer dues petites modificacions.
En el primer punt de la proposta d'acord, que diu que el
Parlament de les Illes Balears sol•licita del Govern de la
Comunitat Autònoma el compromís de treball per a la
defensa, front al Govern de l'Estat, de l'actual sistema d'ajuts
per als residents, s'hauria de suprimir les paraules "actual
sistema" perquè, evidentment, l'actual sistema no és el que
era en el moment en què es va redactar aquesta proposició
no de llei; i en el punt número dos s'ha de retirar l'apartat A
pel fet que ja s'ha acomplert aquesta petició que feia el Grup
Socialista en aquell moment, que era la de suprimir la classe
preferent en els vols entre illes.

Per tant, passaré, idò, a defensar aquesta proposta del
Grup Socialista fent insistència precisament en això, en el
fet que, malgrat el temps transcorregut, continua de plena
actualitat, en plena vigència; fins i tot diria més, aquesta
proposició no de llei, en el seu moment, octubre del 96,
podríem dir que va ser fins i tot premonitòria perquè els
fets, fins i tot, han anat més enllà del que preveia i pretenia
el Grup Socialista quan va fer aquesta proposició, i ho
dèiem o avançàvem a l'exposició de motius, quina era la
nostra intenció, dèiem que passar d'un sistema de
percentatge per subvencionar els residents a les Illes Balears
en el transport aeri a un sistema basat en una quantitat fixa
per trajecte podia ser clarament perjudicial en poder donar-
se en qualsevol moment, per part de les empreses, pujades
en les tarifes dels trajectes que deixarien sense efectes
positius els descomptes fixats. Per tant, aquest era un dels
aspectes que nosaltres avançàvem i estam a punt perquè es
compleixi aquest fet i per això puc dir que havia estat fins
i tot premonitori.
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Però és que és més, els fets són més contundents i si feim
repàs d'aquests fets en aquests darrers mesos podem comprovar
com, a partir de l'1 de gener per part del Govern de l'Estat, el
govern del Partit Popular, el govern que té el suport per aquest
partit que basa la seva acció política en aquesta comunitat
autònoma en el victimisme respecte de Madrid i respecte del
centralisme de Madrid i que semblava que en el moment en què
accedís aquest mateix partit en el poder al Govern central, havia
de poc menys que vessar el cuerno de la abundancia damunt les
Illes Balears, i comprovam que els fets, com dic, són més
tossuts, més contundents i vénen a demostrar més aviat el
contrari. Per això deim que l'1 de gener entra en vigor tasa
aeroportuaria, un element important que encareix, una vegada
més, el cost de la insularitat, tot el contrari del que semblava
que havia de ser, un cost més afegit als habitants d'aquestes
illes.

El mateix 1 de gener entra en vigor, amb els pressupostos
generals de l'Estat, el límit en el descompte per a residents de
les Illes Balears fixat en 2.800 pessetes per trajecte, allò que
nosaltres advertíem del fet que si anàvem a una quantitat fixa o
a un límit fix, en molts de casos podria quedar per davall aquest
límit del que representàs el percentatge corresponent a l'hora de
fer el descompte.

A continuació, amb el decret que modifica aquest límit
deixant-lo en 5.000 pessetes per trajecte, continuam essent
discriminats respecte del sistema anterior, els habitants de les
Illes Balears, perquè, entre altres perjudicis, hi ha tres destins de
Balears cap a altres punts de l'Estat espanyol que queden fora
d'aquest marge de 5.000 pessetes: la Comunitat Autònoma
Gallega, la Comunitat Autònoma d'Andalusia -Sevilla- o la
Comunitat Autònoma de les Illes Canàries queden per damunt
d'aquest límit de 5.000 pessetes el descompte. Per tant, un
greuge més cap als habitants d'aquestes illes.

I, per acabar, l'augment anunciat de les tarifes aèries de les
companyies que operen a les nostres illes. Per això deim que
aquesta proposició no de llei, en el seu moment, havia estat poc
menys que premonitòria i no és que tenguem una bolla de vidre
o que puguem endevinar el futur, és que, evidentment, per una
sèrie d'informacions, entre d'altres, que la Unió Europea
recomanava als estats membres que canviàs el sistema i passàs
a un sistema fix en els descomptes, vam considerar en aquell
moment que convenia alertar el Govern sobre aquestes
possibilitats que podrien passar i per això proposàvem que es
prengués el compromís de fer feina en aquesta línia. I
evidentment era ben necessari alertar el Govern sobre aquestes
possibilitats perquè, com acabam de veure, ha passat això i més,
li han fet més d'un i més de dos gols, a la porteria del Govern en
els temes dels costos de la insularitat, gols que han representat
un cost important per als ciutadans d'aquestes illes, alguns d'ells
directament a la butxaca dels ciutadans perquè hem hagut de
pagar més els desplaçaments a diferents capitals de l'Estat
espanyol i, per una altra en el pressupost, directament, d'aquesta
comunitat autònoma perquè, amb la campanya que va
comportar la modificació del descompte per a residents, vam
veure, fa uns pocs dies, com al Govern de les Illes Balears li ha
costat 3.500.000 pessetes una campanya per donar a conèixer
als ciutadans que podien cobrar aquesta diferència perquè
l'abonava el Govern balear, no el Govern de l'Estat que és qui
l'havia abonat fins ara i qui ho hauria d'haver continuat fent i va
comprovar com aquests 3,5 milions de pessetes en aquesta
campanya va servir perquè es tornassin 700.000 pessetes als
ciutadans. Per tant, perjudicis que donen, repetesc, més
vigència, més importància si és possible perquè s'aprovi aquesta
proposició no de llei en el dia d'avui. 

Per això pensam que el primer punt, amb aquesta
modificació llevant la paraula actual té importància i
continuam mantenint que el Govern s'ha de comprometre en
la defensa, davant del Govern de l'Estat, del manteniment
d'un sistema d'ajuts per als residents de les Illes Balears que
estigui basat en un descompte en base a un percentatge del
trajecte i no en una quantitat fixa; i, per altra banda, en el
punt número 2, l'apartat B perquè ja he dit que l'apartat A el
retiràvem per haver-se acomplert, també es recull una
realitat que troben molt sovint els habitants de la nostra
comunitat autònoma; sabem que per viatjar dins el territori
peninsular podem escollir diferents mitjans de comunicació
i, entre aquests, a la vegada podem escollir diferents tarifes
en funció de les categories que hi hagi i les que triem, o
sigui, turista, preferent o qualsevol altra; en canvi, a les Illes
Balears tots sabem que el mitjà de transport aeri és
pràcticament l'unic mitjà per comunicar-se amb la península
i que moltes vegades ens hem trobat amb el fet que ens
vèiem amb l'obligació d'haver d'agafar una plaça de
preferent per estar venudes les places de categoria turista i
que, per tant, hem hagut de pagar un suplement sense que
aquesta fos la nostra voluntat, tornam a allò mateix, un cost
afegit als ciutadans per culpa de la insularitat i que, fins i tot
amb els sistema de descomptes o amb el sistema de
bonificació actual que té el Govern pot comportar, aquesta
obligació necessària d'haver d'agafar una categoria que no
preteníem, haver d'agafar preferent en lloc de turista, pot
comportar que el límit màxim de 500.000 pessetes de
descompte quedi per davall i que, per tant, no se'ns pugui
aplicar aquest descompte.

Jo crec que tots aquests arguments i molts d'altres amb
els quals ens podríem estendre'ns aquí són tan evidents que
esper i confiï que no hi haurà cap problema perquè aquesta
proposta sigui aprovada per unanimitat. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Mixt, Sra.
Vidal, té vostè la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Vull avançar que donaré suport, i el Grup Mixt
també, a aquesta proposició que fa el Grup Socialista. El fet
de ser una comunitat insular condiciona la nostra
dependència del transport a l'hora de realitzar qualsevol
tipus de trasllat entre les illes o amb la península. El
transport aeri és, per la seva comoditat i rapidesa, el mitjà
de transport més utilitzat pels ciutadans de les Balears, però
els elevats costos d'aquest transport i les necessitats cada
vegada més imperioses de viatjar fan que des de fa més de
quinze anys s'hagi establert un sistema d'ajuts als usuaris
residents basat en un percentatge del cost del trajecte
realitzat.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 71 / 22 d'abril del 1997 2893

Ara la Comissió Europea demana al Govern de l'Estat el
canvi de l'actual sistema d'ajuts per una quantitat fixa per
trajecte, la qual cosa suposaria que les companyies aèries
poguessin fer desaparèixer aquest benefici, del qual gaudim des
de fa uns anys, amb la simple pujada de les tarifes aèries. Si
aquesta mesura s'hagués acceptada, davant la situació actual de
pujada, gairebé simultània de les tarifes aèries per part de les
principals companyies que operen a les Illes, el benefici de què
gaudim hauria desaparegut.

Per altra banda, la curta duració dels vols entre les illes fa
que la distinció entre la classe preferent i la classe turista sigui
molt artificial, i que pràcticament els únics avantatges de la
classe preferent radiquin en estar un poc més amples quan
estam dins l'avió, o poder tenir un bombó o un caramel
simplement; això és l'únic que passa. Consider que els usuaris
dels vols interinsulars, que no poden accedir a la classe turista,
no tenen per què pagar un suplement per viatjar en classe
preferent, per la qual cosa la supressió d'aquesta classe seria una
mesura adient per part de les companyies aèries. La
discriminació positiva dels usuaris de les Illes que es vegin
obligats a viatjar en classe preferent, en no poder fer-ho en
classe turista per manca de places, és una mesura positiva, com
he dit, perquè la nostra insularitat no ens permet utilitzar altres
mitjans de transport, com els vehicles per carretera o ferrocarril.

Per tant, aquesta proposta que avui ens du aquí el Partit
Socialista em pareix molt adient i, com dit abans, li donarem
suport. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part d'Esquerra Unida, Sr.
Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull dir d'entrada que
nosaltres també donarem suport a aquesta proposta, i
simplement volia fer en nom d'Esquerra Unida un parell de
consideracions al respecte. S'ha de tenir en compte que des del
punt de vista de l'administració, aquest intent d'establir una
quantitat fixa com a instrument de subvenció dels viatges de
residents de les Illes Balears té bastant de sentit, perquè en
definitiva el que fa és objectivitzar la quantitat de l'ajuda per
viatge, independentment de les preferències del viatger en
funció d'una o una altra companyia. El que passa és que,
naturalment, com a usuaris, i en nom dels usuaris, els interessos
dels quals defensam en aquesta cambra, ens adonam que la cosa
funciona d'una manera molt distinta, perquè si l'administració
establís una quantitat fixa, com ja s'ha expressat des d'aquí,
aquesta quantitat seria molt poc flexible a les fluctuacions dels
preus dels passatges, i per tant en la mesura que es produïssin
pujades hi hauria una absorció de la subvenció que,
independentment que més envant pogués ser compensada, en
qualsevol cas ocasionaria un perjudici entre el moment de la
pujada i el moment de l'actualització de la subvenció. I a més
sabem, des del punt de vista dels usuaris, que l'elecció de la
compra d'un passatge no es fa en funció de l'elecció d'una o una
altra companyia, ni tan sols es fa en funció que aquesta
companyia sigui més barata o aquesta altra sigui més cara. En
un percentatge elevadíssims dels casos sabem que l'elecció és
en funció dels horaris, i en funció fins i tot de les disponibilitats,
que no sempre, i en sobretot en dates molt amples del calendari
no hi ha disponibilitat ni possibilitat d'elecció entre tota l'oferta
en principi situada al mercat per part de les companyies.

Per tant, és una situació aquesta, la del transport aeri de
passatgers, on realment la competència funciona d'una
manera molt minsa. L'usuari no té realment diverses
companyies davant i escull igual que escull entre diverses
marques d'altres productes, el que fa és acollir-se, més que
escollir, a les possibilitats que li dóna aquella oferta per
disponibilitat de passatge i per les diferències dels horaris de
les diferents companyies. Això, el fet que realment la
competència funciona d'una manera molt minsa ho hem
comprovat també amb el tema de les pujades de les tarifes
aèries, jo crec que ja és una opinió compartida per tothom
menys pel Sr. Rami, que efectivament aquí hi ha hagut un
mal funcionament de la competència i una pujada
concertada dels preus de les tarifes aèries. I ho comprovam
a un altre àmbit, el tema dels carburants, on també -i aquí sí
que el Sr. Rami participa de la unanimitat general- ens
adonam que a un altre sector estratègic tampoc no funciona
la competència de la manera adequada, i per tant es
produeixen increments artificials dels preus de cara als
usuaris.

Això és una realitat que ens ha de fer reflexionar, per
exemple, quan ens acostam al punt segon, que és un punt
evidentment molt ben intencionat, que jo crec que defensa
també molt bé els interessos dels usuaris, però que tenim la
veritat molt pocs instruments per fer-lo efectiu. Jo veig
extraordinàriament difícil que això passi d'una bona intenció
expressada per aquest parlament.

Per tant, per acabar i en resum, com a Esquerra Unida
donarem suport a aquestes propostes, que ens semblen
assenyades i que defensen bé el interessos dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, però ho feim des de la
reflexió que en sectors com aquests, on realment la
competència fins i tot no té possibilitats tècniques de
funcionar d'una manera adequada, és molt perillós que
l'administració pública tengui posicions de caràcter
abstencionista, defensi postulats liberals de manual, que en
definitiva al final no funcionen, i procedeixi a polítiques de
privatitzacions, que va començar el Partit Socialista, que
està culminant el Partit Popular, i que en definitiva deixen
l'administració pública sense instruments efectius
d'intervenció en el sector, que vol dir defensa efectiva dels
interessos dels ciutadans. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té la
paraula el seu portaveu, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Des de fa un temps hi ha unes
amenaces cada vegada més inquietants sobre el preu de les
tarifes aèries, amenaces en alguns casos consumades. Seria el
cas de la taxa de seguretat aeroportuària, que està en definitiva
suportada majoritàriament pels ciutadans de les Illes Balears,
que som els que més viatjam, perquè no tenim massa més
alternatives.

A continuació varen ser els famosos topes, que varen ser
mitigats en part gràcies a la reacció jo crec que contundent de
la societat de les Illes Balears, i finalment aquests dies assistim
a l'intent de la pujada, que jo diria pujada amb una actuació
monopolística per part de les principals companyies. Respecte
d'aquest punt, tendrem ocasió de parlar-ne, perquè ja hem
registrat una iniciativa, a part que ja d'ofici el tribunal pareix
que està actuant.

En definitiva, totes aquestes amenaces, venguin per part
d'actuacions de l'administració, del Govern de l'Estat, o venguin
per part de les pròpies companyies, amaguen una filosofia, i és
la concepció del transport aeri com una espècie de luxe que
s'utilitza només, o en la majoria dels casos, pels turistes perquè
hi van de vacances, quan en el cas dels ciutadans d'un territori
insular, com nosaltres, s'hauria de considerar una part del sector
del transport estratègic, imprescindible per a la comunicació
amb els territoris peninsulars. En definitiva, i per xerrar clar, jo
crec que a nivell d'Estat fora de les Illes no entenen res. No
entenen que la comunicació aèria amb el continent avui és una
qüestió bàsica i que per tant hi ha d'haver una certa intervenció
que faci abaratir els costos d'aquest transport. Per tant, totalment
d'acord amb la filosofia que inspira el punt 1 d'aquesta
proposició, perquè en definitiva garanteix que el sistema actual,
que encara no és perfecte, s'hauria d'incrementar, però el
sistema percentual encara, per molt que hi pensem, segurament
serà el més just.

És cert que hi havia elements que podien distorsionar o
donar mala imatge a aquest sistema de transport, com és el de
subvencionar la classe preferent, i aquí ens pareix molt oportú
el punt b del segon punt de la proposició no de llei. Mirin, jo no
crec que avui hi hagi elecció per part del viatger per elegir la
classe preferent. La setmana passada mateix vaig haver de venir
de Barcelona, i no hi havia classe turística, i obligatòriament
vaig haver d'agafar un vol de preferent. I dins l'avió,
sorprenentment hi havia pràcticament mig avió que era classe
preferent, i dins classe turista vaig comptar de 20 a 25 butaques
que anaven buides. Jo no sé, és molt fort des d'aquí dir que les
companyies fan petites mangarrufetes per treure més rendibilitat
al transport, però com a mínim em va sorprendre. No crec que
hi hagués tantes anul•lacions dins classe turista, i la classe
preferent curiosament anava plena, no hi havia cap butaca
buida.

Per tant, jo crec que totes les iniciatives que presentem
en aquest sentit són bones, perquè no ens hem de cansar de
repicar, de martellejar a davant l'administració de l'Estat i a
davant les companyies per tombar aquesta filosofia, aquesta
creença que nosaltres som uns ciutadans rics que tot el dia
ens anam de vacances, perquè moltes de vegades, en moltes
ocasions, la gran majoria ens traslladam, els ciutadans es
traslladen per feina. Per tant, manifest el suport al dos punts
que sobreviuen d'aquesta proposició no de llei, i segurament
n'haurem de parlar molt de temps, perquè si no, ens voltaran
cama i perdrem no les reivindicacions que tenim, sinó els
drets que fins ara havíem aconseguit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per a
aquest diputat que els parla tant com per al proposant
d'aquesta proposició no de llei, jo crec que és fàcil que el fet
insular té una dependència i una problemàtica molt concreta
amb el que el transport aeri representa, i que valgui dir que
pràcticament si no utilitzam aquests no en tenim d'altres, i
en el nostre cas concret ja no tenim insularitat sinó que
tenim doble insularitat.

Bé és veritat que tal vegada fins i tots els ciutadans
d'aquestes illes ens havíem fundat unes esperances molt
grosses en el que pogués representar la liberalització del
transport aeri amb la plena integració d'Espanya a la Unió
Europea, i és veritat que ens ha representat algun avantatge:
tenim més freqüències de vols; en principi pareixia ser que
teníem millors preus, però la veritat és que tal vegada al
final no ens hem culminat les expectatives que teníem sobre
aquests fets. Nosaltres, ja ho han dit alguns altres portaveus,
no tenim altres alternatives de transport com tenen altres
zones de l'Estat espanyol. Els nostres trens no ens
condueixen a ciutats de la península, les nostres autopistes
tampoc no hi arriben; vaixells, n'hi ha, però amb una
periodicitat molt poc freqüent, i a més comporta una pèrdua
de temps important; i ens veim obligats a agafar l'avió, i
moltes vegades l'agafam quan n'hi ha, perquè també s'ha de
dir que si bé l'illa de Mallorca és un centre neuràlgic de
comunicacions millor que no puguen ser altres ciutats, però
a l'illa d'Eivissa i l'illa de Menorca tenim vertaderes
dificultats per les comunicacions, i en algun cas fins i tot jo
crec -i parl ara en nom dels meus companys de Menorca-
que per desplaçar-se des de Menorca a la capital d'Espanya
a segons quines èpoques de l'any hem de fer un salt, sia a
Mallorca, sia a Barcelona.
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Nosaltres coneixem també que la Unió Europea havia fet
d'alguna manera la recomanació al Govern central que canviàs
el sistema d'ajudes, passant del percentatge a la quantitat fixa.
Jo crec que d'això se'n podria parlar molt i amb profunditat.
Aquí s'ha dit que fins i tot en certa manera aquesta quantitat fixa
per a algun portaveu no era del tot dolent. Nosaltres tampoc no
volem dir que sigui dolent del tot, però no seria dolent del tot si
aquesta mesura anàs acompanyada d'una freqüència de vols i
d'una oferta de diferents companyies, que en un moment
determinat un pogués agafar l'avió que un volgués, l'avió i el
preu que un volgués, tal vegada sí que podria ser rendible
econòmicament parlant per als usuaris de les nostres illes de
tenir aquest sistema de percentatge fix. Però en les
circumstàncies actuals podem dir que hem d'agafar el que
tenim, i moltes vegades ni tan sols ho tenim.

Per tant, el Grup Popular del Parlament, igual que el Govern,
també som sensibles a aquesta preocupació dels interessos de
tots els ciutadans de les nostres illes, i votarem a favor, vagi per
endavant, de tots els punts d'aquesat proposició no de llei,
exclòs l'apartat a) del punt número 2 que, com vostè ha dit, quan
es va presentar aquesta proposició no de llei no estava en vigor,
però en aquests moments ja està en vigor entre illes l'abolició de
la classe preferent.

Però també ens agradaria almenys dir, ja que el portaveu del
Grup Socialista ens ha acusat de victimisme, que ens havíem
passat un parell d'anys fent victimisme, jo els voldria dir que no
caiguessin ells en el victimisme actual, perquè si bé en aquests
moments vostès tenen una sensibilitat molt grossa per tot el que
puga ser defensar els interessos de les nostres illes -en aquests
moments estam en la qüestió de transports aeris- ens hagués
agradat que aquesta sensibilitat l'haguessen tengut fa molts
altres anys, i nosaltres igual que els donam suport ara, també els
n'haguéssem donat; o sia que no haguéssem votat en contra, i la
sensibilitat l'haguessen tengut en el demanar més percentatge,
i la sensibilitat l'haguessen pogut tenir fins i tot quan aquí es va
presentar un règim econòmic i fiscal per a les nostres illes, que
entre altres coses també parlava d'uns percentatges molt més
elevats en els descomptes, tant entre illes com en les
comunicacions amb la resta del territori nacional.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. PALAU I TORRES:

No és cap novetat el que he dit abans, de la quantitat aquesta
fixa per bitllet, si no record malament, en els pressuposts
generals de l'Estat de l'any 1995, a proposta del Sr. Borrell hi
havia una disposició addicional que d'alguna manera ens
parlava de... -m'he equivocat? Si m'he equivocat rectificaré- em
pareix que ja parlava de posar els percentatges aquests de topes
màxim, i si no en parlava en els pressuposts, almenys n'havia
parlat el Sr. Borrell, i en això sí que no crec que estigui
equivocat.

Per tant, entrant ja en el punt número 2 també li dic que
sí, que també el votarem a favor, perquè nosaltres entenem
-fins i tot hi ha hagut altres portaveus, el del PSM
concretament que m'ho ha dit- que anar avui en dia en
preferent entre Eivissa i Barcelona, o Mallorca i Madrid, o
Menorca i Barcelona, no és un luxe, és una necessitat per als
ciutadans d'aquestes illes; i a més és veritat que avui la
informàtica fa meravelles, Sr. Sampol, i que també m'ha
passat moltes vegades haver d'anar en preferent i trobar que
a les files de darrere hi ha moltes places buides. No vull dir
que sia per mala fe de les companyies, perquè jo no vull
pensar tant, però tots sabem que avui en dia hi ha un sistema
també de reserves, que no hi ha despeses d'anul•lació a
pesar que es faci la reserva, o que es tregui l bitllet i no
s'utilitzi, i això fa que moltes vegades els avions apareixen
complets i els cupons que estan emesos per a aquell dia
s'utilitzen un altre. 

Per tant, Sr. Tur, valgui aquesta explicació per dir-li que
nosaltres també estam sensibilitzats des de fa molts d'anys
en aquest tema, i que votarem que sí a cadascun dels punts
d'aquesta proposició no de llei, llevant l'apartat a) del punt
2.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir? Recordam que
els torns han estat a favor tots. Té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu. En primer
lloc vull agrair el suport a cadascun dels grups parlamentaris
del conjunt de la Cambra, perquè s'aprovarà per unanimitat
aquesta proposta, com crec que no podia ser d'una altra
manera, i simplement vull fer l'observació al Sr. Palau que
estic d'acord amb ell quan ens fa la recomanació que no
caiguem nosaltres en el victimisme que ha fet el Partit
Popular durant aquests anys aquí pel fet que el Govern de
Madrid era d'un altre color. Estigui tranquil, que estic
d'acord amb vostè, i que en vista dels resultats que ha donat
el seu victimisme en aquesta comunitat autònoma, nosaltres
no farem el mateix. És més, aquesta sensibilitat que diu
vostè que ara tenim, l'hem tenguda sempre, hem defensat
quan hem cregut que era just defensar les coses, i amb això
vull fer referència al que ha dit del règim fiscal: Vàrem dir
en el seu moment que era una proposta absolutament
demagògica i victimista, i que no tendria ni el suport del seu
partit a Madrid, Avui continuam pensant i dient el mateix,
i veurem si el temps ens dóna la raó o no, jo tenc la
impressió que sí. Però en qualsevol cas la pilota és al seu
terrat. I parlant de sensibilitats en aquests moments que no
hi eren abans, un exemple concret: Nosaltres, encara amb el
Govern socialista a Madrid vàrem dur una proposta concreta
en aquest parlament extreta del seu règim fiscal, que era la
reducció de les tarifes en un 33% amb la península i un 50%
entre illes, i vostès no la varen aprovar. Per tant, que
cadascú s'apliqui la medicina que necessiti respecte de
coherència. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació d'aquesta
proposició no de llei, exceptuant l'apartat a) del punt 2, que ha
estat retirat pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats, es pot considerar aprovada per
assentiment? Queda aprovada per assentiment. Moltes gràcies.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 142/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de
concurs públic per a l'adquisició de patrimoni natural a
Menorca.

Passam a la següent proposició no de llei, presentada també
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de
concurs públic per a l'adquisició de patrimoni natural a
Menorca. Té la paraula la seva portaveu, Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. El PSOE
demana amb aquesta proposició no de llei claredat, al Partit
Popular, als diputats que són de Menorca, i claredat al Govern
de la Comunitat Autònoma; i per açò demanam la convocatòria
d'un concurs públic per a l'adquisició de patrimoni natural a
Menorca

(El Sr. Vice-president segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sra. Barceló. Per favor, un poc de silenci,
perquè si no, ni el president sent el que diu la diputada que
intervé. Gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

I hem d'afegir a partir d'aquí, d'aquesta sol•licitud de claredat
i de convocatòria de concurs públic, per fer front també a
possibles demagògies, que acceptam i celebram el compromís
del Govern de la Comunitat Autònoma amb Menorca, fet a
través del seu president i de diferents consellers per comprar a
la nostra illa patrimoni natural.

Dit açò, i acceptant aquest compromís de compra de
patrimoni natural, i a més donant la felicitació al Govern per
açò, hem d'entrar i hem d'iniciar el debat, un debat que
voldríem que fos seguit pel Grup Popular, per tal de
demanar-los des d'aquesta tribuna que donin suport a la
nostra proposta, perquè intentam o intentarem convèncer-los
de la bondat de la proposat davant la postura del Partit
Popular a Menorca; perquè feta l'oferta per part del Govern
de la Comunitat Autònoma de compra de patrimoni natural,
l'equip de govern del Partit Popular al Consell Insular de
Menorca proposa, demana al Govern que materialitzi
aquesta proposta amb la compra d'una finca. És la finca
d'Alparico a Ciutadella. I fa aquesta proposta l'equip de
govern, president i vicepresident del Consell Insular de
Menorca, rebutjant els deures més elementals de tota
administració pública, d'actuar baix el compromís i baix els
principis de la igualtat d'oportunitats, la publicitat, la
transparència i l'eficàcia, i l'eficiència en la gestió dels
recursos dels doblers públics. 

Però no només rebutgen aquests principis generals i
genèrics que han de complir les administracions públiques,
rebutgen alhora la proposta que fa el Govern de la
Comunitat Autònoma a través del Sr. Reus. Dia 25 de febrer
del 97 el Sr. Reus assenyala i afirma la necessitat de fer un
concurs públic per a l'adquisició de finques rústiques, i
alhora ho justifica per la creació d'una xarxa d'àrees naturals
amb una superfície de 200 hectàrees a Menorca, a invertir
en un termini de cinc anys. Per tant, el conseller Reus fa una
proposta de creació d'una xarxa d'àrees públiques de petites
finques de petites finques que formarien una xarxa d'àrees
recreatives; i a partir d'aquí aquesta inversió en 200
hectàrees, que és la suma d'aquestes petites àrees.

Davant aquesta proposta del conseller Sr. Reus, el Partit
Popular a Menorca, el president i el vicepresident
insisteixen: "Volem que el Govern compri Alparico". "Que
ho facin com vulguin -arriba a dir el president- però que
comprin Alparico". Fins i tot el president del Consell Insular
de Menorca, clar, què diu a través dels mitjans de
comunicació, no desmentit mai, dia 25 de març de l'any 97?
Diu "fins ara el Govern sempre ho ha fet per procediment
directe. I justament ara que ens toca a nosaltres, als nostres,
ara justament surten amb aquestes argúcies o aquestes
minúcies legals". Insisteixen: Volen comprar Alparico passi
el que passi. I per què aquesta insistència? Quines són les
característiques que justifiquen tal especialitat d'aquest
espai? Quines són les qüestions que el fan diferent de
qualsevol altre espai natural a Menorca? Què és el que
justifica que en lloc d'una xarxa d'àrees recreatives, ho
haguem d'invertir tot en una finca, perquè té 230 hectàrees
i, per tant, impossibilita en cinc anys la compra de qualsevol
altra finca i impossibilita una xarxa d'àrees recreatives, per
què?, per què impossibilitam açò?, per què no donam lloc a
igualtat d'oportunitats de tots els propietaris de Menorca?,
quines són les característiques que justifiquen i exigeixen
que el president i vicepresident, consell insular del Partit
Popular a Menorca, Partit Popular a Menorca exigeixin al
Govern que ho faci com vulgui, que volen Alparico?
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El president del Consell Insular de Menorca en surt com pot,
plenari al Consell Insular de Menorca de dia 24 de febrer de
l'any 97. Quan li demanen quins són els motius, quines són les
característiques d'aquesta finca que han de comprar per la força,
en dóna tres: la primera, perquè es podria donar sortida a la
problemàtica d'accés a dues platges emblemàtiques de Menorca,
Macarella i Macarelleta, i les altres? O sigui que per aclarir,
enlloc de comprar un accés hem de comprar la finca sencera. I
son Saura, i l'Avall, i Cala Turqueta, són manco
emblemàtiques?, per què no compren els camins?, sortirà més
barat. Per tant, en el segon punt demana que, per favor, habilitin
una partida i que comprin els camins si açò és el motiu.

Segon motiu, -per tant, aquest no funciona-, també el llegiré
textualment, "perquè es podria establir, de manera definitiva, la
impossibilitat d'urbanitzar la finca". Fa un any, exactament un
any, van sortir en aquesta tribuna, des del PSOE, demanant la
modificació de la Llei d'espais naturals per donar màxima
cobertura a la finca Alparico i ens va dir, el mateix portaveu del
Partit Popular, el Sr. Casasnovas en aquells moments, aquí, a la
tribuna, que no passàssim cap pena, que mentre ell hi fos,
mentre hi hagués el Partit Popular, Alparico no s'urbanitzaria.
Jo encara confi en la gent i en el que diu. Jo he de creure que
mentre hi hagi el Partit Popular governant no urbanitzaran
Alparico i nosaltres tampoc, per tant, si ningú vol urbanitzar
Alparico, per què s'ha de comprar la finca per protegir-la? Hi ha
proteccions bastant més barates, li assegur, malgrat la història
de les dietes, venir aquí a fer una llei és més barat i donam una
protecció jurídica per tota la vida. A més, si no existeixen
intencions de cap partit polític d'urbanitzar, vertaderament, no
tendrem aquest problema.

Per tant, quina excusa més va donar el president per comprar
Alparico? Quan ja no en tenia cap més, va arribar a dir que és
l'única finca que sabia que estava en venda. Aquest és el
problema, si el problema és el president del consell insular, és
el problema de la manca d'informació de gent que vol vendre
finques, més que mai és necessari un concurs públic i sabrà
exactament quina és l'oferta de finques públiques que estan
dispostes a la venda.

Cap dels tres motius que es donen públicament justifiquen
que no es faci un concurs públic. No justifiquin que es
contradigui a qui és responsable de la Comunitat Autònoma,
el Sr. Reus, que vol fer un concurs públic, i el Partit Popular
de Menorca, des d'una administració insular li exigeix que
no faci concurs públic. A partir d'aquí, algun motiu hi havia
d'haver per justificar el que passa amb Alparico. És molt
clar el que passa amb Alparico, el que no diuen, com
sempre. Alparico és fruit, la seva compra (...) d'una operació
especulativa, una operació especulativa des del primer
moment. Així hem vist passar projecte darrera projecte i,
fins i tot, la tramitació de la Llei d'espais naturals i la seva
protecció, també va intervenir un (...). Sempre han estat, per
part dels seus propietaris, persones lligades a representants
del Partit Popular, les institucions sempre han estat
interessades en la compra per pura especulació. Quan la
batalla l'han guanyada els ciutadans, quan ningú s'atreveix,
cap partit ni cap institució s'atreveix a dir, i sortir amb el
programa electoral, que urbanitzaran Alparico, quan açò
provoca la crisi de Ciutadella més gran que fa que la
batllessa sigui la regidora número 10 de la llista de
Ciutadella, quan tenim tot aquest festival i han guanyat la
batalla els ciutadans que Alparico no s'urbanitzarà, l'hem
guanyada nosaltres, a partir d'aquí, sí que el Partit Popular
no té capacitat de fer front a les seves voluntats i intenten la
darrera especulació: que la compri el Govern. Que la compri
el Govern és la darrera especulació possible, ho han fet a
Mondragó, ho diu el president del Consell Insular de
Menorca, fins ara ho han fet, (...) no ho han de fer. Clar, què
diu?, que la compri. La darrera especulació possible és que
la compri el Govern. Creim que aquí és totalment
inadmissible, perquè després, l'únic dubte que quedaria per
resoldre que, vertaderament, servís, perquè són necessaris
recursos econòmics per pagar els 60 milions de gestions del
darrer especulador que ningú sap on és. És la història, que
es necessita recuperar els 60 milions de les gestions del
darrer promotor, el que va anar a Miami, el que ara, per la
seva culpa, qui era batlle de Ciutadella s'enfronta amb una
acusació de la Fiscalia per suborn. És açò, al final, el que
volen aclarir? En tot cas, ens expliquin, i si vertaderament
varen donar claredat a la gestió de recursos públics, si volen
que tots des de Menorca podem celebrar d'alguna manera
aquesta compra positiva de patrimoni a Menorca,
bàsicament, convoquin un concurs públic, donin
oportunitats a tota la gent de Menorca per igual i oblidin
Alparico, perquè no deixa de causar problemes a la gent que
(...). Gràcies. 

(El Sr. Vice-president segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin intervenir?
Pel Grup d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Quan parlam d'Alparico parlam de
Macarella, a vegades, Alparico pareix que és Macarella, i així
la gent entenem molt més (...). Ja es va fer un debat molt
semblant en el Consell Insular de Menorca. Els grups de
l'oposició al Consell Insular de Menorca van coincidir en aquest
debat i, lògicament, coincidirem en aquest. També coincidirem
a l'hora de donar suport a aquesta proposició que ens presenta
el Grup Socialista, que no és una proposició en contra que el
Govern balear inverteixi, finalment, en la compra de patrimoni
natural a l'illa de Menorca, -com molt bé ha dit la portaveu del
Grup-, perquè per important que sigui la despesa encara estam
anys llum d'equilibrar aquella diferència entre sis mil i seixanta
milions de pessetes, més o manco, que hi ha de diferència entre
inversions en compra de patrimoni a les dues illes, la de
Mallorca i la de Menorca. Encara que, en alguns elements, és
discutible i matissable, però, encara que ho matisem és un reflex
de la realitat.

 No és tampoc una proposició en contra de la possible
adquisició d'Alparico. Pot ser, al final de tot aquest procés,
encara que s'aprovés aquesta proposició, els grups, aquesta
comissió que demana que es formi (...), arribaríem a la
conclusió que la finca Alparico, Macarella, és la més idònia per
convertir-la en finca pública. La polèmica sobre Alparico l'ha
motivada l'esquerra, ni amb aquesta proposició ni amb altres. La
polèmica ve motivada per sospitosos comportaments anteriors
de dirigents del Partit Popular que, d'acord amb els promotors
d'una urbanització de gran impacte que (...) de les institucions,
es volia aconseguir consolidar un projecte urbanístic que hauria
estat la vergonya de tots els menorquins i menorquines, i
aconseguir també uns beneficis particulars.

No s'estranyin, idò, que quan sentim parlar de Macarella,
d'Alparico, no ens imaginem res de bo. Aquesta proposició que
presenta el Grup Socialista, constructiva i positiva, ve a posar
un poc de seny en tot el procediment que s'ha seguit. Creim que
fa falta el seny en tot aquest procediment. És cert que, en unes
recents declaracions, el president Jaume Matas va confirmar
que es faria concurs públic per decidir quin espai s'havia
d'adquirir i que el Sr. Bartomeu Reus, també en aquest mateix
parlament, va dir també que es faria concurs públic. Però no és
manco cert que fa uns mesos, el Sr. Matas i el Sr. Reus, també
aquí, varen indicar que ells comprarien o es decidirien per
l'espai que suggerís el Consell Insular de Menorca, o que
suggerís l'ajuntament de Ciutadella.

El Consell Insular de Menorca ja ha fet suggerències i
clares, n'ha fet. Fa quasi un any, amb motiu de l'aprovació per
silenci administratiu dels plans especials i tota la crisi o
controvèrsia que va motivar, ja es va dir que Alparico era un
objectiu de compra. Es va dir ja fa un any. Açò s'ha repetit les
vegades que ha fet falta, durant els darrers mesos, i es repeteix
i es repeteix. S'ha dit, i es dirà, que tres són els motius per
proposar la compra d'Alparico. Un és que així se solucionaria
el problema de l'accés a les platges. Dos, s'evitaria el perill
d'urbanització. Tres, -era una novetat i va sorgir al plenari del
Consell Insular de Menorca-, s'evitaria la conflictivitat social.
Trobam que cap d'aquestes raons són certes.

La primera, justament, l'accés a les platges de Macarella i
litoral, passa per altres de manera que no ens soluciona res que
la barrera de les 600 pessetes sigui un poc més envant o un poc
més enrera. Sobretot, perquè l'accés lliure a les platges i als
litorals no es pot solucionar d'aquesta manera onerosa i parcial.
L'accés s'ha d'assegurar, com proposa el punt 2 de la proposició
no de llei, fent valer la servitud (...) a la mar i també fent valer
l'expropiació com toca, i no n'hi ha més, control públic de
l'accés i de la capacitat d'acollida d'aquests espais.

La segona causa o motiu que es va dir per promoure
Alparico com objecte de compra és per protegir-lo de la
urbanització. Ja ho ha dit la portaveu del Grup Socialista i
jo només afegiré que si per protegir un espai de la possible
urbanització s'ha de comprar, malament anam. Per açò hi ha
les lleis, lògicament, que protegeixen un espai i no la Llei
de compra. Si no n'hi ha prou amb la Llei d'espais naturals,
tenim el Pla general d'ordenació urbana de Ciutadella i si
aquestes dues normatives no són suficients, tenim (...) per
l'ajuntament de Ciutadella. Si tot açò encara no basta, ens
hem de demanar qui es pot atrevir avui a urbanitzar
Macarella.

Per últim, hi ha el tema de la conflictivitat social, que
també es va exposar en el plenari del Consell Insular de
Menorca, dient que si es compra Alparico s'haurà acabat la
conflictivitat social. Però clar, no es va acabar de dir que la
conflictivitat social la tenia el Partit Popular en el seu si
amb tot el procés que hi havia hagut fa un any i amb tot el
que ha passat després.

Cap d'aquestes tres raons són vàlides. Ens hem de
demanar, idò, si aquestes tres no són vàlides, quina deu ser
la raó per promoure l'adquisició d'Alparico. No s'estranyin
que la gent pensi que és una manera de compensar als
propietaris d'Alparico per un negoci no realitzat. És normal
que la gent pensi d'aquesta manera. És normal que açò sigui
opinió majoritària (...). És normal que s'especuli que la
compra va estar damunt la taula de negociació a l'hora de
recomposar la majoria del Partit Popular a l'ajuntament de
Ciutadella. Són coses que es parlen i té tota una certa lògica
i raonament que es parli d'aquesta manera.

Nosaltres creim que, lògicament, el que hem de fer, en
el sentit que diu la moció, és el que recull el tom 5 de la
reserva de biosfera, prou especificat, que promou, que diu,
que parla d'altres espais que seria molt més necessari que
fossin objecte de promoció i de gestió pública. També seria
lògic que el procés de compra es dugui dins aquests termes
que la proposició presenta i que nosaltres donarem suport.
Avui al matí sentia al Sr. Jaume Matas, -supos que la Sra.
Joana Barceló l'ha escoltat, el Sr. Ramon Orfila, que després
sortirà a parlar d'aquest tema també, l'haurà escoltat i el
portaveu del Grup Popular, em sembla que serà el Sr.
Casasnovas, també l'haurà escoltat-, el Sr. Jaume Matas ha
dit, solemnement, que estan en contra dels paradisos fiscals.
Bé, la propietat d'Alparico, Menorca(...), està participada
majoritàriament per un capital, una societat, que es diu
Elmund Investiment Limite, domiciliada a un paradís fiscal,
a Jersey(...). Quan aquest grup, innocentment, va anar a
escorcollar aquella via (...) ens vàrem trobar un moviment
financer, uns mesos abans, que aquella societat s'havia
convertit en altres societats, també domiciliades a Jersey, a
la mateixa casa, al mateix carrer, al mateix pis i amb el
mateix representant legal. Lògicament, quan rallam d'estar
en contra dels paradisos fiscals i quan ens trobam que el
Govern es pot plantejar comprar una propietat a una societat
que està eradicada majoritàriament en un paradís fiscal i que
no sabem qui hi ha darrera, lògicament hem de demanar al
Grup Popular que faci cas al seu president, Sr. Jaume Matas,
i que estigui en contra dels paradisos fiscals. Si no és així,
trobarem que es poden desdir, el partit i el president, amb un
tema tan important com aquest. És un tema de la seva
importància.
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Nosaltres donarem suport a la proposta que fa el Grup
Socialista, perquè, com ja vam dir en el plenari del Consell
Insular de Menorca, aquest concurs públic que es farà, -perquè
s'ha dit que es faria i sembla que ja hi ha proposicions-, serà
com el Premi Planeta, que tothom sap qui l'ha de guanyar
manco el jurat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Nacionalista-PSM, té la
paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quan fa unes
setmanes vaig formular una pregunta amb petició de resposta
oral davant el ple, en el conseller Sr. Reus, sobre el sistema que
utilitzaria el Govern per adquirir patrimoni a l'illa de Menorca,
la seva dobla resposta em fa semblar tot un poema. Així, en la
primera intervenció, el conseller afirmava que era voluntat del
Govern adquirir patrimoni rústic o forestal a Menorca i que
pensava fer-ho per un procediment obert. Però com que a gat
escalivat, aigua tèbia li basta, a la meva rèplica li vaig insistir,
miri, Sr. Conseller, hauria d'explicar tot açò al Govern, als seus
correligionaris de l'equip de Govern del Consell Insular de
Menorca, perquè allà els seus han rebutjat fa poc tres mocions
presentades pel Grup Socialista, per Esquerra Unida i pel PSM
reclamant aquest procediment obert. Immediatament, li vaig
recordar que el president d'aquell consell insular reiterava, en
cada nova ocasió que li donaven, la seva decisió que el Govern
comprés la finca d'Alparico. La intervenció final del Sr. Reus ja
no va ser tan contundent, (...) que alguna institució demanés el
contrari, morta na Linda, com deim a Menorca.

És per açò que consideram que la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista és especialment oportuna i haurà
de servir, no ho dubtam, per deixar clares quines són les
intencions del Govern i del grup parlamentari que li dóna
suport. Mirin, senyores i senyors diputats, si algun grup
parlamentari i algun diputat s'han esgargamellat des d'aquesta
tribuna, o des del seu escó, o utilitzant tots els (...) reglamentaris
que el Parlament ens facilita per reclamar, a l'hora de reclamar,
inversions del Govern en l'adquisició del patrimoni a Menorca,
aquest és el diputat que els parla. Hem denunciat, fins a fer
popular aquesta xifra de la qual parlava el Sr. Portella, la
diferència de 6.000 milions que el Govern ha invertit en
compres i reformes d'edificis i finques a Mallorca en
contraposició als 60 que sols s'han invertit a Menorca. Amb la
particularitat que, a més a més, aquesta adquisició a Menorca es
va fer amb la més desafortunada inversió que ningú recorda: la
compra del Torretó empesos pel primer trànsfuga de la història
d'aquesta cambra.

Per açò, quan el Govern anuncia que per primer vegada
durant els 14 anys d'autonomia, es planteja invertir en
l'adquisició d'una finca a Menorca, tots els diputats i
diputades menorquins ens adonam que estam davant un fet
tan insòlit, tan poc usual i que, fins i tot, pot resultar
irrepetible, que hem de vetllar perquè la inversió que es faci
sigui la més rendible possible des del punt de vista dels
interessos dels ciutadans de Menorca i també de la
utilització dels doblers públics. Per açò, hem d'exigir que es
faci amb la màxima transparència i claredat, d'acord amb un
ordre de prioritats que voldríem es fixés de manera prèvia
a qualsevol inici d'una actuació d'aquestes característiques.

No els sorprengui la nostra desconfiança, és simple
experiència acumulada. No seria el més lògic que davant la
decisió de comprar una finca, el Govern obrís un concurs
durant un termini per rebre ofertes d'acord amb unes
condicions prèviament establertes? Mirin, el nostre grups,
fins i tot, podria coincidir en determinades clàusules
d'aquest concurs que el propi president del Consell Insular
de Menorca ha assenyalat com a elements claus a l'hora de
decidir-se per una opció concreta. Estam d'acord, per
exemple, que ha de ser una finca ubicada dins una àrea
natural d'especial interès. Aquí hem de recordar que quasi
el 45% del territori de Menorca reuneix aquestes
característiques. Estar a prop de la mar, a Menorca
difícilment es pot parlar de terra endins. Jo visc, -els
diputats de Menorca ho saben-, al poble que més a l'interior
es troba i estic a nou quilòmetres de la mar, el lloc més
enfora possible.

Podria demanar-se que reuneixi qualitat des del punt de
vista de l'interés medi ambiental. En aquest cas, ens hauríem
de remetre a informes científics, i, per què no? a allò que es
va publicar en el tom cinquè de l'estratègia de la reserva de
la biosfera que, mirin per on, parla dels nuclis centrals de la
reserva i estableix la necessitat d'adquirir terrenys a zones
molt concretes de l'illa de Menorca, com són determinats
barrancs o alguna finca del nord de Ciutadella.

Què avala, per tant, la decisió que tenen presa des del PP
en el Consell Insular de Menorca de recomanar al Govern
que compri Alparico? Es tracta, pot ser, d'una oferta tan
barata que ens situï davant d'allò que es coneix com una
vertadera ganga?, ho dubtam molt. El fet que el promotor
austriac (...) hagi insistit, fa pocs dies, en fer prevaler els
seus drets sobre la finca en qüestió, ens fa tota l'olor d'una
operació destinada a incrementar el seu valor, o sigui que de
ganga, res. Quin és el compromís del Consell Insular, idò,
amb aquesta finca?, que té que no tenen moltes altres? Des
del Consell Insular s'ha dit que simplement sabien que
aquesta estava a la venda i com que estava ben situada..., i
com és que saben que aquesta, i no altres, es troben a la
venda? Quin nivell de comunicació hi ha entre la propietat
d'aquesta finca i el Consell Insular que faci que sobre
aquesta tenguin informació i de cap altra de Menorca, no.
Clar que, pot ser, els primitius propietaris, -i no sabem si
encara ho segueixen sent-, són prou coneguts per afinitats
ideològiques amb els membres del PP menorquins.
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Però mirin com són les coses, quan va explotar aquest debat,
immediatament, es varen fer públiques altres ofertes de
propietaris de finques ubicades dins Aneis, d'alt valor medi
ambiental, fregant la costa, i per suposat gens sospitosos de
simpatitzar amb el PSM, ni amb el PSOE, ni amb Esquerra
Unida, sinó més bé al contrari, amb la qual cosa vull sortir al
pas de possibles interpretacions que es poguessin fer. No els
sembla casualitat que de l'única finca sobre la qual es parla
sigui, justament, aquella sobre la qual existeix un projecte
urbanístic que ha provocat una crisi municipal a l'ajuntament de
Ciutadella, de tal manera que ha ocasionat la dimissió del seu
alcalde i un possible procés a aquest per les acusacions d'un
regidor, del propi PP, que el va acusar de oferir-li "suculentas
comisiones" si s'arribava a urbanitzar aquella zona?

Per totes aquestes coses, i dues dotzenes més que podríem
afegir, no troben que val la pena aprovar la proposta que
debatem i deixar-se de romanços, que ja n'hem tengut prou
d'aquests durant el darrer temps? La claredat, la transparència,
la racionalitat, la rendibilitat dels doblers públics, la necessitat
de donar respostes a les necessitats dels ciutadans, justifiquen
que el procediment per adquirir la primera finca a Menorca per
part del Govern (...) es faci per un procediment obert i que
guanyi la millor oferta, l'altre seria insistir en l'error que  tantes
vegades vostès ha comès.

Evidentment, també donarem suport a la segona part de la
proposta per fer possible l'accés lliure i gratuït a les platges de
Menorca a través de la via, que nosaltres entenem que és la
lògica, la de l'expropiació, de tal manera que sigui el Govern
qui aporti els fons per fer-ho possible. Gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui
analitzam i debatem aquí una proposició no de llei, presentada
pel Grup Socialista, fotocopiada de la que es va rebutjar
pràcticament en el Consell Insular de Menorca, dia 24 de febrer
d'enguany. En ella apareixen els mateixos punts i reitera
qüestions ja plantejades en algun ajuntament i també en el
plenari del Consell Insular de Menorca.

Bàsicament, aquesta proposició no de llei fa dues peticions.
Una és la convocatòria d'un concurs públic, que el
Parlament insti el Govern a convocar aquest concurs públic.
L'altra és perquè habiliti una partida pressupostària dins
aquest any 97, per al pagament dels drets d'expropiacions
per tal de fer públics els camins d'accés a les platges
menorquines. Comentaré separadament cadascun d'aquests
punts perquè crec que no tenen desaprofitament.

El primer d'ells, he de dir, el del concurs, que m'ha
sobtat. Ja em va sobtat al Consell Insular de Menorca, la
veritat és que no esperava que es presentés aquí.
Normalment, la Sra. Barceló, en aquests temes de
patrimoni, d'aigües, (...) de carreteres, sol tenir un cert rigor.
Però, en aquest, jo crec sincerament que no ha estat així. He
recordat quan vaig anar a Barcelona a estudiar primer de
dret a la facultat i un dels professor que vaig tenir, catedràtic
en dret constitucional, en aquells moments dret polític, el
Sr. Soler Tura, ministre socialista uns anys després, una de
les coses on va posar més èmfasi per explicar-nos, era en la
divisió que existia de poders: el poder executiu, el poder
legislatiu i el poder judicial. Sempre, pràcticament, no hi
havia setmana, no hi havia mes, que es fes èmfasi en la
diferència i el bàsic que era diferenciar aquests tres poders
dins l'estat de dret. Aquests tres poders, com vostè bé sap,
sempre han estat la base de l'Estat constitucional espanyol
des de l'any 1978, tot i que, a vegades, també és cert, s'han
posat en dubte per algunes persones, -ara record, per
exemple, el germà d'aquell senyor que feia (...) per
Andalusia-.

Quant als deures més elementals d'aquest poder
legislatiu és fer una sèrie de lleis, i del poder executiu,
donar compliment. Per açò, -ara entendrà el que li vull dir-,
jo no comprenc, per molt polèmic que pugui ser un tema,
per molt conflictiu, per molt enrevessat o per molta
rendibilitat política que pugui donar a un determinat grup
fer-ne demagògia, no puc entendre que un parlament hagi
d'instar un govern a fer un concurs públic. És a dir, que un
parlament hagi d'instar un govern per dir-li com ha
d'interpretar la Llei de contractes de l'administració pública
del 18 de maig de l'any 95. El Govern és qui ha de
gestionar, el Govern ha de governar i és el Govern qui té
l'àmbit, dins l'àmbit legal, qui ha de decidir com es duen a
terme, sigui per concurs, sigui per subhasta o sigui pels
termes que li permeti aquesta llei dels contractes de
l'administració pública que, evidentment, també afecta a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Vostè s'imagina, Sra. Barceló, el Govern a Madrid que cada
vegada que ha de comprar una cosa es reuneixi i demani al
Congrés dels Diputats que es creï una comissió paritària per
veure quina forma de contractació han de seguir?, si un concurs,
si una subhasta, si un procediment negociat obert o tancat?,
vostè s'imagina tots els portaveus al Congrés del Diputats a
Madrid decidint aquestes qüestions a nivell d'Estat? Jo,
sincerament, no m'ho imagin i crec que és un dels disbarats més
grossos que he sentit des de que som aquí. Sra. García,
evidentment, n'he sentit de més grossos, i ja sap d'on vénen.

Quant a l'adquisició d'Alparico, a què vostès tanta força han
volgut donar, el president del Consell Insular de Menorca, com
vostès saben (...) la premsa va dir que era una de les zones
importants de Menorca, però el president no s'ho va inventar un
bon matí. Molt abans d'entrar en política, jo sempre havia sentit
dir que un dels punts més sensibles de l'illa de Menorca, un dels
punts que havia ocasionat polèmica quan la Llei d'espais
naturals, un dels punts que finalment va quedar protegit, però
per al qual va haver manifestacions, que hi va haver divergència
d'opinions, açò era Macarella, i el punt de referència a Menorca
sempre ha estat Macarella. Que després ens agradi més que
escollim Alparico o escollim una altra, en podem discutir, per
restar valor que Macarella és un dels punts més emblemàtics i
més sensibles ecològicament de l'illa de Menorca em semblaria
fora de to.

Quant a alguns aspectes que vostè ha comentat, dins
l'aspecte de l'especulació, cregui'm que no hi entraré, perquè no
ha aportat ni una sola prova, cap ni una, vostè diu que mentre jo
estigui al Consell Insular de Menorca i el Partit Popular governi
allà se'n fia, jo li diré el mateix però amb una excepció, de vostè
ens fiam, però d'alguns que podrien venir del seu partit no ens
fiam tant, perquè vostè sí que ha adquirit un compromís, però
aquells que vendrien, no. Per tant, permeti'ns que dubtem un
poc d'aquestes informacions.

D'altra banda, també hem de dir, perquè ho hem de dir, i és
així, ho hem llegit a la premsa, hi ha hagut ajuntaments a
Menorca que han fet propostes determinades d'adquisició de
zones. L'Ajuntament de Ferreries, no fa gaire ho llegíem a la
premsa, havia parlat de la muntanya de Santa Agueda i ningú no
va piular, ningú no va dir absolutament res. Té uns elements
històrics, patrimonials importants, aquesta muntanya?, és
evident, com també és evident que Alparico i altres zones de
Menorca, perquè aquí no hi ha res tancat, també tenen elements
de consideració important a nivell mediambiental i ecològic.

Quant al segon problema a què fan referència, el problema
d'habilitar una partida per finançar el que seria els
pagaments dels accessos a les platges, he de dir, Sra.
Barceló, i sincerament l'hi dic, que no la comprenc, perquè
no fa gaire vam debatre una proposta al Consell Insular de
Menorca, de la possibilitat de constituir una comissió que
investigués i que documentés la titularitat pública o privada
de cada un d'aquests accessos. Vostè sap que en el Consell
Insular de Menorca va ser rebutjada perquè a l'Ajuntament
de Ciutadella, que té el 80% de la problemàtica, ja l'havien
creada. Per tant, vam donar suport a la creació d'aquesta, el
nostre partit a l'Ajuntament de Ciutadella, i a l'espera estam
dels resultats. I tant és així que ens semblaria improcedent
que en tant que un dels ajuntaments més afectats, el més
afectat de tots, el de Ciutadella, està elaborant aquests
estudis i aquesta documentació vers la titularitat dels
camins, i si diguéssim ara avui habilitar partides
pressupostàries per no sabem quines quantitats ni sabem
exactament amb quins objectius, per tant, haurem d'esperar
un poc, i haurem d'esperar un poc perquè ja hem esperat
molts anys a trobar una solució a aquest problema, i vostè
sap que és un problema on crec que li consta que tots hem
fet esforços, per tractar-lo de resoldre, el millor que sabíem
i el millor que podíem. Són innombrables les reunions que
hem fet, però el que vostè no pot fer mai és atribuir
exclusivament al Partit Popular aquesta problemàtica, vostè
ho sap perfectament, ho sap perfectament, no ho ignora, que
el Partit Socialista Obrer Espanyol va governar l'Ajuntament
de Ciutadella molts d'anys, va governar el Consell Insular
de Menorca, i, aquest problema, no el va solucionar, bé és
ver que no hi havia la problemàtica actual de les 500 o de
les 600 pessetes, però, Sra. Barceló, vostè sap que el deure
d'un polític no és només donar solucions a un malalt ja
malalt, sinó fer unes cures de prevenció, i vostès, de
prevenció, no en feren cap ni una, van parlar molt al diari
aquest i al diari aquell, que amb els accessos a les platges
passarà açò o passarà allò, però quan l'any 91 el Partit
Popular va assumir el Govern de l'illa de Menorca aquest
problema o estava resolt, no estava resolt i hi havia
disparitat de criteris, i vostès havien governat abans en el
Consell Insular i sobretot a l'Ajuntament de Ciutadella, i de
l'Ajuntament de Ciutadella, vostè ho recorda, i aquí no ens
ho pot atribuir al Partit Popular, tota l'actuació es va resumir
en unes declaracions explosives del llavors alcalde, que
obriria les platges, va acabar rompent un pany i dies després
el va haver de reposar perquè no ho havia fet de la forma
que les autoritats judicials creien més adient.

Jo crec, per acabar, Sra. Barceló, i l'hi dic amb tota
seriositat, que aquest problema s'hauria d'abordar des d'un
punt de vista de consens, i intentar avui aquí instar un
govern perquè faci un concurs, una subhasta o un altre
procediment, no em sembla el més necessari ni el més
convenient per a l'illa de Menorca, sí em sembla necessari
que aquestes propostes d'adquisició d'una o altra finca, d'un
o altre lloc, que vostè cregui necessàries, les faci en el si de
les comissions que hi ha dins el consorci de la (...) biosfera
i en altres llocs, però no digui que no se l'escolta, perquè sap
que el govern del Consell Insular de Menorca, en aquests
moments del Partit Popular, no té cap inconvenient a
comprar la finca que sigui més adient per al poble
menorquí, i en aquest cas, si parléssim d'Alparico o de
qualsevol altra de Ciutadella, per al poble de Ciutadella. No
obstant això, vostè que tant ha mencionat el Sr. Reus, li he
de recordar que el Sr. Reus va dir que en comprarien un a la
costa sud i un altre a la costa nord; segurament, un a cada
banda de l'illa de Menorca, seria el més convenient. Moltes
gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té vostè la paraula per al•lusió
directa.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Avel•lí Casasnovas, aquesta
diputada n'ha sentit molts i grossos, i jo sé, efectivament, com
vostè ha dit, d'on vénen, vénen del Partit Popular, tots provenen
d'aquella banda de la cambra, sobretot relatius al que aquí estam
tractant, que és el Govern de la Comunitat Autònoma...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vostè no ha (...)

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

...i el Parlament de les Illes Balears. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Avel•lí, vol tornar a fer ús de la paraula?

Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Primerament, hi ha una cosa que hauríem d'aclarir. Es fa molt
difícil arribar a acords amb el Partit Popular, sap per quin
motiu? Perquè avui per avui no sé qui hi comanda. Ara sí que
l'hem ben despistat. No ho sé gens. Vostè tenia l'àrea
d'urbanisme, la hi van llevar, precisament per problemes dels
accessos a les platges. Vostè ho ha dit, que es trobava tot sol a
l'hora de solucionar aquest problema. El problema d'Alparico
l'han creat altres, que avui no han sortit, precisament, perquè
supòs que açò no és massa... o no saben massa saben com
defensar-ho, i hi ha gent que ha de fer més punts que d'altres per
continuar en les llistes, per no caure'n. I la veritat, es fa difícil
que per problemes d'aquest tipus, tenguem un interlocutor del
Partit Popular a Menorca, aquesta és la primera dificultat amb
què ens trobam, la primera.

A partir d'aquí, el Parlament, fins aquí hem arribat, que
no tenim el dret a dir al Govern allò que ha de fer, només hi
faltaria. Tenim dret a demanar, i el Govern i el grup
parlamentari que li doni suport a fer el que vulguin, però
nosaltres tenim dret aquí a demanar. Que es faci un concurs
públic? Només hi faltaria, els lletrats d'aquesta cambra no
l'han aturada, aquesta proposta, tan jurídicament falsa, ha
passat, i van demanar un dictamen als lletrats de la casa,
¿que en sap més, vostè? La veritat és que ho té tot per
demostrar en la carrera d'advocat, i els de la casa, no. Per
tant, tota l'argumetnació respecte del que fa referència al
concurs públic, la veritat,és una qüestió jurídica que s'ha
resolt, que  la tramitació ha passat i vostè no hi està d'acord.
Molt bé. Però és una qüestió purament aliena per no
contestar quins són els motius que fan especial la finca
d'Alparico a Macarella, i l'únic que han trobat és dir que és
una finca -no sé si ho trobaré-..., una zona important de
Menorca, i les altres?, no són emblemàtiques a Menorca?,
i les altres, què?, on són les raons que donava el president
del Consell Insular de Menorca per justificar en el plenari
del Consell Insular de Menorca, per justificar de la manera
més difícil possible, que amb açò solucionaríem els
problemes als accessos a les platges, que ni tan sols ho
soluciona a Alparico, perquè sap que hi ha un veí abans que
té unes altres barreres posades, ni tan sols açò soluciona
Alparico, ni tan sols l'accés a Macarella, i, la protecció,
tampoc no la soluciona, si vertaderament vostès no
urbanitzen Macarella, nosaltres no l'urbanitzarem, l'únic que
té dubtes a dir que en aquesta legislatura no, que ja ho
veurem en la pròxima, és el Partit Popular de Ciutadella,
que no sé si el controlen o no, però és l'únic que ha dit fa
una setmana a través dels mitjans de comunicació ja en
rallarem la pròxima legislatura, i jo els emplaç que ho posin
en el programa electoral o bé diguin que volen urbanitzar
Macarella, ja no, perquè no és electoral, perquè sap que els
ciutadans no volen urbanitzar Macarella, perquè han perdut
la batalla, perquè han perdut la batalla, i necessiten
compensar gent que havia comprat la finca per purs motius
especulatius. Jo sí que ne vull rallar, d'açò, i tant si en vull
rallar. Vull saber, i hi estic totalment en contra, que sigui el
govern qui acabi de completar el cercle de l'especulació a
Menorca, perquè de la compra, i ho demostren tots els
projectes que hi ha hagut a Macarella, l'objectiu sempre ha
estat urbanitzar, fins fa quatre dies, amb una crisi de cinema
a l'Ajuntament de Ciutadella, i quan encara hi ha un senyor
que la setmana passada era a Menorca, quan teòricament el
projecte ja no funciona, dient que encara li deuen uns
seixanta milions de gestions. Aquest és el problema, que
necessiten vendre, necessiten vendre, necessiten vendre, i
açò és pura especulació.

¿Que ho vol comparar amb altres zones com Santa
Agueda? Miri què va votar a Ferreries, primera qüestió, i
miri el vot del Partit Socialista, no se'n dugui sorpreses,
perquè ja sabem per on van els trets, tampoc no som beneits.
Per tant, aquí no ens enganxarà. El Partit Socialista, miri
què vota a cada banda, a hora de comparar qüestions de
patrimoni.
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Per tant, repetesc que aquí el Govern no té cap motiu
explícit que justifiqui no fer concurs públic, perquè hi ha moltes
zones importants de Menorca, hem de dar igualtat d'oportunitats
a tots els propietats, per tot hi ha platges tancades i totes les
zones poden tenir, segons els punts de vista, motius de
desprotecció. Faci un concurs públic i donin les mateixes
oportunitats a tothom. Tant costa, açò? Demanin al govern que
ho faci, el Sr. Reus està disposat a fer-ho, el Sr. Reus, que
també deu ser un ignorant jurídic, pel que veig, tant com jo,
com a mínim, perquè jo m'he limitat a llegir allò que diu el Sr.
Reus, el Sr. Reus diu que vol fer un concurs públic i que si l'hi
demanen, ja no ho farà, però bé, com a mínim, hem vist una
actitud oberta al que podria ser una demanda. Aquesta és la
situació. I vostès els exigeixen, des de Menorca, que no volen
concurs, que ni tan sols "apanyat", que volen Alparico, i punt.
I el contingut, el nucli d'aquesta sol•licitud, vostès no l'ha
aclarit, no l'ha aclarit. Jo li deman que ens digui què té Alparico
que és tan especial, que és tan emblemàtic, que no tenguin altres
zones, és que no ho entenem.

A partir d'aquí, que vostè vol després tirar pilotes fora per
allò dels accessos a les platges, governs, etc., miri, han tingut
totes les oportunitats i el PSOE a Menorca ha arribat a acords
amb el Partit Popular sobre el pla territorial. Hi existeixen els
acords, i existeix la voluntat del consell insular, i, a més, vostè
no hi era, i quasi s'hi va abstenir, per açò a vegades dic a no sé
qui que quasi s'hi va abstenir, li va costar votar que sí a favor
dels criteris del pla territorial, una cosa un poc així va sortir a
través dels mitjans de comunicació, no ho acabava de tenir
massa clar, però bé, sigui com sigui, vostè, en aquell moment,
no era l'interlocutor del consell insular per rallar de platges, i és
clar, a mi, se'm fa difícil arribar a un acord amb vostè si el partit
seu no el posa d'interlocutor en el pla territorial. I en el pla
territorial es plantejaven, si m'escolta, entendrà la situació,
aquells que eren públics, s'havia de recuperar la història, que era
la proposta que vam fer i que va ser aprovada a l'Ajuntament de
Ciutadella, per dir que eren públics els camins, i els que no ho
eren, perquè eren privats, plantejar que es poguessin expropiar,
(...) a un criteri del pla territorial que es dibuixaran com a
públics, açò vol dir una voluntat d'expropiació, l'únic que deim
és que avancem en aquesta voluntat d'acord feta entre el PP a
Menorca, l'equip de govern, jo supòs que algú donarà suport a
aquest acord polític, francament, i els altres grups de l'oposició.
Aquesta és la història. A partir d'aquí, jo lament les dificultats
d'arribar a acords per donar sortides al tema dels accessos a les
platges, i pot estar convençut que es va presentar la proposta
que va presentar la comissió d'estudi per fer-hi front, el
problema és que encara no s'ha iniciat aquest treball a
Ciutadella, i ho lamentam, però confiam que es farà. Podem
arribar als acords que vulgui, hi ha un inici a un acord polític de
criteris del pla territorial, els debatrem aquí, tindrem el camí per
fer-ho, però...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Acab ara mateix, Sr. President.

...però en el primer punt, seriosament, vostès valorin si
els arguments que hem donat des de l'oposició i els
arguments respecte a açò que ha donat el representant del
Partit Popular, quins pesen més. Facem que aquest
parlament vertaderament serveixi per convèncer els
contrincants, no per desqualificar els contrincants, no per
desqualificar els contrincants, sinó per convèncer-los. Donin
arguments perquè no sigui necessari fer un concurs públic,
hi donin arguments polítics, i, per favor, no facin
desqualificacions, perquè nosaltres, a vostè, no l'hem
desqualificat avui aquí en cap moment. Crec que en bé d'una
interpretació prou clara, li hem demanat explicacions, que
és la nostra obligació. Per tant, en la contrarèplica, on jo no
podré contestar, per favor, contesti amb les argumentacions
polítiques que tengui, deixi les jurídiques als serveis de la
cambra i deixi les desqualificacions personals per a altres
moments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Avel•lí Casasnovas,
té la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President, per donar resposta a alguns punts
que, evidentment, pel que veig, no havien quedat clars i
tampoc la Sra. Barceló no ha contribuït a aclarir-los.

Li donaré resposta, encara que veig que seré reiteratiu,
perquè, com vostè m'ha dit, em llegeix el pensament i ja sap
tot el que diré, però sí que hi ha algunes coses que per a la
resta dels membres de la cambra han de quedar prou
aclarides.

En primer lloc, no faci un ús tort de les expressions que
jo he dit a la tribuna i de les que hem dit els membres del
Consell Insular de Menorca. No estam en contra d'un
concurs públic, no hi estam en contra, però creim que el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és
major d'edat per saber si ha de fer un concurs, per saber si
ha de fer una subhasta o què ha de fer. Li'n diré més, sembla
evident que farà un concurs, però el Partit Popular, des del
poder legislatiu, no dirà a l'executiu el que ha de fer, perquè
hi ha una llei de contractes de l'Administració de l'Estat que
diu clarament quins són els mètodes que pot fer servir un
govern en aquest cas.

Referent a altres coses que ha dit, li n'he de comentar un
parell, perquè és obligat que les comenti.

La primera, que els lletrats de la cambra no han dit res
sobre la qüestió. Sra. Barceló, és que aquí sí que li he de dir
que vostè desconeix aquest tema. la cambra admet o no els
temes com un requisit formal, però sense entrar en el fons,
no hi entra, en el fons. Per tant, em sembla mentida que faci
aquesta afirmació.

Quant a la situació de l'Ajuntament de Ciutadella o
d'altres ajuntaments, no hi entraré, perquè nosaltres no hem
entrat a criticar mai si vostès han tingut uns programes
polítics dins un o altre ajuntament, i saben que no és la
forma com ho fem.
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Referent, per acabar ja, Sr. President, si sé per on van els
trets, perquè aquí només hi ha rerafons, el problema de l'accés
a les platges, que vostè sap que és un dels més conflictius i un
dels que més feina ens ha donat, a tots els partits, quan han
governat en un o altre moment, però el que vostè no pot fer és
desqualificar, perquè sempre ho ha fet, no a mi personalment,
però al Partit Popular, si desqualifica el Partit Popular, jo em
sent desqualificat, Sra. Barceló. El que no pot fer és
desqualificar el Partit Popular per aquest tema d'accessos,
perquè jo acabaré amb una anècdota. L'any 94 van venir uns
amics a Menorca i els vaig passejar per l'illa de Menorca veient
platges durant el mes d'agost; vam anar a unes platges  i ens van
fer pagar 500 pessetes per entrar-hi, i vam anar a una altra
platja, a una, al nord de l'illa, i el guàrdia ens va dir: "Aquí no se
entra ni pagando", no ho vam entendre, li'n vam demanar
explicacions i ens va dir que, en tot cas, hi havíem d'anar per la
mar, dies després, dia 30 d'agost, vam entendre les coses, no ho
dic jo, Sra. Barceló, no ho dic jo, ho diu la premsa, diari Avui de
30 d'agost de 1994, una de les cales de Menorca amb els camins
tancats pertany a un alt càrrec socialista del MOPTMA. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a votació. Així com ha anat el
debat, votarem conjuntament aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei, es volen posar drets, per favor? Gràcies,
poden seure.

Vots en contra? Gràcies, poden seure.

Abstencions? 

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 1558/97, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a viatge oficial del President del
Govern al Carib i als E.U.A.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència
a interpel•lacions, i la primera és la presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a viatge oficial del president del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a Estats
Units d'Amèrica. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Els Verds consideram que quan el president d'una
comunitat autònoma com les Balears surt fora del seu
territori i va a un país estranger i allà signa acords amb el
govern d'aquell país, prepara el terreny per fer projectes i
gestiona diverses actuacions, en aquell país, hauria de tenir
en compte una sèrie de qüestions de les quals, en el cas del
viatge a la República Dominicana, sembla que s'ha oblidat.
El president Matas i altres membres del seu govern, a més
d'empresaris, varen anar a la República Dominicana, i
podem dir-ho ben clarament, es dedicaren a promoure els
seus amics, les multinacionals hoteleres i turístiques de
Balears, les macrocadenes Barceló, Fiesta, Riu i d'altres
seran directament o indirectament beneficiàries d'una gran
quantitat d'acords que es varen signar amb les autoritats
dominicanes. Tots aquests acords són, de forma
pràcticament exclusiva, per ajudar únicament els hotelers
mallorquins i eivissencs que ja han destruït bona part del
paisatge i la costa de les Balears, i ara comencen a fer el
mateix a la República Dominicana. Jaume Matas i algun
dels seus consellers no anaren a aquell país a donar suport
a uns empresaris necessitats d'ajuda, a uns empresaris
oblidats, deixats de la mà de Déu, no, Jaume Matas, amb
diners públics, va anar en nom de tots a arreglar la vida a
uns senyors que tenen vertaderes multinacionals turístiques
i que no necessiten, òbviament, cap intervenció com la del
Sr. Matas, perquè els seus ingressos ja són multimilionaris
i, a més, obtenen aquests ingressos destruint els darrers
racons verges de la Terra.

El viatge del Govern balear a aquell país caribeny va
donar, com a resultat, la signatura de convenis per fer-hi
ports esportius, per fer-hi polígons industrials, per facilitar-
hi la construcció d'hotels, per portar llum elèctrica als
complexos hoteleres que ja hi existeixen, en definitiva, tot
el que es va fer varen ser mesures d'ajuda i suport als
hotelers, i no als hotelers dominicans, sinó a les
multinacionals de les nostres illes que ni necessiten aquestes
ajudes ni les mereixen, perquè el que fan és, entre altres
coses, destruir el medi ambient i desestructurar la població
d'aquell país. L'única acció que sembla que va ser una
excepció a aquesta ànsia d'ajuda de les multinacionals a la
destrucció turística va ser la construcció d'un hospital a
Higüey, l'única inversió social per al poble dominicà, entre
un autèntic allau de gestos de submissió als hotelers. La
construcció de l'hospital, insuficient clarament, sembla un
rentat de cara per no fer d'aquesta submissió una cosa tan
evident i descarada. Hauria de saber el Sr. Matas que a la
República Dominicana hi ha molts complexos hotelers on
no es deixa entrar la població local; supòs que tampoc no
sap que aquell país té uns greus problemes ecològics, com
la desaparició en els darrers anys de 200 rius o la
deforestació de 80.000 hectàrees de bosc cada any; això
provoca greus problemes d'aigua al país, l'equilibri ecològic
de la República és avui un dels problemes més greus perquè
accentua la pobresa de la població.
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Davant aquest panorama, fa uns anys, alguns hotelers de les
Balears, ben poc sensibles a qualsevol qüestió ecològica que
afecti la població local, només miraren les platges que té l'illa
i hi començaren a construir com a desesperats, privatitzant
milions de metres quadrats del país, on no pot entrar ningú del
país. A la República Dominicana no s'exigeixen avaluacions
d'impacte ambiental, de fet, les lleis no demanen quasi res i
tothom hi pot fer pràcticament de tot.

Els hotels del Sr. Barceló, Matutes, Riu, etc. tal vegada no
siguin gratacels, vostè em dirà no, Sr. Balanzat, vostè ha de
saber que els hotels que hi ha a la República Dominicana no són
com els que tenim a la Platja de Palma o com els que tenim a
Calvià, efectivament, ja ho sé. És cert que no són gratacels de
trenta pisos, però el truc d'això no és que creixen en vertical,
sinó que creixen en horitzontal, consumeixen en extensió tanta
superfície i transformen tant terreny que representen una
autèntica amenaça. No pot ser que el president del Govern
balear arribi a l'illa i només es dediqui a ajudar aquests senyors,
que fan el mateix que alguns alemanys comencen a fer a
Mallorca, comprar la nostra identitat, imposar-hi la seva cultura
i fer el que volen al marge de la població local; per què ens
queixam del que aquí fan els alemanys?, nosaltres fem allà el
mateix, o pitjor.

No s'hauria pogut pensar un poc més en la població local, no
haurien pogut vostès aprofitar le viatge i establir una cooperació
social, de solidaritat, d'autèntica ajuda entre les Balears i la
República Dominicana?, no pensen vostès que no hi ha més
gent necessitada en aquell país que les cadenes hoteleres de les
nostres illes? Els ciutadans de les Balears haurien d'estar
orgullosos que vostès hagin signat acords amb ONG, amb
organitzacions socials del país, amb col•lectius de treballadors
o joves dominicans, però això no ha passat, seria el mínim que
es podria fer amb un poble que cedeix el seu territori per a la
colonització i "turistització", amb tots els perjudicis que això
comporta.

Amb aquest viatge, contràriament al que s'ha dit, no es
promou el desenvolupament econòmic del país ni s'hi creen
grans quantitats de llocs de feina entre la població local, només
s'hi creen petites illes estrangeres dins aquell país, on es
contracten molts ciutadans espanyols i alguns de dominicans,
però sempre amb una diferència de salari i amb una diferència
de drets laborals escandalosos entre uns i d'altres, d'autèntica
vergonya, igual que a èpoques ja superades els empresaris
mallorquins i eivissencs no paguen el mateix a les persones que
fan la mateixa feina. Això es diu explotació, i no es pot tolerar
que el Govern balear empari aquest tipus d'empresa.

En definitiva, si posàssim en una balança els beneficis que
s'emportaran les cadenes multimilionàries de les nostres illes,
i el que s'emportaran els habitants de la República Dominicana,
veuríem que ens trobam davant una nova colonització on el
Govern balear només mira per la butxaca del que colonitza, i no
veu res ni fa res pel que pateix aquesta colonització.

En qualsevol cas, els Verds som respectuosos amb la
iniciativa privada, amb el lliure mercat. Nosaltres no podem
impedir que les empreses facin el que elles creguin
convenient, encara que a vegades no ens agradi el que fan.
Però una altra cosa és que el Govern doni suport a això. El
Govern no es pot convertir en ambaixador d'empreses que
degraden el medi ambient. El Govern no es pot convertir en
ambaixador d'empreses que no respecten els drets laborals
dels seus treballadors. El Govern no es pot convertir en
ambaixador d'empreses que converteixen els seus
establiments en guetos per a ric. En definitiva, el Govern no
es pot convertir en ambaixador d'empreses que s'aprofiten
d'avantatges als paradisos fiscals. En qualsevol cas el
Govern hauria d'ajudar, si així ho creu convenient, a
l'exportació d'empreses respectuoses amb el medi ambient
i amb els drets dels treballadors.

Aquest viatge al Carib es podria resumir dient que hi ha
hagut 90% de foment empresarial i 10% de solidaritat.
M'agradaria que al proper viatge s'invertissin els termes, i
anàs el president del Govern acompanyat, per exemple, per
responsables d'ONG per oferir ajuda per al
desenvolupament econòmic, ecològic i social de països
desfavorits, i així, a la fi, es faria realitat aquell eslògan
propagandístic de "Govern solidari". Moltes gràcies, Sr.
President.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. En nom del Govern té la paraula
l'Hble Consellera Sra. Estaràs.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Balanzat.
Començaré per dir que no l'entenc, i crec que molts dels
ciutadans d'aquestes illes no el comprenen. Per una banda
vostès volen ser capdavanters a l'hora de dur temes socials
i de crear ONG que facin que la gent tengui una estabilitat,
una qualitat de vida; i per una altra banda allò que ha salvat
aquestes illes en certa manera, passar de ser unes illes
pobres fa un parell d'anys, a ser unes illes avui amb la renda
per càpita més alta de l'Estat espanyol, i vostè es carrega tot
allò que ho ha salvat. No ho comprenc. Crec que no el
comprenem molts dels ciutadans.

Començaré l'exposició per explicar quins eren els
objectius d'aquest viatge, l'intentaré convèncer, i crec que
veurà que vostè està en un error, i que vostè ha fet un
discurs oblidant per complet la realitat. En primer lloc, les
relacions de la nostra societat amb la República Dominicana
i Puerto Rico són intenses i ja des de fa molts d'anys, tant
des d'un punt de vista humà, perquè hi ha una colònia molt
important de balears -recordem que hi ha el Cercle
Mallorquí a Puerto Rico o la Casa Balear de la República
Dominicana-, com des d'un punt de vista comercial o
empresarial. Ja des de fa anys, a 1992 una comitiva ja va
anar a Puerto Rico i va tenir allà l'oportunitat de mantenir
tota una sèrie de contactes amb l'anterior governador en
aquell moment de l'illa de Puerto Rico, així com amb la
colònia resident a aquella illa.
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Posteriorment, aquestes relacions s'han intensificat, i així el
febrer de 1997, concretament de dia 20 a 28 de febrer, una
comitiva encapçalada pel president del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb aquesta consellera i el
conseller de Turisme varen fer un viatge al Carib per set motius,
i en podríem dir molts d'altres, però jo crec que són els set
motius que reflecteixen el perquè d'aquest viatge. En primer lloc
perquè hi ha una colònia important d'emigrants de les Illes
Balears, tant a Puerto Rico com a la República Dominicana,
contactes i feina que feim diàriament des de la Conselleria de
Presidència, Direcció General de Relacions Exteriors, en
aplicació de la Llei 3, de 15 de juliol de l'any 92.

En segon lloc, perquè hi ha una fortíssima inversió
econòmica d'empresaris balears a la República Dominicana, fins
al punt que el 80% de totes les places d'allotjament turístic de
luxe són de les Illes Balears, i això no ho pot oblidar qualsevol
president d'una comunitat que tengui responsabilitat.

En tercer lloc, perquè hi ha unes oportunitats de negoci
importants per a empresaris de les Illes Balears que puguin
treure profit del camí ja recorregut per la resta d'empresaris que
han obert camí, i per tant això tampoc no ho pot oblidar un
president de comunitat autònoma com és el cas del Sr. Matas en
el cas de les Illes Balears.

En quart lloc, perquè hi ha unes relacions polítiques amb el
Govern dominicà que obren oportunitats per desenvolupar des
de les Balears l'ordenació turística del territori, per
desenvolupar un pla de ports deportius, per dur empreses que
facin tasques de neteja, per generar estructura comercial en certs
llocs, etcètera. Vàrem firmar allà cinc convenis, que puc posar
a disposició seva, que de qualque manera donen a entendre fins
a quin punt el Govern balear ha prestat la seva col•laboració
perquè la República Dominicana sigui en el futur un país de
futur. Parlarem després, en tot cas, d'aquest conveni.

La cinquena raó és perquè hi ha uns vincles polítics molt
importants i interessants amb Puerto Rico, amb el Govern, i una
oportunitat turística doble, d'una banda perquè empresaris de les
Balears participen en el procés de privatització d'empreses
turístiques no rendibles, i en segon lloc perquè des de Puerto
Rico es pugui iniciar una via comercial per entrar en el mercat
americà amb el producte turístic de les Illes Balears. Puerto
Rico disposa fins i tot d'una situació en matèria d'aviació
diferent a la resta del continent americà.

La sisena raó és perquè finalment per primera vegada un
grup d'empresaris privats americans obren una tenda
exclusivament dedicada a la venda de sabates fabricades a
les Illes Balears, i el Govern ha considerat oportú donar
suport a una iniciativa i a una actuació comercial d'aquest
tipus.

I la setena raó, i molt important, és perquè una
organització humanitària ha guanyat un concurs que vàrem
convocar per construir a una zona deprimida catalogada
com a tercer món, catalogada com a la zona d'Higüey, per
construir a la zona d'Higüey, a República Dominicana, un
hospital per a la gent que no té cap assistència. Si vostè
conegués la zona d'Higüey, i jo estic convençuda que els
periodistes que ens varen acompanyar i tots els que ho varen
poder veure, si vostè conegués les mancances d'aquella
zona, vostè comprendria que és absolutament necessària la
construcció d'aquest hospital, i vostè comprendria que és
absolutament necessari donar suport en el tema de formació
turística, o en el tema d'ordenació del turisme, en el tema
dels ports deportius, en el tema social, en el tema del
comerç, perquè l'única manera de tirar cap endavant i fer un
país de futur la zona de la República Dominicana.

Li diré que els governants de la República Dominicana
explicaven que abans que empresaris de les Illes Balears
desenvolupassin a la zona de Bávaro els seus negocis -
pràcticament tot per empresaris mallorquins, per empresaris
Balears- la zona d'Higüey era una zona absolutament
deprimida. Gràcies a la inversió de Balears allà, la zona
d'Higüey ha canviat considerablement la seva cara, ha
canviat considerablement el seu nivell de vida els darrers
anys.

Li he donat en aquest moment set raons per fer el viatge,
purament vinculades amb els destins del viatge, però a més
hi ha moltes més raons, que podríem donar comparatives
d'altres comunitats autònomes, i que explicarien que un
partit només amb una mentalitat molt tancada podria
convertir això en un objecte d'interpel•lació. En primer lloc,
tots els presidents autonòmics desenvolupen i tenen
obligació de desenvolupar lligams amb altres regions. Sense
anar més lluny, record ara el president d'Astúries, el de la
Rioja, o el de Múrcia, que han tengut enguany viatges a
Santo Domingo. Al mateix temps que es desenvolupava
aquest viatge, crec recordar que el president Pujol visitava
Mèxic, on la marca Chupa Chups obria una fàbrica. I vostè
s'imagina una interpel•lació d'aquest tipus a Catalunya per
aquest motiu? A més, record també que el president
d'Andalusia acabava de fer una visita a Cuba, o que el
mateix va fer el president de Galícia; i pocs dies després el
president de França va fer un viatge per Sud-Amèrica, i va
negociar i defensar la implantació de la cadena hotelera (...),
de nacionalitat francesa, a molts de països.
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Amb tot això, doncs, li he de dir que el president del Govern
d'aquesta comunitat autònoma farà tots els viatges que consideri
oportú per defensar els interessos de les Illes on faci falta. El
president d'aquest govern mai paga el viatge a cap persona, o no
va pagar el viatge a cap persona aliena al Govern o als mitjans
de comunicació en aquest cas. I efectivament aquest viatge va
coincidir intencionadament amb una actuació comercial de la
Cambra de Comerç, i per tant el Govern no es va càrrec de cap
desplaçament de cap empresari. 

També li vull dir que fa una certa pena que vostè parli amb
vergonya del model turístic balear, perquè efectivament només
s'equivoca el que fa feina. Hi ha errades, hi ha qüestions que no
s'han fet bé, i que s'han pogut fer millor. Però només vostè pot
tenir l'atreviment d'exigir avui que no s'hagin fet coses, i que en
el seu moment es veien com un gran avanç. Avui gràcies a la
nostra societat tenim el millor sector turístic vacacional
d'Europa, i gràcies a aquests empresaris i a aquests treballadors
balears, que no podran entendre mai com una persona de les
seves illes pot sentir vergonya del creixement, de la prosperitat
i de la sortida a fora, perquè aquesta sortida és el resultat de les
coses ben fetes. 

Per tant, vull dir-li i recordar-li que el que vol en definitiva
manifestar el Govern i recordar és que som la primera regió
turística d'Europa, tenim les millors i més competitives cadenes
hoteleres turístiques d'Europa; i per tant, com que això és així,
hem d'anar on faci falta a defensar la nostra exportació d'aquesta
indústria. Vostès tal vegada pensen que això només és un elogi
d'empresaris, però no, també és un elogi dels treballadors,
perquè només a un hotel allà hi ha prop de 200 treballadors de
les Illes Balears, i tots són ciutadans de les Illes Balears. Jo em
sent orgullosa que molts de ciutadans, hotelers, empresaris,
missions comercials del calçat, vagin més enllà de les Illes,
ensenyin els seus producte i aquests productes triomfin; senyal
que ho hem fet com toca. Gràcies, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Grups que vulguin intervenir per fixar
posició? Per part del Grup d'Esquerra Unida de les Illes Balears
té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. He
començat avui la meva intervenció dient que la fórmula correcta
de començar aquest debat hagués estat una compareixença del
Govern a sol•licitud pròpia o d'un grup parlamentari, i tal volta
ara convengui dir que allò més correcte també hagués estat
agrupar les interpel•lacions que hem tengut avui de matí i avui
de capvespre, perquè és evident, sentint un interpel•lant i l'altre,
que no hi havia una diferència d'orientació suficient com per
justificar un debat per separat.

En qualsevol cas, té l'avantatge aquest sistema de
debatre el capvespre el que ja s'ha debatut el matí, que
permet debatre el capvespre amb major claredat, amb major
quantitat de dades sobre la taula; i per exemple hem sentit
el president del Govern en una qüestió incidental que ha
clarificat bastant la pròpia posició política del Govern sense,
naturalment, anar en detriment de la clarificació derivada de
la intervenció de la Sra. Estaràs o del Sr. Juan Cardona avui
matí; però efectivament ho feim amb més coneixement de
causa. Sobre aquesta oferta de dades, jo convidaria la Sra.
Estaràs i el Govern de materialitzar-lo, és a dir que facilitin
aquests convenis als grups parlamentaris, facilitin la major
quantitat d'informació possible, fins i tot contestin les
preguntes que ja fa jo crec que dos mesos els va fer
Esquerra Unida, referides a diverses qüestions relatives a
aquest viatge, no estaria malament. Avui el Sr. Matas ha fet
una mica de referència als costos del viatge, però molt de
passada, ens ha explicat els costos dels quatre tècnics i dels
tres polítics -o dels tres polítics i dels quatre tècnics, no
m'enrecord-, però no ens ha explicat el global dels costos, el
cost d'aquesta cort de mitjans de comunicació que ha
acompanyat el viatge, i això simplement seria interessant
tenir-ho. És a dir, que els anim a facilitar la documentació
i a contestar les preguntes que han formulat els grups
parlamentaris.

Jo crec que efectivament està més clar l'assumpte,
malgrat que la Sra. Estaràs digui que no entén, per exemple,
al representant del Grup Mixt. Però jo crec que aquesta
manca d'enteniment jo crec que demostra claredat política.
Em sembla normal des dels plantejaments del Govern i de
la Sra. Estaràs que no es comprengui el que ha dit el Grup
Mixt. Però el Grup Mixt probablement, respecte de la
intervenció d'avui matí del Grup Parlamentari Socialista, ha
fet èmfasi en una qüestió que tal volta no hem tractat
excessivament, que és el desenvolupament induït que es
deriva de penetracions de la indústria turística com les que
el Govern ha patrocinat a aquests països del Carib. És un
desenvolupament induït, que evidentment existeix en termes
comptables, perquè és evident que es produeix una certa
creació de llocs de feina, però que és extraordinàriament
minsa, perquè el propi president del Govern ens explica que
tota la indústria complementària que acompanya la
implantació d'aquesta indústria turística és una indústria
complementària també exportada des de les Illes Balears. 

Per tant, bàsicament aquests llocs el que fa és aportar el
territori, desregulació laboral, desregulació ambiental i mà
d'obra barata. Això és el seu paper, i a canvi d'això obtenen
uns beneficis extraordinàriament minsos respecte dels grans
beneficis que sí obtenen les cadenes hoteleres patrocinades
pel Govern balear, i això és una realitat econòmica, és una
realitat política, que ni hospitals ni altres tipus d'elements
poden desfigurar, fins i tot establint sagnants
discriminacions, de tal manera que, contava l'anècdota un
periodista desplaçat, que un membre d'una determinada
categoria professional, mallorquí, referint-se als membres
de la mateixa categoria professional del país on estava
implantada la indústria turística, diu "jo guany igual que
ells", igual que tots ells plegats. 
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Això és una mica el tipus de situació que s'apadrinen des del
Govern de la Comunitat Autònoma. Insistesc, hi ha aspectes
positius en aquest tipus de viatge, tot el que sigui el suport a
l'exportació, però aquesta apel•lació absolutament buida a
l'orgull que ha fet el Sr. Matas avui de matí, aquest orgull
imperial de lo nostro, a més cridant "el nostre orgull!", així,
perquè tothom calli i escolti. No, això és literatura absolutament
buida de contingut. Aquestes grans cadenes hoteleres van allà
a obtenir beneficis, i van a fer el que han de fer allà per obtenir
beneficis igual que han fet aquí amb una altra estructura
productiva per obtenir els mateixos beneficis. No és des d'aquí
que se'ls ha de criticar aquesta intenció, que està dins la lògica
empresarial; però no s'ha de confondre la lògica empresarial
amb la lògica política de la defensa dels interessos generals.

I per acabar, perquè s'ha encès el llum vermell, jo crec que
aquí és l'única institució europea on realment es pot sentir els
responsables d'un determinat govern defensar processos de
deslocalització empresarial com a processos que defensen els
interessos generals d'una determinada comunitat. Perquè aquest
argument que diuen, aquesta indústria del moble de Manacor,
que diu "els meus llocs de feina de Manacor els he defensats
perquè he penetrat dins aquest mercat", això és una absoluta
fal•làcia. Si aquesta empresa els llocs de treball a Manacor no
li resulten rendibles i li ocasionen pèrdues, a mig termini podem
tenir l'absoluta seguretat que aquesta empresa haurà traslladat
el gruix de la seva activitat productiva a aquests països del
Carib; i es produirà el fenomen que es produeix a tota Europa
en els processos de deslocalització, quedarà aquí el procés de
gestió empresarial, el procés de màrqueting, tal volta el procés
de disseny, però de cap manera el que és l'estructura productiva
i el gruix dels llocs de feina d'aquesta indústria. És un fenomen
mundial, observat amb preocupació per tots els països europeus,
amb governs conservadors, amb governs d'esquerres o amb
governs socialistes; però en definitiva s'observa amb
preocupació. I aquí és l'únic lloc -molt bé, Sra. Ferrando, que
s'ha fixat en el tema- on això es promou com si fos realment una
espècie de pedra filosofal que ha de beneficiar al conjunt de la
nostra comunitat. La veritat és que som una comunitat singular
per moltes coses, i aquesta és una d'elles. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Intervendré molt breument, per no
repetir el debat, tot i que els elements sí que creim que han
estat diferents el matí i l'horabaixa, però creim que per part
del nostre grup el posicionament, òbviament, seria en part
una repetició del que ja hem expressat. Creim que de totes
maneres, tot i el temps que hi hem dedicat, ha estat un debat
llarg, amb distintes intervencions, però els objectius no els
hem acabat d'esbrinar, ni tampoc l'avaluació dels resultats
que se n'ha fet. Esperam també, com la resta de grups,
aquests convenis i l'avaluació un poc més per escrit, que
d'alguna manera en podrem fer un estudi més complet. Més
aviat hem vist, com deia, una operació d'imatge, de
màrqueting, mentre no vegem amb més claredat quins han
estat els resultats del viatge, tot i dir, com hem defensat avui
dematí, que si hi ha una planificació, si hi ha uns objectius
clars, i si s'ha pensat amb rigor què es pretén amb aquests
viatges, no estam en absolut en contra dels viatges
presidencials que s'hagin de fer.

Per altra banda s'ha tractat el tema de la solidaritat, que
avui dematí no havíem tractat segurament tan
profundament, però creim que si aquest govern creu que és
un govern solidari, i que aquesta dramatització fins i tot que
ens ha fet avui dematí amb el tema de l'hospital, creim que
el que s'ha de fer és una actuació de caràcter de cooperació
internacional, anar al 0,7 immediatament, dissenyar
estratègies conjuntes amb moltíssimes altres institucions, i
fer planificacions integrals que tenguin molt més ressò que
no actuacions puntuals que després es venguin. Creim que
el que s'ha de fer és una actuació sempre i sistemàticament
a través de les ONG.

En tot cas, també dèiem que els límits que ha de tenir
aquesta inversió a l'exterior, creim que en cap moment no
s'ha de mirar de potenciar el dumping social ni els paradisos
fiscals, ni exportar -una cosa que ens ha preocupat de la
intervenció de la Sra. Estaràs- el model depredador que ha
caracteritzat el desenvolupament urbanístic, i per tant
turístic, a les Illes Balears. Creim que s'ha fet una
justificació, en tot cas les circumstàncies històriques podrien
haver estat diferents. No ho són ara, que encara es manté en
gran mesura el mateix model, i no crec que sigui un motiu
d'orgull ni de defensa. Creim que el model de balearització
dels anys 60, i en gran mesura encara ara vigent, com a
mínim des de la cimera de Rio els grans fòrums
internacionals coincideixen que no es pot exportar a totes
les zones per sortir del desenvolupament. Hi ha d'haver
altres estratègies, perquè si no, és evident que el planeta no
ho podria suportar. Si l'Amazones o qualsevol zona del
Carib ha d'arribar a la riquesa, ha d'arribar al
desenvolupament a través del consum de territori que hem
patit a les Illes Balears, i per tot ha de succeir així mateix,
creim que anam per un mal camí. Hi ha d'haver altres
estratègies, hi ha d'haver per tant solidaritats internacionals
i repartiments suficients com per poder donar sortida a
aquestes problemàtiques sense aquest model que nosaltres
sí que hem exhaurit; no exhaurit, perquè encara té moltes
virtualitats, però que ens duu a un camí sense retorn.
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Per altra banda insistim que l'excés de capital que es
produeix a les Illes Balears pot tenir interès en sortir. N'hauríem
de parlar molt de temps, de la deslocalització, però el que sí s'ha
de garantir és la modernització de la indústria turística, que s'ha
de garantir poder implementar els plans d'ordenació de l'oferta
turística, i sobretot s'ha de garantir que hi hagi doblers suficients
per al redreçament del model territorial i del model turístic, que
creim que és ben hora de fer unes inversions importants per
canviar el model. Però sobretot amb el tema industrial, ens ha
preocupat la possibilitat que també s'apuntava de traslladar els
centres productius. El nostre grup està d'acord en obrir mercats,
està d'acord en suports a les noves comercialitzacions, però no
en traslladar els centres productius. No es tracta de produir
sabates en el Carib, sinó en tot cas de fer entrar els nostres
productes, i creim que probablement no seran les nostres
sabates les que hagin d'entrar a Santo Domingo, sinó més aviat
a Estats Units o al Japó, però en tot cas creim que el que no s'ha
de traslladar és la fàbrica, sinó que el que s'ha de comercialitzar
és el producte; i en aquest sentit sí que ha d'haver partners
internacionals, sí que hi ha d'haver col•laboració i hi ha d'haver
introducció.

En tot cas, creim que moltes de les coses s'han comentat.
Xerràvem d'un viatge molt concret a Santo Domingo, a Puerto
Rico i a Texas. Jo crec que sí que s'han donat uns elements que
podran permetre en altres moments en aquesta cambra
d'estudiar amb més rigor quina ha ser la funció i els objectiu que
ha de pretendre el Govern a l'exterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Una vez más se interpela al Govern
sobre el ya famoso viaje al Caribe, donde parece que se ha
quedado, puesto que no hay ninguno prácticamente, sólo hay
presente un miembro o dos del Gobierno. Quizá también sea
porque el olor a pólvora de este escaño le impide a nuestro
presidente estar más tiempo aquí con nosotros. Con una
intención distinta a la que ha tenido el interpelante esta mañana,
hemos asistido a esta segunda interpelación. Esta mañana
hemos asistido a un debate sobre el orgullo racial de invertir en
el extranjero, y esta tarde a una interpelación de carácter más
social, preocupada por la situación del Caribe, y más
concretamente por los efectos perniciosos que puede tener la
colaboración del Govern con los industriales hoteleros. Y es que
nadie acaba de explicarse el porqué de este viaje al paraíso, al
paraíso capitalista: sueldos bajos, gobierno débil, escasos
impuestos, y Panamá al lado.

Y sin embargo, hasta el propio president del Govern ha
intervenido para defender la oportunidad de la expedición
con un orgullo cargado de decibelios. Se nos ha puesto
como una de las explicaciones más fundamentales del viaje
el ejercicio de la solidaridad, la construcción del hospital de
Nuestra Señora de la Alta Gracia de Higüey, y eso da qué
pensar: ¿Cómo es que un govern que se resiste al 0,7% cruza
la mar oceana para invertir 3 millones de dólares en
aquellos lugares? ¿Porqué justamente 3 millones de dólares,
y no 2,5 o 2,9? Da la impresión de que lo importante es que
se aporten -quizá tenemos que decir mejor: que se paguen-
3 millones, sabiendo que un hospital cuesta lo que uno
quiere que cueste, pues todo el dinero que quiere invertir
puede ser aprovechado. Quien invierte tiene que decir hasta
cuánto. Lo normal es que el mismo Govern diga que estaría
dispuesto a invertir hasta x millones de pesetas en la
construcción de un hospital. Y digo de pesetas porque como
hemos podido oír esta mañana al mismo president, nos
hablaba de una inversión en dólares y no en pesetas ¿Porqué
la medida de la inversión está hecha en dólares? No cuadra
mucho, entre otras cosas porque si el compromiso se
contrae en dólares, es al propio Govern al que le
corresponde asumir el quebranto de la moneda, es decir la
posible subida del dólar, como ha sido el caso, salvo que
hubiera aceptado un seguro de cambio. Ahora bien, si la
iniciativa surge de quien va ser el beneficiario, y en este
caso se trata de un país en el que el dólar es unidad de valor,
sí que es normal que el precio de inversión se fije en
dólares. Así pues, la primera conclusión sería que el hospital
es una iniciativa, digámoslo así en general, del Gobierno
dominicano y no del Govern balear.

Pero sigamos deduciendo. ¿Porqué se le ocurre al
Gobierno de Santo Domingo pedir dinero a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares? ¿Qué hay en su país por lo
que se pueda creer que su solicitud pueda ser bien acogida?
La respuesta es evidente: hoteleros mallorquines, porque
emigrantes mallorquines hay tantos o más en otros países.
Y ahí está la conexión: Se da un dinero al Gobierno
dominicano con el fin de construir un hospital por algo que
tiene relación con la presencia de hoteleros mallorquines.
¿Y porqué? En el mejor de los casos, por mejorar la imagen
de éstos frente a la sociedad dominicana, ¿Y en el peor? ¿Es
que ha habido algún problema con dichos hoteleros frente
al Estado dominicano que necesite ser compensado de
alguna forma? El Govern contestando a interpelaciones debe
explicar los detalles inexplicados: ¿Quién se dirigió al
Govern diciéndole que debía invertir 3 millones de dólares
en un hospital? ¿De quién fue la iniciativa?, porque hay que
suponer que no se les ocurrió una vez cuando llegaron al
país dominicano. 

El objetivo del viaje, después de lo dicho, ya intuimos
que no fue la acción filantrópica, ni tampoco creo que fuera
la colaboración con los hoteleros, que se bastan solos para
sus empeños, y para el ejercicio normal de su negocio en
aquellas latitudes no necesitan al Govern. Fue todo algo más
sencillo. Este viaje sirvió para darse a conocer por parte del
tercer presidente ante la patronal hotelera y ganarse su
confianza, haciéndoles el favor de invertir en el hospital de
Higüey, entre otras cosas, para que éstos obtengan
beneficios, bien directos o indirectos, frente al Gobierno
dominicano. Corresponde al Govern explicar qué tipo de
beneficios. ¡Ánimo!
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que la
consellera de Presidència amb la seva explicació ha deixat ben
clar, ha deixat ben explicat quins han estat els motius, les raons,
quines han estat les actuacions que s'han dut a terme durant
aquest viatge a la zona del Carib i per a nosaltres han quedat, ja
dic, ben clars, i tampoc no els repetiré aquí. El que sí vull dir és
que el nostre grup, nosaltres no creim, en cap moment no creim
que els empresaris i els treballadors d'aquestes illes siguin
precisament l'origen de tots els nostres mals ni que vulguin mal
a ningú, sinó tot el contrari, són aquests empresaris, creim
nosaltres, aquests treballadors que amb la seva iniciativa, amb
el seu esforç han fet que a aquestes illes estiguin amb el nivell
de renda i el nivell de benestar que tenim. Per a nosaltres, creim
que és normal, que és raonable que el nostre president, tal com
fan altres presidents o altres càrrecs polítics, facin aquests tipus
de viatge quan existeixen vincles amb altres governs, vincles
amb altres països o quan es tenen interessos comuns o quan hi
ha projectes de cooperació, de col•laboració i quan existeixen
també raons per donar suport a la nostra gent que està invertint
i que està actuant amb altres països, qüestionar, creim nosaltres,
aquests tipus d'actuacions, aquests tipus de viatges d'un govern,
d'un president, des del nostre punt de vista no té, en absolut, cap
sentit.

Creim que el govern del Partit Popular, que el nostre
president ha de continuar amb aquestes iniciatives, ha de
continuar amb aquesta línia i ha de realitzar els viatges que
cregui oportuns quan així ho aconsellin fets objectius, quan així
ho consideri perquè es pugui donar suport a la nostra gent o
perquè es pugui col•laborar amb altres pobles, amb altres països
i amb altres llocs amb els quals ens uneixi algun tipus de vincle.
Per tant, nosaltres feim una valoració molt positiva de la
valoració que ha donat la consellera en aquest sentit i, per tant,
no tenim res més a afegir, sinó felicitar al Govern per a aquests
tipus d'iniciatives i que continuï en aquesta línia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Balanzat, vol fer el torn de rèplica?
Té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Estaràs. Evidentment, vostè m'ha dit que no
m'entén, a mi no m'estranya, probablement és que no
esperava la intervenció que he tengut, s'esperava una altra
cosa o, tal vegada és, i crec que és més aviat això, que tenim
diferents prioritats o ens preocupen diferents coses. Jo crec
que al PP, i al Govern balear en aquest cas, li interessa més,
té com a prioritats donar suport als grans hotelers, les grans
cadenes, sense tenir en compte, perquè d'això no ha fet cap
referència ni una la consellera, a les conseqüències que
pugui tenir l'activitat d'aquestes empreses a aquests països,
conseqüències ambientals, conseqüències socials, com
dèiem destrossa ecològica, explotació dels treballadors
locals, etc.

Clar, no ens entenem perquè Els Verds tenim altres
prioritats, ens preocupen altres coses. Ens preocupa que es
pugui fer una activitat turística, empresarial, i aquí vull
aprofitar per dir una cosa que sempre em cans de dir, però
que el PP sembla que no m'entén o no em vol entendre, i em
vol aparèixer com el gran enemic dels empresaris turístics,
i en absolut, Sra. estaràs, em pot presentar a mi com
l'enemic dels empresaris turístics. Sí, l'enemic d'alguns
empresaris turístics sense escrúpols que van a alguns països
més pobres a arrasar i a fer el que els doni la gana sense cap
tipus de mesura ni control, contra aquests sí que hi tenim
prejudicis i al seu favor hi tenim ben poca cosa.

Per tant, a favor dels empresaris, sí; a favor de segons
quins empresaris, no. És molt curiosa, molt significativa una
cosa. Vostè ha citat set motius pels quals el Govern havia
realitzat aquest viatge, i curiosament el darrer motiu ha
estat, tal vegada ha estat una casualitat o ha estat un lapsus
psicoanalític, el de l'hospital. Abans n'ha mencionat sis més,
tots de tipus empresarial, empreses, cadenes hoteleres,
foment econòmic, etc., etc. Per exemple, parlava de
projectes com, per exemple, ports esportius, també jo he fet
referència a alguns, com polígons industrials, algunes
centrals elèctriques, etc., preguntem-nos quins seran directa
o indirectament els grans beneficiaris d'aquells projectes, jo
crec que és obvi que aquestes grans cadenes hoteleres seran
uns dels millors i dels grans beneficiaris d'aquests convenis
que ha firmat o que firmarà el Govern pròximament.

Per un altre costat, també em venia a dir d'alguna manera
que era escandalós que jo qüestionàs el fet que un president
d'una comunitat autònoma fes viatges comercials, per dir-ho
d'alguna manera, em posava com exemple altres presidents
d'altres comunitats autònomes que també fan viatges
comercials. Bé, i a mi, què? M'és igual, que vagin a la Xina,
si volen, a fomentar els xupa-xups, m'és completament
igual. Si estigués a aquesta altra comunitat autònoma,
continuaria tenint els mateixos criteris i continuaria fent la
mateixa intervenció, absolutament. 
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Després, vostè comentava que Higüey, la zona d'Higüey ha
canviat des que hi ha la zona hotelera, evidentment, ara, si em
permet li llegiré un paràgraf molt breu d'un professor que es diu
José Serrulle, un professor dominicà que és professor
universitari de cooperació internacional de la facultat de
ciències econòmiques de Santo Domingo, autor de més de cent
llibres, aquest senyor diu el següent: "La actividad turística -
òbviament parla del seu país- tal como se ha venido
desarrollando lesiona seriamente el ecosistema, los espacios
marinos, la forestación y el suelo. La falta de control sobre las
aguas negras y las basuras procedentes de los hoteles, así como
los residuos que emanan de los barcos, provocan daños
irreparables en el medio ambiente". I després hi ha un altre
paràgraf molt interessant que parla de l'impacte que té el
turisme sobre la cultura local, i diu: "En el sur del país, donde el
turismo ha cobrado fuerza, se ha generado un fuerte proceso de
degradación humana, pérdida de identidad cultural y de dignidad,
lo cual se manifiesta a través de la reversión de valores y de la
proliferación de actividades negativas como la prostitución, la
discriminación de la población nativa y la distorsión de hábitos
culturales".

Res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Pel torn de contrarèplica, té la paraula
la Sra. Estaràs.

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

Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer lloc,
dir, en relació a les preguntes demanades pels distints grups
parlamentaris, que no s'ha sol•licitat més que per part del Grup
Parlamentari Socialista, i així se li va remetre dia 15 d'abril del
97, sol•licitud de documentació en relació als convenis, si els
altres grups no ho tenen, és perquè no ho han demanat. Les
altres preguntes que no estan contestades i són a punt de ser
contestades, són preguntes entorn a la despesa econòmica, mai
als convenis perquè no ho han demanat.

Dit això, passaré a contestar al Sr. Balanzat, una vegada
més, tots els interrogants que ha obert entorn a aquesta
interpel•lació. Quan deim que no ens entenem, no ens entenem
efectivament perquè les prioritats són diferents, perquè la
manera d'entendre el progrés, la qualitat de vida és diferent, jo
no sé quin esquema té vostè de societat, és que no em quadra,
no sé com vostè pensa en una societat amb qualitat de vida, ni
sé com muntaria una societat amb nivell de vida si no dóna
entrada als sectors econòmics, no ho entén, no ho comprenc, per
ventura aquest és el gran interrogant que tenen Els Verds, volen
una societat utòpica, però no saben com podrien tenir aquesta
societat.

Dir que, efectivament, nosaltres donam suport a tot el que
signifiqui ajudar els nostres ciutadans i defensar els interessos
dels nostres ciutadans i de les nostres illes allà on faci falta.
Aquesta és la nostra prioritat, sigui el sector del calçat, sigui el
sector turístic, l'empresarial, sigui el sector que sigui. Tots els
viatges tenen fruit, però no tenen un fruit d'avui per demà, les
grans obres tenen un fruit en el temps, i dels fruits també en
parlarem en aquesta cambra quan sigui oportú.

Efectivament, jo crec que el nostre sector turístic va fer
una gran feina i una cosa és que aquí vostè i jo plantegem
com resoldre problemes que aquí podem tenir i que serien
el resultat d'un model que quan es va plantejar no es va
poder fer d'una altra manera, i una altra és reconèixer que
els homes i les dones d'aquestes illes, i ho saben molt bé els
emigrants que són a Santo Domingo i a Puerto Rico, varen
haver d'emigrar perquè aquí hi havia manca de recursos, i
avui tenim que som la primera regió turística d'Europa,
tenim les millors i més competitives cadenes hoteleres i,
com deia un polític català fa uns dies, ens deia que sentia
orgull d'Espanya quan anava a tota Sud-amèrica i trobava
hotels de les Illes Balears, només faltaria que nosaltres ens
haguéssim d'envergonyir i amagar de la nostra veritat,
d'aquesta gran capacitat comercial.

Vostè ha dit que jo he relatat una sèrie de punts, i en
darrer lloc he dit el de l'hospital, és que eren set raons, i a
més he dit textualment, "he donat set raons per fer aquest
viatge, però en podria donar moltes més", no era una primer
que l'altra, eren set raons de moltíssima importància.

Li diré que vàrem firmar sis convenis importantíssims,
tampoc no significa que un sigui més important que l'altre,
però, en definitiva, perquè vostè es faci una idea de com és
solidari és el Govern balears en totes les zones que ho
requereixen, vàrem firmar un conveni amb el que és el
suport per part de la Conselleria de Medi Ambient i
Ordenació del Territori d'aquest govern, de prestar
assistència tècnica a la Secretaria d'Estat de Turisme de la
República Dominicana, amb el que és el desenvolupament
de la seva política de promoció i ordenació de marines, en
definitiva, ports esportius. Bàsicament, perquè el Govern
balear, segons nosaltres i també segons ells, el Govern de la
República Dominicana, disposa de l'experiència suficient
amb matèria de desenvolupament i gestió de ports esportius.
Vàrem firmar també un segon conveni molt important pel
qual la Conselleria de Turisme d'aquest Govern balear
prestarà assistència a la Secretaria d'Estat de la República
Dominicana, a la Secretaria d'Estat de Turisme, en el que és
el desenvolupament de la seva política d'ordenació turística
del país, per què?, perquè creim que en aquest tema som
capdavanters, i així ho va creure no només el Govern balear,
sinó també la República Dominicana, que tenim una
experiència sobrada i algunes coses per ensenyar. A més, la
Secretaria d'Estat de la República Dominicana firma en
aquest conveni que vol assegurar el desenvolupament
equilibrat de les diferents zones turístiques d'aquell país i
vol aquest desenvolupament equilibrat per fer possible el
manteniment d'un turisme d'alta qualitat i al mateix temps
que respecti el medi ambient, i efectivament per poder dur
a terme això, nosaltres prestam aquesta assistència i així ho
reconeix no només el Govern balear, sinó també els
responsables polítics de la república Dominicana.
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Vàrem firmar un tercer conveni on també la Conselleria de
Turisme d'aquest govern prestaria assistència tècnica a aquesta
Secretaria de Turisme de la República Dominicana en matèria
de formació turística, bàsicament perquè ambdós estats
enteníem que teníem una experiència més que sobrada en el que
seria la definició de les obres o orientacions per als
ensenyaments relacionats amb el turisme i amb la creació d'una
escola restaurant que és el que volen muntar allà.

Vàrem firmar un quart conveni que en res tenia a veure en
aquest cas amb el tema turístic, aquesta vegada amb la
Secretaria d'Estat d'Indústria i Comerç per la qual aquest
Govern, a través de la seva Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria, donaria també assistència tècnica, en aquest cas, al
Govern de la república Dominicana en el que seria el
desenvolupament de la seva política d'implantació de polígons
industrials i de servei, bàsicament perquè el Govern balear, a
través de la seva conselleria, posseeix també experiència, i així
ho reconeix el conveni en el desenvolupament d'aquests
polígons, que és que tot el Govern de la República Dominicana
està equivocat? Què és que tots els que el poble ha triat
lliurement i per sufragi universal i que els han donat la
responsabilitat de governar, estan equivocats?

I vàrem firmar un conveni, un conveni de caire social, jo
crec que importantíssim, perquè mai no podrem parlar de
qualitat de vida ni de nivell de vida on la societat no sigui
sensible amb els temes socials, que és el conveni de suport a la
Secretari d'Estat de salut pública i assistència social,
concretament la construcció, equipament i posada en
funcionament d'un hospital a l'àrea d'Higüey, no només la
construcció, la posada en funcionament, sinó que l'organització
Médicos Mundi Baleares es fa càrrec, segons aquest conveni, de
la gestió durant cinc anys, i a més a més no ho feim només amb
el Govern de la República Dominicana, sinó que també donam
entrada a l'Església que allà té una gran implantació.

Per tant, tampoc no entenc les preguntes que s'han fet aquí,
aquí resulta que un ve i s'inventa la pel•lícula que vol,  en
dòlars, no, no, hi havia un concurs i el concurs parlava de 350
milions, per aquí qualcú ha dit, ¿por qué el Gobierno pide dinero
a la Comunidad Autónoma? No ens han demanat res, hem fet un
concurs, ha guanyat, hi havia molts de projectes, 5 projectes,
n'ha guanyat un, una construcció de la República Dominicana
després d'una comissió avaluadora, i simplement això, és a dir
tot el que siguin especulacions de per què els hotelers ...?, no,
no, no, hi havia un concurs, es va guanyar el concurs allà, i tot
el que aquí ha dit el Sr. Diéguez, és voler fer pel•lícules del que
no existeix.

Res més, i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. 

III.2) Interpel•lació RGE núm. 1689/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política referent a
residències de la tercera edat.

I acabada aquesta interpel•lació, passam a la següent,
RGE núm. 1689/97, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política referent a residències de la
Tercera Edat. Per defensar la interpel•lació, té la paraula el
Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Després de viatjar un poc enfora, ens acostarem a les Illes
Balears, tornarem al nostre país i veurem com també en
aquest país nostre encara queden molts d'elements que s'han
de combatre, perquè la presència d'elements tercermundistes
hauria de desaparèixer com més aviat millor d'aquesta
comunitat que proclama amb orgull, supòs que cert, la seva
condició de la principal regió turística d'Europa, la regió
més rica d'Espanya, etc., etc.

Molt bé. Un dels elements que crec importants a tenir en
compte de cara a planificar el futur en matèria d'assistència
social és el tema de la Tercera Edat i un aspecte molt dur de
la Tercera Edat, que és l'element residencial, residencial
sobretot per a persones que necessiten assistència, no per a
persones que són vàlides, que es poden valer per elles
mateixes.

És una problemàtica estructural, no és una problemàtica
de les Illes Balears, ni d'Espanya, sinó que a les societats
desenvolupades, l'Europa rica, i Mallorca forma part
d'aquesta Europa rica, hi ha una caiguda forta de la natalitat
per una part i un allargament molt important de l'esperança
de vida per l'altra, que fa que persones que a les societats
anteriors senzillament ja no hi eren, avui no hi són,
requereixen una assistència d'alt nivell, una assistència
moltes vegades de vint-i-quatre hores amb un cost que
implica unes despeses importantíssimes.

La Tercera Edat té una importància demogràfica
creixent, som una societat, en el cas de les Illes Balears
podem trobar un exemple claríssim a Mallorca, on conviuen
nuclis profundament envellits, per exemple el municipi
d'Estellencs presentava un envelliment del 27'51%, de gent
major de 65 anys, amb municipis molt joves, que són
municipis quasi quasi de nova planta, on el nucli tradicional
és un element gairebé marginal o emblemàtic que és el cas
de Calvià; mentre Estellencs presentava un 27'51% de gent
major de 65 anys, el municipi de Calvià, en rapidíssim
creixement demogràfic, presentava únicament un 6'93% de
majors de 65 anys. Per tant, no és una situació
territorialment equilibrada, aquest envelliment presenta
llocs molt espectaculars i llocs on hi ha una presència forta
de població jove.
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Per què és important la Tercera Edat? És important perquè
quan a una societat hi ha un nombre de persones cada vegada
major que està dins aquesta àrea, els poders públics han de tenir
en compte els seus problemes. Té una importància econòmica,
abans es pensava en la Tercera Edat com un element d'estalvi,
estan formats dins una cultura de l'estalvi, estalvien molt, però
actualment també hem de reconèixer que són un element
important de despesa, un element important de turisme i que,
per tant, són un element econòmicament rellevant. I té, i això és
important i ho sap millor que ningú la Sra. Consellera de
Presidència, té una importància política creixent, perquè són
molts, participen electoralment, els vells voten percentualment
molt més que els joves, estan estructurats en associacions i, per
tant, tenen uns interlocutors estables que quan els vols trobar et
pots dirigir perfectament a ells en qualsevol moment, i ja no he
de treure aquí el tema dels famosos sopars, dinars i altres
corregudes que es duen la institució de Mallorca i la institució
balear, a veure qui arriba primer o qui sopa més. I, bromes a
part, té una importància, jo crec, social creixent, la persona
major quan comença a entrar dins una determinada
problemàtica de salut, que s'ha fet molt vella, comença a entrar
en una fase creixent cap a la no-validesa, va creant uns
problemes socials importants, en primer lloc, dins el mateix
nucli familiar. Això és un element a tenir molt en compte i que,
per tant, aquesta demanada de serveis és absolutament necessari
que es quantifiqui, es conegui la seva dimensió real i es doni
una resposta sociosanitària adequada a les necessitats, és
assumible per una societat rica, com és la societat de les Illes
Balears.

Però és que a més aquesta problemàtica no és una qüestió
que es plantegi aquí des d'un punt de vista ideològic, aquesta
problemàtica d'atenció a la Tercera Edat respon en primer lloc
a un imperatiu constitucional. L'article 50 de la Constitució
estableix que els poders públics garantiran la suficiència
econòmica dels ciutadans majors, a través d'un sistema de
pensions, però també, això és important, en promouran el
benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendrà els
problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure. Salut
i habitatge són en definitiva la problemàtica de les residència de
Tercera Edat, les residències sobretot d'assistits.

De qui és la competència? L'estatut d'Autonomia de les Illes
Balears de l'any 1983, article 10.11, parla que la Comunitat
Autònoma té competència exclusiva en matèria de Tercera
Edat, però també, i aquí començarem probablement a divergir
amb la consellera, hi ha un article 39.7 que diu que els consells
insulars tendran la funció executiva i la gestió en matèria
d'assistència social i serveis socials, i promoció social de la
tercera edat. 

Què s'ha fet des del 1983 en pla legislatiu i normatiu per
afrontar la problemàtica que ens ocupa? Hi ha la Llei
9/1987, d'11 de febrer, d'acció social, aprovada, si no record
malament, per unanimitat d'aquesta cambra; hi ha el Decret
44/1988, de 28 d'abril, que crea el registre de centres; i hi ha
un decret 22/1991, de 7 de març, regulador de les
condicions i requisits mínims per a obertura i funcionament
de centres, serveis o establiments residencials per a la
Tercera Edat. Però aquí hi ha una curiositat bastant
divertida, es remet aquest decret, el Decret 22/1991, a la
Llei d'acció social, cita els articles 3 i 12 per emparar que es
faci aquest decret, i l'article 10 allà on diu que la Comunitat
Autònoma tendrà la competència exclusiva en matèria de
Tercera Edat, però, i preguin-ne nota perquè és un element
molt significatiu, no diu res, ignora les competències que
han de tenir els consells insulars, no cita per a res l'article
39.7, per tant aquest decret no és neutral, aquest decret du
l'aigua al molí, al molí del Govern, i el 91 encara no hi
havia cap consell insular que li fes ombra, vol dir que
encara que fossin els mateixos, tenien clar que això era un
element políticament i sociològicament important i que, per
tant, citen l'article que els convé i obvien l'article que no els
convé. Però és que també la literatura d'aquest decret, ho dic
perquè això influeix i mostra les cartes, jo crec que
involuntàriament, d'una política de Tercera Edat sempre
centralitzada cap al Govern, diu al preàmbul que "el Govern
de la Comunitat Autònoma ha desplegat fins ara -som al 91-
una política de foment a l'atenció de la Tercera Edat,
manifestada en l'elaboració de convenis i concessió d'ajudes
a ajuntaments i entitats privades sense ànim de lucre, per a
la creació, la reforma, l'equipament i el manteniment de
centres de dia, llars i clubs i també" -i també, però el primer
és la resta, el primer són les llars, els clubs, etc., allà on
aquest contacte amb la Tercera Edat amb finalitats moltes
vegades clarament electoralistes es posava de manifest, i
només surt el "també residències d'ancians i d'ajuda a
domicili". I aprofita -som al 91- per donar un ventall a una
altra administració, a unes altres, diu "a les quals es podrien
afegir les insuficients aportacions que tradicionalment
realitzen altres administracions públiques", llegiu govern
socialista de Madrid.

Per tant, aquest fonament en matèria de Tercera Edat, en
matèria de residències, no ha tengut uns fonaments realment
sòlids, hi ha hagut una voluntat de mantenir competències
dins el Govern, hi ha hagut un centralisme a nivell d'Illes
Balears, hi ha hagut una ignorància del paper que han de
tenir els consells insulars, i d'aquelles pluges, Sra.
Consellera, tenim aquests fangs. Curiosament, aquesta
tendència des del 83 cap aquí, es va anar accentuant aquest
element centralitzador a mesura que el Partit Popular dins
aquesta cambra anava creixent en nombre de diputats, com
més diputats, més poder al Govern, com més poder al
Govern, més un centralisme clarament manifestat. 
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Per tant, no hi ha hagut transferències als consells insulars
en matèria de residències de Tercera Edat, i em diran, "no, hi ha
una llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i assistència social, a través de la qual es va passar la residència
Uyalfas de Sa Pobla i altres competències al Consell Insular de
Mallorca", i això només és ver a mitges, perquè aquesta
atribució, aquesta transferència de competències era únicament
un retornar unes competències que s'havien tengut, hi havia
hagut un decret del Consell General Interinsular, 28 de juny del
82, que delegava als consells insulars unes competències, quan
es va constituir la Comunitat Autònoma, el 83, les varen
recuperar, i finalment el 93, aquestes competències varen tornar
als consells insulars amb algunes, naturalment, modificacions.

Permeti'm acabar, Sr. President. Seré breu. En aquest
moment la situació és la següent: tenim un Pla gerontològic que
és el que ens ha de marcar les pautes en matèria de residències
de Tercera Edat, tant de vàlids com d'assistits, aquest pla s'ha
hagut d'aturar en la seva tramitació parlamentària perquè li
faltava l'element estratègic, l'element de dir farem tal cosa amb
tals recursos i amb tal temps, i en aquest moment en això estam,
per tant, aquí ve la primera pregunta que es planteja, quan es
durà a aquest parlament el Pla, la part estratègica del Pla
gerontològic? Segona pregunta, quines competències en matèria
de residències de Tercera Edat estan disposats a cedit i quan als
consells insulars? I després també, si anam a continuar la
política, que crec que va ser una política absolutament nefasta
i demagògica, que afortunadament crec que s'ha aturada,
aquesta política que va llançar la idea que cada poble tendria la
seva microresidència i que ha dut a una proliferació de
residències de vàlids, quan les residències necessàries són les
residències d'assistits i que en aquest moment hi ha una sèrie de
pobles, Santa Maria i d'altres, que tenen residències enllestides
i no s'atreveixen a posar-les en funcionament, perquè, si les
haguessin de sostenir, significaria la garantia que aquest
municipi, en qüestió de temps molt breu, aniria a la ruïna. Per
tant, aquests grans interrogants són els que li deix damunt la
taula, Sra. Consellera, i m'agradaria que em contestàs,
concretament i sobretot Pla gerontològic i el tema de les
competències als consells insulars.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la
paraula la consellera de Presidència, Sra. Rosa Estaràs.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Començaré per
explicar, i després anirem un per un als punts que ha tocat el Sr.
Pons (...) desenvolupament dels serveis socials per als majors
després d'una fase inicial que pareixia que l'ingrés en una
institució es faria (...) de les possibilitats, a vegades, l'única
alternativa per resoldre els problemes mèdics i socials dels
majors. Es va passar, gràcies a Déu, a una segona fase allà on
el millor era el manteniment de la persona en el seu propi
domicili, l'entor familiar i social sempre que fos possible.
Actualment, aquesta dicotomia institució-domicili ha estat
superada, ha estat àmpliament superada i existeixen altres
alternatives o recursos intermedis. En tot cas, està clar que cada
usuari potencial de serveis socials haurà de rebre el recurs més
d'acord amb la seva situació, sigui el que sigui.

Per tant, vostè planteja el tema de les residències. Si em
permet, la interpel•lació no hauria de ser aquesta, hauria de
ser plantejar el que pensam nosaltres del pla gerontològic i
com pensam nosaltres dels recursos socials d'aquesta
comunitat per les persones majors, perquè les residències
són un recurs més. Per tant, hauríem de parlar de serveis
d'ajuda a domicili, hauríem de parlar del suport a la
permanència de les persones majors als nuclis familiars,
hauríem de parlar d'habitatges tutelats, hauríem de parlar de
clubs i llars, hauríem de parlar de teleassistència, hauríem
de parlar de centres de dies i també hauríem de parlar, com
no, de les residències, els centres de llarga estada. Com dic,
vostè només s'ha centrat en aquest trosset de la pel•lícula,
però la pel•lícula és molt més àmplia, no podem parlar de
residències si no parlam de tota la pel•lícula.

Però, ja que vostè vol que parlem de residències, idò,
parlarem de residències. És un recurs més que s'ha de
concebre com un recurs obert on, a més d'una acollida que
es té per part de la persona major, hi ha una funció de suport
social, de suport psicològic, atenció mèdica, infermeria i
rehabilitació. A més a més, en aquestes residències, també
s'han d'oferir places d'estància temporal o estada diurna i
programes de coordinació sociosanitaris. És un recurs
essencialment dirigit a aquelles persones que no tenen
independència, que no es poden valer per elles mateixes i,
per tant, hi haurà una priorització en aquells cas dels (...), en
aquell cas de les persones que tenen aquella dependència,
que els falta la independència.

Què pensam fer nosaltres entorn d'aquest tema? En
primer lloc, en el mes de setembre, presentarem el pla
gerontològic, que serà un pla integral i un pla estratègic,
amb una sèrie de terminis, dades, pressuposts, de tal manera
que serà un compromís a quatre anys d'aquest govern entorn
de les persones majors. Però, primer de tot, haurem de fer,
d'una manera primordial, establir un marc normatiu,
descriptiu, estable i racional. Quan dic marc normatiu i
descriptiu és perquè volem tenir tots i cadascun dels
diferents establiments i serveis socials d'aquesta comunitat
i compondre aquest gran sistema balear de serveis socials.
D'aquesta manera, establirem la regulació que servirà de
marc de referència. També volem un marc estable, no fos
que cada vegada que canviïn els polítics, canviïn les
polítiques per a la gent major. Per tant, el marc normatiu, al
manco, marcarà una estabilitat, que és el que, d'alguna
manera, farà que aquells que estiguin afectats, com seran les
persones majors d'aquestes illes, siguin, sense dubte,
emparats. A més a més, ha de ser un marc racional, perquè
es tracta d'una qüestió que no depèn, com he dit, dels colors
i de les tendències polítiques, sinó que volem donar un
suport legal a aquests majors, a qui devem el màxim
respecte.
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Posarem en marxa, idò, el tema del pla gerontològic que,
com he dit, entrarà aquest setembre en aquest parlament, per
tant, que sigui debatut en el proper període de sessions. Però
haurem d'instrumentar els recursos necessaris per donar la
sortida més òptima a les necessitats exhaustives en relació a la
persona major. 

Entre les tasques que hem de dur a terme per part del Govern
balear en matèria de persones majors, hi figura aquesta
elaboració d'aquest pla integral i d'aquest pla estratègic, que no
tendrà altra cosa que ordenar, planificar, proveir i coordinar els
recursos necessaris i adients per atendre aquestes necessitats. El
criteri serà el de sempre, el de la màxima qualitat, eficàcia i
flexibilitat. Dins aquest marc d'aquesta política de les persones
majors que estam dissenyant des del Govern balear, com he dit
abans, les residències de persones majors són una tipologia més
no diferenciada dels recursos que integraran la xarxa de centres
i serveis d'atenció a les persones majors. El pla tendrà dues
parts, la primera part serà un diagnòstic de situació, saber
exactament a quin moment ens trobam i, per tant, una primera
anàlisi del que serà la realitat actual, configurada, un diagnosi
de la situació. Posteriorment, anirem a la part d'estratègia, ens
marcarem terminis, pressuposts i compromisos a quatre anys.

Quan vostè em demana quins serien els objectius i criteris en
matèria de residències, jo crec que els objectius i els criteris
estan molt clars. Els objectius són, senzillament, aquests:
primer, adequar la creació de recursos a les necessitats
existents. Anem a veure de quines necessitats parlam i, després,
veurem quins recursos. Per tant ja li dic no rotund al fet que
cada poble tengui una residència. Si el batlle de Santa Maria va
construir una residència, -per cert, m'ha vengut a veure perquè
(...) el tema-, és un tema que és municipal, a aquí no s'hi va
implicar, en cap cas, el Govern. Per tant, adequar la creació de
recursos a les necessitats reals.

En segon lloc, afavorir al màxim que les persones majors
visquin al seu domicili o, al manco, al seu àmbit habitual de
referència i establir quines seran les necessitats futures en
funció del canvi demogràfic i cultural que es preveuen en els
pròxims anys. En definitiva, també culturitzar a la població
perquè la població pugui contenir aquesta demanda d'aquells
casos que no tenen que anar a una residència, d'aquells casos
que puguin tenir contenció comunitària. També haurem
d'establir uns criteris de finançament d'aquests serveis i haurem
de delimitar quins models de gestió hauran de tenir aquests
centres, tant quant a les estades diürnes, com a qualsevol tipus
d'estada. També haurem de tenir molt en compte una normativa
sancionadora que correspon al Govern, aplicable a tota la xarxa
d'atenció al col•lectiu de persones majors, de manera que
establirem un sistema d'avaluació continuada de la gestió
d'aquests recursos i d'aquests serveis que integren aquesta xarxa
d'atenció a les persones majors, a partir d'aquí, quan hi hagi una
sèrie d'infraccions, es podrà aplicar una normativa sancionadora
a tota aquesta xarxa.

Els criteris bàsics per la redacció d'aquest pla són
bàsicament els que vostè ja sap: revisar i valorar la demanda
actual de les places residencials, perioritzar i donar prioritat
a l'assistència dels no vàlids, de les persones depenents,
potenciar els recursos comunitaris alternatius a la
institucionalització. He començat aquesta interpel•lació
parlant de teleassistència i de serveis d'ajuda a domicili, de
llars, de clubs, de centres de dia, tot això són alternatives
importants i s'haurà de culturitzar a aquesta població perquè
aquestes alternatives la institucionalització s'hauran de tenir
en compte en aquesta pla gerontològic i s'hauran de tenir en
compte en la configuració d'una futura societat amb el nivell
social que pertoca. També haurem d'establir, sense cap
dubte, uns criteris de creació de recursos contemplant
l'ordenació marcada per aquest pla estratègic. En qualsevol
cas, introduir tots els recursos de caire sociosanitari.

Li vull dir, en relació al que vostè ha explicat, que vostè
ha plantejat aquí tota una sèrie de dubtes. En primer lloc,
quan el pla gerontològic?, el mes de setembre, m'ha
demanat competències (...) als consells insulars, vostès
tenen una transferència, efectivament, emmarcada dins les
antigues competències del Consell General Interinsular, i
vostès, com a Consell Insular, reunits en plenari varen dir
exactament el que volien i el que no volien. Una part
d'aquestes competències varen ser retornades al Govern
balear, segons la Llei d'acció social també hem de tenir molt
present en temes socials els temes de la col•laboració entre
Govern, consells insulars i ajuntaments. Per tant, contest
que, efectivament, em sembla molt increïble que un
representant del Grup Socialista em parli del seu interès per
les residències quan vostès tenien una possibilitat, una gran
possibilitat, governant aquests anys a Madrid, quan han
estat paralitzades les transferències en matèria de l'Inserso,
i tenia una possibilitat per poder empènyer a Madrid, que
governava el PSOE, per poder donar els doblers, el
finançament, reconegudes les inversions generals de l'Estat,
inventariats els solars (...) que va donar l'ajuntament de
Felanitx per fer la residència del (...) de Felanitx i cap dels
diputats que seuen en aquesta cambra, -que jo sàpiga-, no va
donar cap passa perquè des de Madrid donassin el
pressupost adequat, o adient, o una part del pressupost per
poder construir aquesta residència d'assistits a Felanitx, tot
i que estava inventariat el solar dins el patrimoni de l'Estat
perquè havia estat cedit per Felanitx i que la inversió estava
dins els pressupostos generals de l'Estat, però aquests
doblers no arribaven. Certament, ha hagut de ser el govern
del Partit Popular qui ha donat la passa endavant quant als
pressupost adients per poder construir aquesta residència
d'assistits de Felanitx. Per tant, aquest interès sobtat pels
temes de residències, idò, sí, jo no sé (...) perquè tenien una
oportunitat per veure aquest interès..., per demostrar aquest
interès i la varen desaprofitar.
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En qualsevol cas, dir que vostè també parla d'un centralisme.
No hi ha cap centralisme. Aquí cadascun fa la seva feina i,
efectivament, el Govern balear ha creat clubs i ha creat llars, no
faltaria més. Per aquí hi ha el llistat, és bastant sorprenent tot el
que han fet, perquè, -com he dit-, hem de culturitzar a la
població per tal de contenir la demanda d'aquelles persones que
puguin tenir (...) comunitària. Jo vull crear moltes llars a cada
banda, i vull crear molts clubs, però no ho vull fer per això que
vostè diu polític, clar, jo entenc que vostè, com que ho veu dins
la seva institució, pensa que tots som iguals. Jo ho vull fer
perquè vull evitar l'internament a residències i la
institucionalització de tots aquells que jo pugui. Moltes gràcies,
Sr. President.

(El Sr. Vice-president segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grups que vulguin intervenir? Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
residència o institució per a persones majors ha sofert altes i
baixes quant a prestigi o imatge social a l'encara curta història
dels serveis socials dirigits a l'atenció de persones majors.
Aquesta curta història, que a alguns països desenvolupats es
remunta en posterioritat a la Segona Guerra Mundial, al nostre
país és més recent. És als anys 70 quan va començar a perfilar-
se el que arribaria a ser, en el futur, un sistema públic de serveis
socials. Va ser, precisament, la falta d'un servei social públic
organitzat que s'oferissin altres serveis i recursos, per exemple,
hagués pogut ser, -si en aquells moments (...)-, ajuda a domicili,
el que explica que per moltes persones es ves la residència com
a únic recurs.

La residència, que es pot definir com un centre gerontològic
obert, de desenvolupament personal i atenció sociosanitària
professional, on viuen temporal o permanentment persones
majors amb algun grau de dependència, és un dels recursos que
té la gent gran a la seva disposició. Però no oblidem que el lema
més adequat que (...) les persones majors seria "a casa mentre
sigui possible i a la residència quan sigui necessari". La majoria
de gent major no té ganes d'anar a una residència. Altres països
europeus han estat crítics amb aquest tipus d'equipament. El
país que va dur més enfora aquesta crítica d'una residència va
ser Dinamarca, arribant a prohibir la seva construcció per llei
l'any 87. Per altra banda, la llei mencionada, va prioritzar
construir habitatges adaptats a les persones majors, sense
barreres, sistema de telealarma, sistema de serveis comuns. Els
resultats d'aquesta política començada a l'any 87 són que, avui,
tenen en aquest país un 10% de persones majors de 65 anys que
viuen a allotjaments d'aquest tipus, tenen un 20% de persones
majors amb ajuda de domicili coberta, i avui no tenen demanda
per places residencials. Això crec que..., hem de reflexionar
sobre aquest tema.

És important, també, no oblidar que la construcció de les
residències hauria de respondre a raons de racionalitat i
planificació: demanda, avaluació, manteniment; i no només
a voluntarisme polític, -com s'ha dit aquí-, que per desgràcia
ha sofert la nostra comunitat autònoma aquests darrers anys,
com vostès saben. L'Inserso s'ha transferit ara i, -com he dit
abans-, aquesta comunitat no ha creat ni una sola plaça
residencial assistida al llarg d'aquests anys. Jo també
demanaria serietat perquè, si bé és cert que aquí s'ha parlat
de la creació de centres de dia, centres d'animació, aquests
centres que s'han fet al llarg de les nostres barriades i
municipis, jo vull recordar aquí que va ser, precisament,
l'ajuntament de Palma socialista qui no en va fer cap ni un.
Va ser a partir de que el govern socialista se'n va anar de
Palma, quan es va començar la construcció d'aquests
centres, poc a poquet, però que si bé és cert que no s'han
cobert totes les àrees, o tots els nuclis de població de Palma,
totes les barriades, sí que ja la majoria d'elles disposen
d'aquest tipus d'equipaments. Els pobles varen ser més
sensibles i els ajuntaments, fos quin fos el color polític,
varen iniciar aquesta construcció d'aquests centres de dia,
places residencials, cap ni una. Aquí s'ha dit i s'ha fet
menció, aquesta cambra mai es va pronunciar en aquest
sentit a l'hora de demanar aquestes places residencials.

Per altra banda, del fet a nivell estatal, no seré jo qui en
faci una valoració. Seran les declaracions que va fer el seu
director general, Sr. Hector Maravall, qui ens va dir, -i el Sr.
Maravall no era precisament del Partit Popular-, unes
reflexions que va fer sobre residències de les persones
majors, deia, "es posible que, llevados por un cierto espejismo
de los años del gran crecimiento presupuestario, hayamos
diseñado unos centros de alta calidad, pero difícilmente
mantenibles; hayamos programado unos centros que causan
admiración externa y gran satisfacción interna, pero que, a no
ser posible presupuestariamente una mayor generalización,
crea una dualidad difícilmente justificable entre ciudadanos
atendidos con gran calidad y ciudadanos en lista de espera",
i acaba dient el Sr. Hector Maravall, "hubiera sido preferible
hacer centros más modestos pero más numerosos,
adecuándonos a la realidad del actual nivel de desarrollo de
las políticas de bienestar social de nuestro país". Això no ho
dic jo, ho diu el director general seu en unes declaracions
que va fer quan va presentar residències per a persones
majors.

El tema residencial és complex, s'ha de contemplar dins
el circuit complet d'atenció per poder fer una política
encertada i seriosa, tenint en compte una sèrie d'elements:
prevenció, ajuda a domicili, centres de dia, habitatge tutelat
i, en darrer terme, residències, perquè no hem d'oblidar que
actualment existeix un progressiu envelliment de la població
i l'augment que s'espera en les pròximes dècades és molt
important. Si a tot això hi afegim el canvi de model social,
com pot ser la posició de la dona dins la nostra societat, la
inestabilitat de la institució familiar i l'espai de l'habitatge
entre altres, la problemàtica és molt considerable.
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Per altra banda, el Govern, -s'ha dit aquí-, té a punt de lliurar
a aquest parlament el pla gerontològic que ens definirà i ens
aclarirà moltes qüestions aquí plantejades. Però, aquest pla
gerontològic, -particularment aquesta diputada que els parla va
demanar que tornàs al Govern perquè el quantifiqués i perquè
digués on pensava ubicar aquells equipaments-, no té la mateixa
política, aquest parlament i els diputats en aquest parlament,
que quan es troben a una altra institució. Aquí els plans han
d'anar quantificats i han d'anar amb una ubicació ja determinada
i, segons on, no va ni quantificat, i si va quantificat ho fa per un
any. Crec que hauríem de ser seriosos. Quan els plans es
demanen aquí quantificats, haurien de demanar que es
quantifiquessin per tot, així hi hauria una coherència i una
serietat i un rigor que han de caracteritzar als diputats d'aquest
parlament.

Després també...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vidal, vagi acabant...

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Ja acab. Després, també pens que per tenir una política
encertada i seriosa, una vegada que tenim les transferències de
l'Inserso aquí i el pla gerontològic, ens permetrà planificar i fer
una política de cara al futur. Pens que acabant aquesta dècada,
prop de l'any 2000, ja hauríem d'haver aclarit quin seria el
model d'atenció que volem donar a les nostres persones majors.
Tenim, per tant, davant nosaltres un repte important, planificar
com toca el tema residencial o impulsar, -com he dit abans-,
polítiques alternatives. Per això, és interessant realitzar una
avaluació conjunta entre totes les administracions i una reflexió
profunda per arribar a les propostes més encertades en benefici
dels nostres majors. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el representant d'Esquerra Unida, Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
També Esquerra Unida considera interessant aquesta
interpel•lació, malgrat que coincidim amb part de les
intervencions que s'han fet fins ara, que actualment els termes
de residència o la problemàtica de les residències de persones
majors no coincideix com en èpoques anteriors es considerava
única solució per la solució de persones majors que
necessitaven ajuda, que necessiten assistència.

Aquí ja s'ha dit que no tenim pla gerontològic autonòmic,
només ens podem referir al Pla gerontològic general, del
Ministeri d'Afers Socials del 93. En aquell pla també es
parlava que la residència continua sent necessària,
maldament que no sigui l'única solució. Sembla ja que totes
les corrents d'opinió, tots els tècnics interpreten que la
integració és la millor forma per donar assistència a les
persones majors i, per tant, la possibilitat de viure a una
casa normal, amb un entorn de tota la vida, i tenint dret a un
nivell de vida normal, seria la solució més adient. Per això,
es parla més de serveis domiciliaris, de teleassistència, de
voluntariat o d'acolliment familiar, etc.

A les Balears ja tenim l'Ibas, ja s'ha estrenat un institut
balear d'afers socials, i coneixem els recursos que han estat
transferits, la residència de la Bonanova, sis centres de dia
a les tres illes, però allò que encara no sabem és quina
política pensa aplicar-se en els anys vinents. Per això no
sabem si el percentatge de la població que està assistida a
través de la residència i a través dels centres de dia és el
percentatge adient a les necessitats de les nostres illes. Es
parla que a nivell estatal hi ha una ratio d'1% d'assistència,
de presència a les residències, quan l'ideal seria un 8%
d'aquestes assistències. No coneixem aquí si a través dels
centres de dia de la residència i de tots els recursos que té
l'Ibas, en aquests moments, arriba a un percentatge adient o
està molt per davall de les necessitats que té aquest sector
de la població. Un sector de la població que no podem
oblidar que, d'aquí tres anys, l'any 2000, es parla que
arribarà a un 15%, que tendrà més de 65 anys, i que
l'esperança de vida a l'Estat espanyol és una de les més altes
del món. Per tant, és evident que és necessària una política
adient per aquest sector de la població i una política
assistencial cara a tota aquella part d'aquest sector de la
població que necessiti ajut, que necessiti assistència.

Aquí s'ha parlat, per part de la consellera de Presidència,
que el setembre d'enguany, d'aquí uns mesos, ens
presentaran el pla gerontològic conjuntament amb un pla
integral estratègic. Ens sembla important aquest anunci i ens
sembla important que s'hagi parlat d'una diagnosi de la
situació i uns terminis, uns pressupostos, uns compromisos.
Esperarem aquest pla gerontològic, esperarem aquesta
primera part de la diagnosi, però allò que ens agradaria, -i
veurem si a través de la moció derivada d'aquesta
interpel•lació es planteja-, seria cap on va la política del
Govern i quines seran les prioritats per aquest sector de la
població, no tanta residència com s'ha dit fins ara, sinó tot
allò que signifiqui conjunt de serveis socials per a la tercera
edat, per a les persones majors, quines seran les prioritats
d'aquest govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el representant del Grup
Parlamentari Nacionalista, Sra. Catalina Bover.
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LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El Grup Nacionalista també comparteix l'opinió de la necessitat
que es presenti al Parlament el pla gerontològic i que es pugui
aprovar, per tal de poder debatre i analitzar conjuntament tots
els grups polítics representants aquí els reptes que s'hagin
marcat i programat. Sempre hem defensat que el pla
gerontològic ha de ser l'element bàsic, l'instrument, així com
vostès plantegen, de coordinació de recursos en matèria de
tercera edat i també document bàsic per obligar a totes les
administracions que tenguin competències en aquesta àrea, que
es puguin coordinar i estructurin (...) que duguin a nivell de
tercera edat.

És obligació recordar, una vegada més, que aquest pla es va
retirar del debat a comissió a causa de les mancances del pla i
de la pobresa dels continguts que es plantejaven. Esperam que
quan es dugui a debatre, com ens han anunciat, s'hagin millorat
aquests plantejaments i esperam més qualitat. No hem de ser
estadistes per observar que la piràmide d'edat d'algunes zones
de les illes és alarmant. La proporció de tres persones actives
front a una persona major de 65 anys fa que sigui urgent el tenir
algun tipus de planificació referent al col•lectiu de la tercera
edat, sempre, però, adaptada a les demandes dels nostres majors
i també dels informes tècnics que les avalin. És cert que s'han
d'entendre les necessitats d'aquests col•lectius o s'han d'atendre
aquestes necessitats quant a les activitats lúdiques, -que ja hem
comentat abans-, donar suport a la projecció social dels majors,
organitzar programes per donar oportunitats, que puguin gaudir
d'unes experiències que no han tengut oportunitat de tenir, des
de programes de promoció de la salut, educatius, etc. Ara bé, el
que hem de potenciar de veritat i amb força (...) són polítiques
solidàries amb el sector dels majors que no tenen el suport
familiar ni l'economia per poder tenir un ajut i obtenir la qualitat
de vida que tota persona es mereix.

Vostè, Sr. Pons, a la justificació de motius de la
interpel•lació, afirma que una de les problemàtiques del sector
de la tercera edat és el que fa referència a les residències. Ha
estat freqüent, durant aquests darrers anys, veure com
nombroses residències destinades a persones majors no han
entrat en funcionament, i estan tancades o s'han destinat a altres
usos, com són la de Montuïri, Bunyola, Puigpunyent, -que es va
construir en contra de l'opinió dels tècnics municipals-, la de
l'Alqueria Blanca, la de Vilafranca, -el meu poble-. No sabem
quan es pensen obrir aquestes residències, tampoc no sabem
quin àmbit territorial tendran, quina tipologia d'usuaris tendran
aquestes residències. Aniran dirigides a cobrir necessitats de
vàlids o dirigides als assistits?, quins informes tècnics han
avalat la construcció d'aquestes residències? Però també és molt
necessari no perdre de vista, hem de tenir en compte que totes
les enquestes que es realitzen a les persones majors relacionades
amb aquest tema, el de les residències, la resposta de la gran
majoria és que prefereixen quedar-se a casa que anar a una
residència. Per tant, pensam i defensam que (...) tota
administració és crear recursos, o ha de crear recursos, per
mantenir els majors a casa seva. En aquest sentit, es fa necessari
saber quina planificació es contempla realitzar des del Govern
amb equipaments assistencials en el sector de persones majors.

Ja es va anunciar, també, des del Govern de les Illes Balears,
una inversió de mil milions de pessetes per a la construcció
de centres de dia. Pensam i defensam, des del nostre grup,
-sempre ho hem fet així-, que aquests centres de dia han
d'anar dirigits preferentment a persones majors assistides no
vàlids, ja que la política del nostre govern ha anat impulsant
fins ara, -esperam que canviï-, la creació de clubs de tercera
edat, enfront d'aquests centres de dia que nosaltres sempre
hem defensat. Ens demanam com es pensen invertir aquests
mil milions de pessetes, quines prioritats s'han previst des
del Govern, com es pensen canalitzar aquests recursos
econòmics? Desitjam i pregam, també, que es potenciï
urgentment des del Govern una figura clau dins el món de
la tercera edat: són els habitatges tutelats. Sabem
positivament que les experiències que existeixen a Alaror,
concretament, són valorades molt positivament, no només
pels usuaris, per les persones majors que ja hi viuen, sinó
també pels tècnics que coordinen i avaluen aquestes
experiències. Només li vull dir, Sr. Pons, que esperam la
moció que segurament derivarà d'aquesta interpel•lació per
aprofundir en aquest tema. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Margalida
Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La veritat és que preparar una intervenció per
respondre o per contestar al Sr. Pons sempre resulta difícil,
perquè un sap el que hi ha escrit però després no sap com
ens sortirà, perquè, normalment, el que ens diuen els papers
no té res a veure amb el que ens diu. Ho hem vist altres
vegades a interpel•lacions i a mocions on parlam de política
d'acció social, vostè ens ha parlat (...), Ku-Klus-klan, i avui
deia, "començam bé, parlam realment d'una problemàtica
molt important que és el tema de les persones majors". Hem
començat bé, després ens hem començat a embullar perquè
el tema ja no eren les residències sinó era que les
transferències, el centralisme i la cosa ja s'ha embullada,
però avui crec que hem anat un poquet millor que els altres
dies i ens hem centrat en un tema que creim que realment és
molt important, i crec que és un tema que preocupa no
només aquesta comunitat, sinó que la problemàtica que
vostè ha plantejat aquí, que no és la mateixa que la del títol,
perquè el títol és "residències, després ens entra en un tema
que és molt més important, que és la problemàtica de
l'envelliment de la població, que generarà tota una sèrie de
problemes o de qüestions, que és necessari resoldre i que no
només es plantegen en aquesta comunitat, sinó que és un
tema que es planteja en tota la Unió Europea. Vostè sap que
l'any 93 es va celebrar l'any europeu de les persones d'edat
avançada, i un dels problemes o dels debats que es varen
posar damunt la taula era precisament el canvi de les
tendències demogràfiques i tot el que a això condueix, i és
cert, hi ha d'haver una certa planificació i veure què passarà
realment amb aquests canvis de la demografia de la
població, que duen a un envelliment i, en canvi, a poc
creixement de la població, i és important perquè crec que
tots estam d'acord, hi ha unanimitat a tot Europa, que el
progrés social ha d'anar conjuntament amb un progrés
econòmic i que la situació actual de l'economia no facilita
que aquest progrés social a vegades sigui com vulguem, i és
necessari compaginar un poc aquests dos temes.

Precisament, les solucions no són fàcils, fins i tot en els
temes de les persones majors, i així ho reconeix la Unió
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Europea, que diu que s'han de plantejar propostes innovadores
perquè no és fàcil troba solucions a aquesta problemàtica, i
planteja solucions, com la solidaritat intergeneracional, el tema
del voluntariat que ha plantejat la Sra. Thomàs, compaginar els
temes de les polítiques socials amb les polítiques de treball, fins
i tot de la igualtat d'oportunitats o del desenvolupament. I
aquestes són precisament les qüestions que hem de resoldre, i
com vostè molt bé diu en la seva interpel•lació, és un tema que
s'ha de resoldre a través del Pla gerontològic, vostè diu que el
Pla gerontològic és una eina de coordinació institucional, de
planificació de recursos i de programació d'actuacions. Jo crec
que vostè ha avançat, o ho ha mesclat, perquè ens demana
política de residències, que és un punt dins el que seria tota la
problemàtica o tota la programació d'actuacions d'un pla
gerontològic, com molt bé ha explicat la Sra. Consellera,
abordarà diferents temàtiques, un tema serà el de la residència,
que, segons pareix, i crec que tots els grups hi estam un poc
d'acord, que ja..., bé, el tema de les macroresidències ja està
superat, com les organitzam, i crec que és un tema que ha de
resoldre el Pla gerontològic. Ha dit molt bé, ho ha explicat i ens
ho ha avançat la consellera, perquè, al final, pareix que el tema
de la interpel•lació va sobre el Pla gerontològic més que sobre
residències, aquest pla haurà d'analitzar els recursos que hi ha,
i crec que és important que ara es faci una anàlisi, ateses les
noves transferències que hi ha hagut des de l'Inserso, que ara és
l'Ibas; crec que és important tenir-ho en compte, cosa que no
passava abans amb el Pla gerontològic; crec que ara, els
recursos, s'han d'analitzar d'una altra manera, i crec que és
important tenir en compte com aquests recursos de què ara
disposam a la nostra comunitat poden fer front a les necessitats
que tenen les persones majors, i, les necessitats, no només les
que hi hagi plantejades ara, sinó les necessitats que es poden
plantejar a mig i fins i tot a llarg termini, perquè, si no, no
servirà per res, i crec que és bo tenir en compte totes aquestes
variables que hem exposat aquí per intentar trobar solucions,
però, a més, no unes solucions fixes, sinó unes solucions que
variaran perquè jo crec que la situació actual d'Europa canviarà
i es produiran canvis importants, i serà necessari canviar i
millorar les situacions.

Per tant, crec que és molt important el que ens ha
avançat la consellera, que és necessari mirar les necessitats
que hi ha, ordenar, adaptar, millorar i, després, crear, segons
el que tenguem, i centrar-lo en el tema de les residències
avui, tal vegada, pot parèixer un poc simple, reduir-ho
només a això. Després ha resultat que vostè ha concretat en
tres temes, que és quan s'hi durà el Pla gerontològic, supòs
que després la moció anirà més sobre aquest tema i sobre el
tema de les transferències. En el tema de les transferències
no entr, crec que l'únic que li podria dir a la consellera i a
tot el Govern és que es poden donar l'enhorabona per la
manera com han aconseguit les transferències, per l'ànsia
que té el consell per rebre-la, això significa que han vengut
molt ben dotades, perquè ja hi ha molt d'interès que passin
al consell insular, i si no haguessin vengut tan ben dotades
les competències de l'Inserso, segurament no les voldrien
tan ràpidament. Jo crec que, ja s'ha repetit i aquest era un
debat que ja es va tenir amb una proposició no de llei, les
hem rebudes fa molt poc, ara miram les necessitats, veim
què és el que hi ha i després ja ho ordenarem.

Crec que res més, perquè supòs que ja vostè entrarà en
el tema de la seva moció, com segurament hi durà després
de la interpel•lació, on ja ens centrarem més en qüestions
concretes i no en un tema tan ample.

Només per acabar, li voldria dir que la Unió Europea, no
crec que vostè s'ha referit a la Sra. Estaràs en el tema, que
les persones majors són políticament molt interessants, o
una cosa per l'estil li ha dit. No sé per què s'ha referit a la
Sra. Estaràs, qui ho diu és la Unió Europea en el Llibre verd
de política social, si m'ho permet l'hi llegiré, "un objetivo
importante de nuestra sociedad europea activa debe ser la
política de reorientación de las políticas económicas y
sociales, con el fin de reflejar la realidad de una población de
la tercera edad, que será un importante grupo consumidor,
movilizarà fuertes inversiones, ejercerá influencia política y
podría desempeñar", i això és el que és important, "un papel
importante en la resolución de los problemas de segregación
juvenil y de oportunidades de las mujeres, a los que nos hemos
referido". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Damià Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, té vostè la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sra.
Ferrando, que la tercera edat és important, basta veure la
importància demogràfica que té, valgui la redundància, dins una
societat, la incidència que té sobre els processos electorals, i
vostè mateixa, jo he tret el tema aquí perquè em fa la impressió
que un dia o l'altre haurem de fer una moció al Parlament
d'Europa per veure qui hi ha d'anar als sopars i festes de tercera
edat, si el Govern o el consell, i serà una manera de resoldre la
qüestió, perquè això ha arribat a tenir un caràcter vertaderament
grotesc, perquè estaven acostumats a un protagonisme
monolític, i el protagonisme els ha fuit de les mans, aquest és el
tema, i he dit que precisament que crec que això és una etapa
que ha de quedar endarrera, ha de quedar endarrera perquè,
quan es fa un decret, no s'hi poden posar en primer lloc les llars
i els centres aquests més o manco d'esplai, sinó que s'hi ha de
posar l'element més greu i més urgent, que són les residències
per a assistits, i això és, si vol, la punta d'una piràmide, totes les
altres solucions són les anteriors, però al final n'hi ha una, que
com que la població cada dia és més vella, amb més anys i amb
més nombre de persones, lògicament, els processos de derivació
de la persones vàlides a persones no vàlides, fins i tot amb una
assistència continuada, constant, a tots els efectes, es fa cada dia
més necessària.

Per tant, jo crec que en aquest moment és molt important, en
el moment que definim el Pla gerontològic que se'ns ha anunciat
per al setembre, trob que hi van un poc accelerats, trob que
tenen les coses molt clares, que per setembre tendrem aquí un
pla que ens plantejarà totes les normatives, tota la
infraestructura, es quantificarà, etc., jo ho vull veure, perquè, en
primer lloc, m'ha deixat una qüestió a l'aire, la qüestió espinosa
que jo he plantejat aquí, els consells insulars, que, d'acord amb
l'article 39.7, poden tenir la funció executiva i la gestió, quina
funció executiva i gestió tendran d'acord amb aquest pla
gerontològic?, o descargolarem la bombeta i direm: "no, això,
un altre, una cosa complementària, tal i qual", perquè jo ja em
conec aquesta història, aquest és un tema de primera magnitud,
això és dir que hem rebut les transferències de l'Inserso, La
Bonanova, una residència, s'hi pot aferrar, 552 places, no és cap
broma, i qui ho ha d'administrar? El Conseller, allà on està
ubicada o..., o no sabem què, hem de mantenir aquest tinglado
de l'Institut balear d'afers socials?, què hem de fer? Per tant, han
quedat qüestions molt importants completament obertes.

Jo voldria dir que, ja que s'ha centrat, sortint molt del Pla
gerontològic, que contendrà els elements estratègics,
m'agradaria em digués, Sra. Estaràs, supòs que m'hi donarà
respostes afirmatives, si aquest pla preveurà o quantificarà
quina és la demanda real, formulada o no formulada, però real,
perquè sabem que existeix dins la societat, de persones que
necessiten assistència, i si el nostre sistema de residències,
sobretot per a persones no vàlides, està a la mateixa altura que
la demanda; primera qüestió. Són preguntes d'EGB, però són
tan elementals que no ens les formulam. Quan tenguem aquesta
demanda quantificada en el pla, al mateix pla, està disposada,
Sra. Consellera, que contempli quina serà la resposta en termes
de residència, si farem noves residències, si reformarem d'altres
que són per a persones vàlides i necessiten passar a ser, de
forma creixent,  per a assistits, i amb quina quantitat de doblers
i amb quins terminis ho farà. És la pregunta més elemental que
s'ha de contestar. Si no es contesta això, es pot guardar el Pla
gerontològic dins l'arxiu, perquè si aquesta qüestió fonamental
no és resposta, el Pla gerontològic seria, evidentment, una farsa,
i crec que vostè no vol que ho sigui.

Per tant, en relació amb els consells insulars, torn a repetir:
Què pensa transferir i quan ho pensa transferir, si cada
consells, amb les residències que té en el seu àmbit
territorial, hi tendrà una actuació important, podrà
programar, podrà fer... o senzillament tendrem la situació
d'ara, residències privades, laiques o religioses, residències
municipals, obertes, en funcionament, o construïdes, que,
per cert, sobre les que s'han construïdes, Sra. Estaràs, pensin
que vostès hi tenen una responsabilitat important, vostès
varen impulsar una política irresponsable a cada poble, fent
curses per veure si prometem una residència perquè hi ha
una incidència política important, i això va generar que
tothom s'hi va apuntar, i ara que tenim les residències fetes,
què n'hem de fer? Convendrà que el Pla gerontològic
contempli a veure la possible reconversió, perquè són
moltíssims milions de pessetes que graven economies
municipals, i vostès, com a corresponsables d'aquesta
situació, hi han de fer front. Per tant, els consells insulars,
tornam al tema, quin paper tendran amb vista a l'element de
residències. Una altra cosa, hi ha un vertader caos per entrar
a les residències, vostè ho sap i supòs que ho viu, perquè ara
té allò que no tenien, que és una gran residència, bàsicament
de no vàlids, en les seves ans, entre altres elements
transferits per l'Inserso.

Seran capaços de plantejar al Pla gerontològic una
finestreta única a fi que el ciutadà hagi d'acabar amb aquest
calvari de peregrinar per residències privades, laiques o
religioses, municipals, insulars o del Govern balear per
veure si pot trobar un lloc d'acolliment per a aquell familiar
que li està destruint l'element de la convivència familiar
perquè s'ha convertit en un no assistit, i ha de peregrinar, i
ha de tocar el telèfon de la consellera o del conseller, o del
batle, i això és un element que crec que s'hauria de tancar,
s'hauriebn de posar unes bases sòlides en aquest Pla
gerontològic.

Llavors, també crec que hi ha un element. vostè ha parlat
d'una legislació, d'una normativa, i hi ha una normativa molt
important, de què m'agradaria prengués nota, Sra. Estaràs,
perquè l'hauria de recollir en aquest Pla gerontològic.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Doni'm mig minutet.
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El tema de les persones no assistides és molt costós, se situa
entre 8.000 i 9.000 pessetes per persona i dia, 240 o 270 mil
pessetes cada mes, al cap de l'any entre 2.920.000 i 3.285.000.
Darrera moltes d'aquestes persones hi ha o hi ha hagut fa poc
temps un patrimoni, l'element patrimonial, no pot ser que la
institució pública estigui sostenint un cost altíssim de persones
que tenen o han tingut fins fa poc, i a vegades se n'han desfet,
els seus familiars n'han tingut cura, d'aquest patrimoni, i a l'hora
de venir les coses difícils, ho carreguen damunt les institucions.
Crec que hi ha d'haver un element normatiu, hi ha altres
comunitats autònomes dins l'Estat espanyol que ja s'han posat
a actuar en aquesta matèria, perquè els poders públics han de
sostenir allò que no poden sostenir els ciutadans, però no s'han
de convertir mai en còmplices que a l'hora de la riquesa hi ha
hereus i a l'hora de les despeses hi ha institucions públiques.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Contestarem al Sr. Pons així com ha
fet ell el seu ordre d'intervenció.

Que la tercera edat és important, vostè ho sap més que
ningú, de fet, vostè la tenia i la hi han llevat, en part, de les
mans.

Festes i sopars, això que em diu del consell insular i del
Govern, jo no sé de que em parla, aquesta consellera, des de
l'any 89 té dins el govern la responsabilitat de les persones
majors, i des  de l'any 91, en fa set anys, fa el que és la seva
obligació, vetllar perquè les seves necessitats siguin cobertes,i
quan ells fan qualsevol tipus de celebració, qualsevol tipus de
programa, i m'hi conviden, cregui que no és fàcil, intent estar
per tot perquè vegin a través meu un suport d'aquest Govern, ho
he fet durant set anys i ho faré tot el temps que sigui necessari.
Per tant, no me parli vostè de guerres, perquè, la meva guerra,
fa set anys que l'hem començada, i l'he començada en nom de
les persones majors i en defensa de les persones majors, no sé
si els seus companys en podran dir el mateix.

Quant a residències d'assistits, efectivament, a la meva
intervenció he parlat que hi hauria una priorització en el que
eren els recursos socials per a no vàlids, i que dins el que era la
xarxa de serveis socials de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, efectivament, s'hauria de "culturitzar" la població
perquè hi hagi altres alternatives abans de la
institucionalització, perquè quan no quedàs altre remei, sempre
la priorització a un recurs de residència seria per a no vàlids, per
qualque cosa fem la residència de Felanitx. Aquesta negociació
de què li parlava que vàrem aconseguir ara  i que, per això, va
ser possible la transferència de l'ara anomenat Ibas a 1 de gener,
i és una residència amb 110 places per a assistits a la comarca
de Felanitx.

Si hi tenim planificació? I tant, que la hi tenim. No fa gaire
hem signat un conveni per al que serà l'ampliació de
Manacor. També ampliam la residència Miquel Mir d'Inca.
A més a més, construïm aquesta residència d'assistits a
Felanitx. (...) La Bonanova, com vostè diu molt bé, en 552
places, i pensam que amb tot això, a més a més del que dirà
el Pla gerontològic, anirem creant una sèrie de recursos per
a aquesta comunitat, recursos residencials, i que s'aniran
eliminant aquestes llistes d'espera.

Hem centrat el tema en aquesta segona fase de la
interpel•lació en el tema del Pla gerontològic. vostè diu que
hi ha uns temes que són d'EGB. Vostè em diu que és d'EGB
una pregunta, quantificarem la demanda real? Jo li he dit
que en el Pla gerontològic hi faríem un diagnòstic de
situació, per tant, quantificarem la demanda real? Sí, la
quantificarem. Vostè em demana si tendrem doblers i
terminis, i jo l'hi dic que sí, hi haurà un pla estratègic on
marcarem terminis concrets d'actuacions previstes,
planificació, coordinació, legislació, "normativització",
preselecció, control, avaluació i seguiment; sí, ho farem. El
que jo em deman és com vostè em demana això, si el pla
seu no... Si són preguntes d'EGB, per què el pla seu que
presenta a altres institucions no respon a aquestes preguntes
d'EGB?, és que vostè no l'ha passada, l'EGB? És que jo
m'ho deman, perquè vostè em ve a demanar aquí coses que,
si són d'EGB, no sé per què a altres indrets aquest
ensenyament general bàsic no es té. Tercer punt, vostè em
demana..., ha vengut a dir na obsessió sobre el tema de
transferències, escolti, el Govern socialista va tardar dotze
anys a transferir, des que es va fer la Llei de transferències
de l'any 92, varen passar molts d'anys per transferir. Esperi,
organitzarem, planificarem i donarem sempre compliment
a l'article 39, però un cop nosaltres tenguem regulat tot el
que ha de ser l'organització dels serveis socials d'aquesta
comunitat, i després procedirem al desenvolupament
d'aquest article 39; seria absolutament irracional transferir
sense haver ordenat, perquè el procés de transferències ha
de ser sobretot racional, no podem tenir un empatx de
competències, transferir sense saber què transferim;
assumim aquest Ibas, ordenem aquest Ibas, vejam aquest
diagnòstic de situació, i quan sabem de què parlem, en
procedirem a la transferència.

I ja per acabar, vostè em parla de finançament, dels
criteris de finançament, i efectivament que tendrem criteris
de finançament. Jo he parlat que hi hauria uns criteris de
finançament establerts en aquest pla, que és un dels
objectius, i que garantirem el finançament públic a aquelles
persones que no tenguin aquells recursos, però que,
efectivament, per a aquelles persones que tenguin una
situació de necessitat i que tenguin uns recursos, estudiarem
de quina manera podrem fer el finançament a càrrec
d'aquests usuaris, en funció del seu nivell de vida.
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Tot això seran temes que haurem de tractar quan presentem
aquest Pla gerontològic, el qual, sense dubte, ens enriquirà a
tots com a persones i com a polítics, però que, en qualsevol cas,
és quan podrem debatre en certa profunditat no el tros darrer de
la pel•lícula, que és la institucionalització per a no vàlids, sinó
que podrem parlar de tots els recursos prioritaris, del que és
qualitat de vida, del que son persones majors.

I una última precisió, que és el tema que vàrem impulsar,
m'ha dit, una política responsable a cada poble. Jo no crec que
els batles dels pobles siguin beneits, han estat triats pels seus
pobles. Aquí el Govern marca unes coordinades i després cada
batle, i no precisament la residència de què parlàvem abans era
del color polític del Govern, va fer el que creia més adient, i si
s'hi va equivocar, és una responsabilitat, en aquell cas, de qui ha
impulsat una mala gestió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 1682/97, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a protecció del litoral de les Illes
Balears.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
número 1682, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a protecció del litoral de les Illes Balears. Per fer-
ne la defensa, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Des del Grup Nacionalista-PSM hem exposat en molts ocasions
en aquesta cambra que d'urbanització actual del litoral balear,
no és que no n'hi hagi ben a bastament, sinó que n'hi ha de més.
Com una altra variació d'aquest mateix tema, presentam avui
aquesta proposició de llei que pretén la protecció del litoral de
les Illes Balears, en concret de 500 metres a partir del límit
interior de la ribera de la mar. Voldríem creure que la creixen
sensibilitat social envers els temes mediambientals i les
demandes de protecció que això ha comportat en els darrers
temps arribaran a tenir un ressò en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Fins ara, ens hem limitat a veure com s'opoeraven
canvis en la terminologia, que verbalitzen els grups majoritaris,
o alguns sectors dels grups majoritaris, per ser més precisos. La
deessa sostenibilitat ha aconseguit molts adeptes últimament,
però per ara sembla molt aconsellable la recomanació que es
feia respecte dels fariseus: Feis allò que diuen que s'ha de fer,
però no faceu allò que fan.

La veritat és que miraculosa conversió del PP ens ha
comportat poques concrecions en les polítiques de protecció
territorial d'aquest país. Encara els darrers mesos no s'ha
donat suport ni a la desclassificació de territoris a Calvià ni
a Cala Petita; s'està en contra d'una major protecció per a
ses Salines d'Eivissa; en contra de la norma de protecció del
sòl rústic al Consell Insular de Mallorca; a favor
d'urbanitzacions de nova planta, com a sa Talaiola, als
Pujols, etc.

Una nova mostra que el canvi en la política urbanística
és real i no pura operació de màrqueting seria que la cambra
prengui en consideració la proposició de llei que presentam,
a partir d'una preocupació compartida sobre el procés de
deteriorament del litoral balear; deixam, per tant, pre al
tràmit de ponència i després en comissió el debat detallat
sobre l'abast de la protecció que es proposa i, fins i tot,
sobre les conseqüències sobre els planejaments vigents.

Pens que la defensa a les nostres illes del litoral de les
tres illes no requerirà que m'hi esforci gaire. El consum de
territori a vorera de mar en les darreres dècades ha estat
forassenyat i abusiu i, en moltes ocasions, d'un mal gust no
només indiscutible sinó, desgraciadament, també
indissimulable amb la construcció d'unes pantalles
arquitectòniques aberrants en la mateixa primera línia, sense
espais verds ni zones de lleure, i tot un seguit de
despropòsits. De fet, aquesta és una de les característiques
més preeminents del model tristament conegut per
balearització. Pensava que tots coincidíem amb aquestes
conseqüències i que, en tot cas, s'haurien de pal•liar, però
avui, amb la defensa de l'orgull del model dels anys
seixanta, fins i tot d'això dubtam.

El que és cert és que aquesta ocupació exagerada encara
amenaça d'incrementar-se, en primer lloc per les previsions
del planejaments vigents, hereus del desenvolupisme a
ultrança del boom turístic, que ha desplegat els seus efectes
amb una inèrcia poderosíssima en els planejaments que han
aprovat PP i PSOE en els últims anys, amb la qual cosa s'ha
consolidat un model altament depredador. A la balança
contrària, s'ha de valorar molt positivament la regulació que
fa la Llei d'espais naturals d'una part important d'aquest
litoral, però entenem que, a hores d'ara, la protecció cal que
abasti tot el territori encara no malmès. En aquest sentit, els
efectes correctors que presenten els plans d'ordenació de
l'oferta turística ens semblen insuficients. No basta, a
aquestes altures, rebaixar els paràmetres edificatoris, sinó
que s'ha de procedir a la desclassificació d'aquells terrenys
on es prevegin urbanitzacions que, en les circumstàncies
actuals, representen més perjudicis que beneficis.
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Per no allargar el debat, em limitaré, evidentment a les que
són objecte de la present proposició no de llei, és a dir, a
aquelles urbanitzacions que envaeixen el litoral, en aquest cas,
consideram que la totalitat de les actuacions possibles
provoquen més perjudicis socials i mediambiental que no
beneficis que se'n deriven, per la qual cosa haurien de
desautoritzar-se, i estam convençuts que la manera més
escaient, que la manera jurídica i legislativa de fer-ho, ha de ser
per la via legislativa.

Però a més de les urbanitzacions ja previstes, no hi ha dubte
que el litoral suporta una pressió urbanística gairebé
irresistible, que, per altra banda, és ben bona d'entendre, atès el
seu altíssim atractiu per a usos turístics i residencials, i pensem
que la demanda de sòl no remet, sinó que pot continuar creixent,
perquè l'hàbit del turisme no ha tocat sostres, sinó que, ans al
contrari, s'està "mundialitzant". És evident que qualsevol
promotor procurarà créixer en paral•lel a la ribera de la mar,
com en tots els processos de (...). Aquesta tendència tendrà,
indefectiblement, uns efectes altament perniciosos si no
s'etableixen límits legals, i aquesta no és una responsabilitat que
es pugui abandonar als planejaments municipals, ni molt menys
permetre que a determinats terrenys s'escolin com a sòls urbans
per la via espúria de la consolidació de serveis. És aquest
parlament qui ha de reaccionar i, davant la dictadura de la
demanda, ha de preservar la voluntat dels ciutadans, l'interès
particular ha de restar sotmès a l'interès general, no són els
plutòcrates ni els oligarques, ni les modes que en un determinat
moment triomfin fora del país, qui han de decidir el nostre
model territorial, sinó que ha de ser el poble de les Illes Balears
mitjançant els seus representants.

El procés d'urbanització inaturable del litoral produeix, no
cal dir-ho, alteracions molt greus en l'equilibri ecològic i un
deteriorament progressiu d'unes zones fràgils on es reuneixen
valors naturals i culturals d'especial rellevància i del tot
insubstituïbles.

Per això, consideram que tot el litoral ha de tenir la
consideració i el tractament d'Àrea natural d'especial interès,
una regulació, per cert, que a l'article 3.1 de la proposició de llei
hauria de quedar expressat..., precisat expressament, per evitar
que el sòl rústic d'especial protecció de la llei quedi orfe en
aquest moment de regulació mentre els planejaments no el
recullin.

No insistiré en els valors netament naturals perquè som
conscient que a la majoria parlamentària d'aquesta cambra no
commouen, més aviat, diria que no li fan ni fred ni calor, però
sí que ni ha un, d'aquests valors, que sembla que els mereix més
respecte, el paisatge, com a mínim, el paisatge percebut com el
principal actiu turístic de les Illes Balears, després del clima; un
actiu, aquest darrer, que de moment és més difícil que les
diferents polítiques del Govern facin malbé.

Idò bé, malgrat fos per aquesta consideració, la preservació
del paisatge, i eliminant consideracions de caràcter econòmic,
economicista, ja ens bastaria per defensar la proposició de llei
que proposam, perquè si tot el paisatge és un actiu econòmic,
probablement el més rellevant a hores d'ara i a nivell turístic
sigui el de la costa. Les hipòtesis de les directrius d'ordenació
del territori del Govern feien una cita de Keines, que diu que el
futur no es preveu, es construeix. Sembla que el Govern l'ha
presa al peu de la lletra i ho construeix tot, el risc és que, en
estar tot edificat, el que no ens quedi sigui futur.

Qui voldrà venir a estiuejar quan el paradís que se'ls ha
venut són pisos i pisos, apartaments i més apartaments, quan
la massificació arribi a un punt que s'hagi de demanar hora
per poder estendre una tovallola a la platja i no és política-
ficció, preservem, doncs, aquest reclam publicitari i
aviciem-lo. El nom de Balears té avui una taca d'un pecat
original, la fama de la balearització, una taca que en
comptes de minvar pot empitjorar si la sensibilització
ambiental dels nostres clients va en augment, com sembla
que és així. Ens cal fer nous esforços per ser pioners en
matèria mediambiental, per prendre mesures que alhora que
ens preservin de la degradació territorial, ens rentin, ens
millorin la imatge.

Per altra banda, també cal aprofitar racionalment els
recursos que es generen al litoral, i sobretot cal garantir el
gaudi per a tots els ciutadans, els presents i els de les
generacions futures, del domini públic marítimoterrestre,
respectant, és clar, les restriccions a l'accés humà d'aquelles
zones l'especial protecció de les quals ho recomani. I tots
vostès són conscients en aquests moments, de les dificultats
d'accés que s'han intensificat els últims temps a causa del
zel amb què es vindica el caràcter privat del litoral quan
aquest està construït, com també les aglomeracions que es
congrien a les platges i els problemes de saturació que això
comporta.

Per al PSM tots aquests processos ens menen a camins
sense retorn, i en tot cas amb redreçaments que resulten
caríssims, hem d'apostar i es deia avui des d'aquesta tribuna,
per l'urbanisme preventiu, em sembla molt més intel•ligent
no permetre edificar tan prop de la mar que edificar-hi ben
damunt i llavors haver de procedir a regeneracions de
platges que resulten costosíssimes ambientalment. No
parlem d'haver d'esbucar edificis amb un cost addicional
bastant estúpid. Només l'urbanisme preventiu pot evitar les
angúnies, el cost i el dolor i les seqüeles de l'urbanisme
quirúrgic que tanmateix, avui mateix ha esdevingut ja
imprescindible.

Són moltes i diverses les legislacions europees d'arreu
del món que regulen la protecció del litoral. A l'Estat
espanyol, la Llei de costes preveu també aquesta protecció
en la franja de cinc-cents metres, això no obstant el
legislador estatal, amb el títol que esgrimia, no podia anar
més lluny, perquè és aquest parlament, tan de bo que
aquesta sentència del Tribunal Constitucional ens ha tornat
les competències a nivell urbanístic i d'ordenació del
territori i d'ordenació del litoral, és en aquest parlament, per
tant, a nosaltres, a qui pertoca donar el següent pas, confiam
que no sigui un pas en fals, perquè fins ara, a totes les
proposicions que hem presentat en aquest sentit, el PP fa un
dels corol•laris de la llei de Murphy, no hi ha res que vagi
prou malament que no pugui empitjorar.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn d'intervencions
per als grups que es mostrin a favor de la proposició presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Pel Grup Mixt, Sr.
Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Els programes de les Nacions Unides pel medi ambient, els de
mars regionals i el de desenvolupament, l'Agenda 21, el Consell
d'Europa, la Unió Europea, la Convenció de Barcelona per a la
protecció del Mediterrani i un llarg etcètera d'organismes i
fòrums internacionals, als quals Espanya participa, demanen la
protecció de les costes mitjançant criteris de precaució i
mesures globals, tot reconeixent que es tracta de territoris
sensibles i sobreexplotats que cal conservar per al futur. En el
mateix sentit s'han pronunciat les darreres reunions que amb el
medi ambient com a tema de fons, s'han celebrat a les nostres
illes. 

No cal dedicar gaire esforços per explicar per què a les Illes
Balears és convenient protegir la costa ni per explicar el valor
afegit dels trams sense explotar. Sintèticament, l'exposició de
motius de la proposició de llei presentada pel Grup Nacionalista
ja ho diu, així i tot voldria subratllar la importància del fet que
aquesta cambra aprovi la presa en consideració d'una llei que
vinculi els planejaments urbanístics municipals, una llei que per
força ha d'assegurar la protecció de la costa. Aquesta
importància ve donada, en primer lloc, pels dubtes que té en el
marc de la política estatal la parella de fet PP-CiU sobre la Llei
de costes, precisament quant a protecció de la franja costanera
i quant a subordinació als planejaments municipals; en segon
lloc, perquè les directrius d'ordenació territorial duen més retard
que el túnel de Sóller, mentre esperam el marc general, bo serà
que avancem, encara que sigui parcialment; i tercer perquè la
ratxa de projectes urbanístics i turístics que amenacen el
territori d'aquestes illes, semblen no tenir fi, la preocupació per
la protecció de l'interior de les Illes no ens ha de fer baixar la
guàrdia pel que fa a la protecció del litoral. Un missatge
contundent d'aquest parlament en el sentit expressat per la
proposició de llei que discutim representaria un important avís
per a tot tipus de navegants en el model econòmic de les Illes.
Qualsevol altre missatge d'aquest parlament a la societat no
s'entendria després dels discursos de la setmana passada, a
Calvià, per exemple, i seria incoherent amb les recomanacions
internacionals. Els ajuntaments se sentirien molt més segurs
amb la protecció de la costa que és el que demana la ciutadania
i el mateix turisme.

En una conferència sobre política ambiental, el president
Matas deia a principis d'aquest curs polític, que era ben
necessari delimitar on es podia edificar i on no es podia
edificar. No crec que aquest diputat verd pugui estar d'acord
amb ell a l'hora d'establir tal delimitació, però protegir una
franja litoral de mig quilòmetre endins, posaria en una
dimensió ben diferent tots els futurs debats que tendrem a la
societat d'aquestes illes cada vegada que haguem de tractar
una nova urbanització o un nou projecte turístic, sabríem
millor a què ens hem d'atendre, i d'acord amb el president
Matas, això seria bo. Per algun lloc comença la
sostenibilitat. 

Per tot això, Els Verds donarem suport a la presa en
consideració d'aquesta proposició de llei. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. La veritat és que l'ordenació del sòl a la nostra
comunitat autònoma es troba en un moment crític, en un
moment, per tant, de canvi, per definició, derivat d'una
sentència del Tribunal Constitucional que regira tota
l'ordenació del sòl que s'havia promulgat des de les
instàncies estatals, i perquè, al marge d'aquesta sentència, hi
ha en marxa, com sempre, unes directrius d'ordenació
territorial, que són ja una figura que planeja tradicionalment
sobre els nostres debats, una Llei de sòl rústic presentada
pel Govern, per a la consideració d'aquest parlament, fins i
tot a l'illa de Mallorca, unes normes subsidiàries sobre el sòl
rústic elaborades pel Consell Insular, hi ha en marxa, com
a mínim, la tramitació de l'aprovació dels criteris de
diversos plans territorials, com és el de la Serra de
Tramuntana, i dins aquest maremàgnum de disposicions, la
veritat, de disposicions en tràmit, de disposicions-promesa,
ens ve aquesta proposta, aquesta proposició de llei del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, de protecció del litoral.

Tal volta una primera aproximació del tema i tal volta
una de les argumentacions que es puguin emprar per no
prendre en consideració aquesta llei, és que precisament tota
aquesta situació abans descrita convida a esperar, a ser
prudents, a esperar les directrius d'ordenació territorial, a
esperar que la Llei del sòl sigui completada per una
normativa legislativa feta des de la Comunitat Autònoma,
i que així piramidalment anem protegint, ordenant en
qualsevol cas el nostre territori.
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El que passa és que jo crec que hi ha tres arguments que
invaliden totalment aquesta posició, primer que a la nostra
comunitat autònoma, amb la història que tenim de malmesa del
territori i amb la pressió actualment existent sobre el territori,
pressió econòmica i pressió social, no es pot esperar, no es pot
esperar perquè el deteriorament que es produeix al territori és
un deteriorament absolutament irreversible, és un deteriorament
que queda ja per a les generacions futures, i lògicament no seria
argumentable això des d'opcions polítiques que eternitzen les
directrius d'ordenació territorial i la seva aprovació, i que a més
en determinades actuacions, com per exemple les carreteres, no
tenen cap inconvenient de posar en marxa les actuacions
independentment que els plans o les ordenacions en la matèria
no estiguin definitivament aprovades.

Per tant, jo crec que el territori en general en aquesta
comunitat, el sòl rústic, la costa, el territori globalment es troba
en situació d'emergència i, per tant, quan ens ve una proposta
com aquesta, d'ordenació d'aquest territori, l'hem d'analitzar en
si mateixa i ja no podem caure en dinàmiques de caràcter
dilatori. I aquesta proposició precisament afecta la zona més
castigada tradicionalment, històricament del nostre territori, que
és el litoral. I a més, una zona que no només ha estat
històricament castigada sinó que continua essent castigada i que
a més té un important potencial de càstig amagat dins els
planejaments municipals, és a dir, uns planejaments on està
prevista una expansió urbanística fora del litoral però també al
litoral, de tal magnitud que en els darrers temps obliga les
administracions públiques a dur endavant actuacions
d'emergència, actuacions a contrapeu per tal d'aturar
determinades actuacions que ja des de qualsevol opció política
no poden tenir el suport ni es poden considerar raonables. Parl,
per exemple, del tema dels Canons. 

I es refereix aquesta proposició a una zona ja delimitada per
l'article 30 de la Llei de costes, és a dir, per tant, una zona
planificada si es vol, delimitada per aquesta legislació, amb un
text breu que bàsicament condensa la seva càrrega política en
aquest article tercer que declara aquesta zona del litoral afectada
per la llei com a sòl no urbanitzable d'especial protecció,
implicant amb això la desactivació de tots aquests urbanitzables
continguts dins el planejament municipal al qual abans feia
referència, i deixa fora qualsevol tipus d'actuació o edificació en
aquesta zona exceptuant les declaracions d'utilitat pública. Per
tant, es tracta d'una proposició limitada des del punt de vista de
l'abast territorial, però una actuació potent des del punt de vista
del contingut, perquè, efectivament, la seva aprovació
significaria una forta, una molt eficaç protecció del nostre
litoral.

Per tant, jo crec que és una proposició que ha de ser admesa
a tràmit i que ha de ser vista amb bons ulls si, efectivament,
s'està en la consideració que el nostre litoral es troba ja
sobresaturat des del punt de vista de l'actuació urbanística i que,
en qualsevol cas, aquelles zones del litoral, encara no
urbanitzades, precisament han de ser definitivament preservades
com a element d'equilibri respecte de les actuacions fetes a
altres zones del litoral. Si es té clara aquesta qüestió, que jo crec
que és una qüestió que com molt bé explicava el representant
del Grup Parlamentari Nacionalista, és una visió del tema, una
perspectiva del tema que comparteix en aquest moment la
immensa majoria dels ciutadans, s'ha de votar favorablement
l'admissió a tràmit d'aquesta proposta. Si una opció política se
separa del que és aquest sentiment generalitzat de la ciutadania
i es posa al servei d'interessos econòmics, legítims, d'altra
banda, de caràcter urbanístic i tendents a la construcció i a
l'increment de la pressió sobre el territori, lògicament aquesta
opció política que es posa contra la ciutadania i a favor
d'aquests interessos econòmics particulars, naturalment es
recomanable que voti que no a aquesta admissió a tràmit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Francesc
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. En aquesta llista que el Sr. Balanzat ha
enumerat de conferències internacionals, la Conferència de
Río, l'Agenda 21, de documentació, n'hi ha mancat una que
ha tengut lloc recentment aquí, a la nostra illa, aquest darrer
cap de setmana, la Conferència sobre turisme i
desenvolupament sostenible que ha tengut lloc a Calvià.
Crec que ha estat una conferència extraordinàriament
interessant, de conseqüències i de conclusions que jo crec
que una vegada analitzades, madurades i digerides també
passaran a formar part de la cultura del conservacionisme,
amb una especial referència a la nostra comunitat autònoma,
perquè està referida al desenvolupament del fenomen
turístic. I dins aquestes conclusions jo en destacaria una que
em sembla especialment important que és la interpretació
del que significa la sostenibilitat, el concepte de creixement
o de desenvolupament sostenible a un indret mediterrani
turísticament madur com les Illes Balears, evidentment la
sostenibilitat no pot voler dir el mateix a una societat
turísticament madura com la nostra que a una societat
turísticament emergent com unes altres de la ribera del
Mediterrani, on també la sostenibilitat és important per
assolir els objectius, però té una càrrega i un significat
distint, molt més integrat en el que és la cohesió i la
promoció social, que no en la defensa dels recursos i del
territori, o també incorporant la defensa i els recursos del
territori, però amb un accent distint, però amb unes
conclusions iguals, la sostenibilitat, en definitiva.
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Què significa el creixement, el desenvolupament sostenible
a un territori turísticament madur? Fonamentalment la protecció
del territori, la limitació del creixement, i així està recollit a les
conclusions de la Conferència de Calvià, aturar la depredació
sobre els recursos, especialment sobre el recurs territori, i molt
especialment sobre el recurs del territori i litoral. El
representant del Govern a la Conferència de Calvià, almanco
així va succeir a la clausura, va assumir, va defensar
entusiàsticament, les conclusions de les conferències,
assegurant que el Govern i que el grup que li dóna suport
assumia aquestes conclusions de la conferència amb molt
d'entusiasme i que, per tant, les incorporaria a la seva pràctica
de govern. Bé, a això hi estam bastant acostumats, el llibre
aquest d'hipòtesis del model territorial de les Illes Balears, parla
de garantir la sostenibilitat, parla de l'objectiu desestacionalitat
perquè literalment no calgui urbanitzar nous territoris i parla
dins el context del litoral, més cites, una cita extreta d'aquest
mateix llibre: "si es desenvolupàs el sòl classificat actualment
en el planejament dels municipis de les nostres illes s'obtendria
una capacitat d'habitació que multiplicaria per quatre el promedi
entre les distintes illes, la corresponent a la població de dret",
això també està escrit en el document d'hipòtesis de directrius
d'ordenació territorial. Tot això ens fa concloure que lògicament
aquest entusiasme amb les paraules que manifesta el Grup
Parlamentari Popular i el Govern significa que votarà que no a
aquesta presa en consideració, això és evident, perquè la
divergència entre el discurs i la realitat en matèries d'ordenació
territorial, en matèria de protecció i defensa del nostre territori,
és un divorci complet, constant i continu. És més, jo crec que és
altament probable, Sr. Alorda, que li diguin que no, que això no
cal perquè ja ho fan, aquesta és la segona part de l'argument, en
qualsevol cas, independentment del destí que tengui aquesta
proposició, evidentment consumesc un torn a favor de la
proposició, la qual cosa anuncia lògicament que el Grup
Parlamentari Socialista votarà a favor de la presa en
consideració.

Però volem deixar clar i volem dir, i el representant del Grup
Parlamentari Nacionalista que ha defensat la proposició així ho
ha insinuat, que tot i que si es produïa el miracle que aquest
parlament prengués en consideració la proposició de llei,
nosaltres introduiríem per via d'esmena, alguns matisos, algunes
consideracions, fonamentalment en relació que de la mateixa
manera, el Sr. Alorda s'ha referit a això, ha dit "volem donar al
litoral un tractament similar al que la Llei d'espais naturals
atorga a les àrees naturals d'especial interès", on, vostè coneix
perfectament la Llei d'espais naturals, l'estudi permenoritzat,
casuístic, detallat dels plans parcials, els distints graus de
desenvolupament i consolidació que es va fer va ser important,
crec que aquí s'hauria de reproduir un estudi casuístic, territori
per territori que, en qualsevol cas, nosaltres també ens
sumaríem entusiàsticament a fer-lo i a desenvolupar-lo, també
hauríem d'introduir, sens dubte, matisos per illes, basta pensar
en el cas extrem de l'illa de Formentera on la franja de 500
metres produiria fins i tot una superposició territorial d'una
doble protecció, hauríem, sens dubte, d'incloure matisos
derivats de la mateixa estructura de cadascuna de les illes, però,
en qualsevol cas, això, naturalment serien aportacions que
anirien sempre en to constructiu, en to de perfeccionar aquesta
proposició.

Però lamentablement he d'acabar amb una nota pessimista,
perquè jo ja he anticipat que crec que el Grup Parlamentari
Popular anunciarà el seu vot negatiu a la presa en
consideració d'aquesta proposició de llei, i jo he de dir
sincerament que no sé si alegrar-me que votin que no, no sé
si alegrar-me, i ho dic amb tota sinceritat, perquè quan el
Grup Parlamentari Popular se sotmet a la temptació de
legislar sobre qüestions, a base de l'exigència plantejada des
dels grups de l'oposició d'una major protecció, això sempre
significa un perjudici per al nostre territori, sempre, pensem
en la Llei de sòl rústic que en aquest moment tenim en
aquest parlament, si la Llei de sòl rústic surt tal com ha
entrat en aquest parlament, el sòl rústic de les nostres illes
estarà en una situació de pitjor protecció que no estava
abans, que no està ara, senzillament. Clar, és a dir, aquesta
temptació permanent que té el Grup Popular d'entrar dins
aquestes històries i deixar les coses pitjor que no estaven, ja
tenim experiències en les modificacions de la Llei d'espais
naturals, a mi em fan acabar amb aquesta nota de
pessimisme, amb aquest sentiment ambivalent i
contradictori nascut del pessimisme sobre el Govern i el
Partit Popular, nosaltres pensam que quasi quasi seria millor
que aquesta proposició de llei no fos admesa a tràmit, no fos
cosa que, malmesa pel tractament parlamentari que el Grup
Parlamentari Popular sense dubte li donaria, quedàs el
litoral pitjor que no està. 

Amb aquest sentiment contradictori i ambivalent,
reiteram, Sr. Alorda, senyors del Grup Parlamentari
Nacionalista, el nostre suport, amb els matisos i condicions
anunciats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra de la presa en
consideració de la proposició de llei presentada. Té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. El Grup Popular no comparteix l'exposició, amb un
cert talant catastrofista, que ha fet el Grup Nacionalista-
PSM; i les valoracions que també han fet de passada altres
grups, de caràcter també marcadament negatiu que ha fet
també el Grup d'Esquerra Unida, que veig, per cert, que avui
no els interessa gaire el tema i s'estan guanyant les dietes a
pols. Però bé, encara que no hi siguin els vull comentar
algunes coses, i ho comentaré al proposant.

Referent a l'article 1r, saltant un poc l'exposició de
motius programàtica la qual més o menys compartim, i
l'article 1r, com li deia, que fa referència a l'objecte, creim
que el fet de definir el règim urbanístic, no és el moment,
creim que ja està definit, en tot cas, vendrà el moment de
redefinir-lo a poc a poc, arrel d'una sèrie d'instruments que
aniran succeint en el futur i neixent a les nostres illes.
Procedir a la protecció de valors naturals, paisatgístics que
diuen, tampoc no ho compartim, creim que actualment s'ha
avançat molt, hi ha més del 40% protegit, es va avançant, es
van especificant aquests temes i creim que tot açò és positiu
i ja ho està fent el Govern del Partit Popular.
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Quant a l'article 2n, pel que fa a l'àmbit d'aplicació, des de
la Llei de costes s'han vingut protegint els 100 primers metres,
a través del seu article 23, 20 metres on era sòl urbà i
urbanitzable programat, i s'han anat afegint als 100 primers
metres d'acord amb l'administració de l'estat, autonòmica i el
pertinent ajuntament, si es creia que açò era necessari per
assegurar una major efectivitat. La resta de metres, 400 si són
100, o fins arribar a 500 per a la resta, amb independència de la
qualificació urbanística que hi havia en cada cas, l'article 30 de
la Llei de costes ha marcat uns criteris mínims, mínims, però ha
marcat uns criteris en matèria d'urbanisme. Arrel d'aquesta
sentència del Constitucional, evidentment que hi haurà
modificacions, però creim que en cap cas no aniran en
detriment de la protecció actual i de les barreres de protecció
que s'han anat aconseguint fins al dia d'avui.

Açò, aquesta llei estatal afegida al que fa referència
concretament a la nostra comunitat, on podríem parlar d'una
protecció que ve establerta a través del Pla d'ordenació d'oferta
turística a Mallorca i a Eivissa, que no autoritzen noves
urbanitzacions en una franja de 1.000 metres a comptar des de
la línia de la costa, com saben, la famosa Llei d'espais naturals,
important llei, i, a més a més, d'uns paràmetres molt específics
per a l'illa de Menorca, com a reserva de la biosfera que li
donen una protecció encara més integral en alguns aspectes i
sobretot li aniran donant de cara a futur.

Referent, molt de passada, perquè ja li dic, en general no
estam d'acord, però referent a l'article 3r, hi ha un punt que no
acab de comprendre, al darrer paràgraf, Sr. Alorda, quan diu:
"això no obstant, si el planejament municipal no disposa una
major protecció es podran autoritzar millores o restauracions en
edificis ja existents", no sé si la redacció no és correcta o si és
que jo no ho entenc, perquè diu "si el planejament municipal no
disposa d'una major protecció", en cas que el planejament
municipal disposi d'una major protecció, suposam que també es
podrien restaurar els edificis existents, que no es deixarien caure
en runes ni en desús.

Però bé, no té més importància, perquè ja dic, en general no
li donarem suport, perquè creim, sobretot, que en aquests
moments feim un camí important i fa el Govern d'aquesta
comunitat, en matèries legislatives que comprenen perfectament
aquest punt específic que vostè contempla a través de la seva
proposició de llei. Estam a nivell d'hipòtesis, esperam unes
directrius d'ordenació del territori, en algunes illes estam amb
els criteris del Pla territorial parcial, és a dir, que creim que no
seria el moment adequat per encotillar aquesta protecció del
litoral que, de fet, ja és vigent. També a Menorca, li vull fer
esment més fort en aquest consens dels criteris, on tots els grups
polítics hi van estar d'acord i, a més a més, afegir en aquesta
conferència a què hem fet referència, de Calvià, la que té lloc a
partir de demà a l'illa de Menorca, a on es debatrà el
desenvolupament sostenible a la primera conferència
internacional entre illes que ve, un poc, a continuar la filosofia
que ja fa un parell o tres d'anys es va fer a Lanzarote a on era de
turisme i d'on el Consell Insular de Menorca crec que en va
treure importants realitzacions fàctiques, de la seva filosofia.

Per tant, en resum, Sr. Alorda, dic que creim que no és
el moment per aquesta llei, creim que l'aportació, fins a
aquest moment, és suficient i que ara hi ha una sèrie
d'instruments a on vostès, evidentment, podran participar, a
través dels debats, de les esmenes o com creguin
convenient, que aniran millorant poc a poc i aniran fent
aquest camí que ha marcat el Govern i que creim correcte.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc vull donar les gràcies a tots els
grups que han expressat el vot favorable, en principi tots tret
del Partit Popular, i esper, efectivament, que si es
prenguessin en consideració tots els matisos, aportacions
que s'haguessin de fer, en el cas concret de Formentera per
ventura ha estat una manca d'avaluació de quina podria ser,
es podria pensar i, en tot cas, de cara a un consens crec que
és bo que hi hagués aquestes aportacions. 

Ara bé, amb el Partit Popular òbviament no podem estar
d'acord amb els motius que s'han donat. De fet, més que
motius o més que raons sembla que s'han donat excuses, o
no,  perquè no sé si realment s'ha dit que no és el moment o
que la protecció ja és suficient; s'han dit les dues coses i
entenc que la línia argumental és molt diferent si allò que
se'ns vol dir és que no és el moment perquè hem de
continuar esperant, esperant...; es fa trist esperar, perquè
realment fa molta estona que esperam tots aquests
instruments, i fins i tot el que ens han presentat en aquest
moment, l'únic, la Llei del Sòl rústic no preveu aquestes
mesures.

Jo crec que a vostès els passa una cosa que ens passa, en
general, a tots els humans, que tenen tendència a valorar-se
pel que es veuen capaços de fer, mentre que nosaltres o la
resta dels humans els valoram per allò que realment han fet,
i el que realment han fet pel que fa a protecció del litoral és,
bàsicament, la Llei d'Espais naturals que és insuficient, que
és molt positiva, jo crec que és molt important la protecció
que es fa del litoral, però en aquests moment, l'actiu turístic
que representa el litoral, l'actiu ecològic i l'actiu com a
atractiu que realment tenim en aquestes illes, s'hauria de
valorar molt més positivament per aquesta cambra. De fet,
si féssim cas d'aquell consell de Montesquieu que no es
parli d'un tema fins que no estigui fet, realment n'hauríem
parlat molt poc, d'urbanisme i d'ordenació del territori en
aquesta cambra.
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Realment se'ns diu que la Llei de Costes ja té una protecció
i que confien que no hi haurà un detriment. Nosaltres confiam
que no hi hagi un detriment, però és evident, per al nostre grup,
que les competències en ordenació del territori, en urbanisme i
en ordenació del litoral són exclusives de les Illes Balears, i en
la línia argumental que en aquest moment la sentència del
Tribunal Constitucional sobre el text refós de la llei del 92 o el
text refós de la Llei del Sòl, ens dóna i ens confirma en aquesta
tesi: creim que és en aquesta cambra a on s'han de prendre les
mesures escaients de protecció, no confiar que algú les farà des
de Madrid. Per altra banda, la pressió en créixer no només les
noves urbanitzacions, que en part i en això té raó, a Mallorca i
a Eivissa el Pla d'Ordenació de l'oferta turística hi té i hi fa
esment, però és que també hi ha un creixement de les existents
i hi ha una ocupació com a sòl rústic no d'especial protecció
dins aquesta franja de litoral, perquè la pressió que fa un money
belt, una línia d'atracció com és el litoral, vol que tothom creixi
paral•lelament a la ribera de la mar, i això és el que ha de
prohibir aquesta llei i ho ha de prohibir ara.

Vostè ens acusa de catastrofisme. Nosaltres voldríem tenir
una actitud positiva, també, respecte d'això, i pensar que si hi ha
una actitud ambiciosa de redreçament del model turístic
podríem ser matisadament optimistes; no tot està perdut, però
és que realment tal com vostès ho plantegen creim que anam
per mal camí, perquè realment el camí, la tendència que hem
vist és de depredar tot el litoral o gran part del litoral; ha quedat
preservada una zona, la part dels ANEI, però creim que en
aquest moment és insuficient, la pressió és molt dura i l'ambició
i la voluntat política de deturar-ho és massa reduïda.

S'ha fet esment a la Conferència de Calvià, a l'entusiasme
amb què es va participar de les conclusions per part dels
membres del Govern, i jo crec que això ens palesa una altra
vegada el doble llenguatge que utilitza el Govern popular
davant la sostenibilitat i davant les mesures de protecció; creim
que no són capaços d'implementar, de dur al Butlletí Oficial de
les Illes Balears allò que prometen i allò que valoren
positivament en els fòrums internacionals. Creim que aquest és
el repte que en aquests moments tenim, no fer declaracions
mentre es continua implementant un model altament
depredador, sinó que el que s'ha de fer és prendre mesures de
caràcter legislatiu, i en això també estam d'acord, en el fet que
moltes mesures de delimitació del dret de propietat, allà a on
tenen la seva seu més adequada és en el poder legislatiu i, per
tant, en aquesta cambra, més que en els planejaments
municipals, ni tan sols en els planejaments municipals que han
de fer els consells insulars en substitució dels ajuntaments.
Creim que és aquí a on s'han de prendre tota una sèrie de
mesures i per tant és aquí a on les duim. 

Malauradament, una altra vegada més es demostra que
una cosa és el que diu el Partit Popular, alguns membres del
Partit Popular, altres són bastant més francs en les seves
declaracions públiques, i una altra cosa són les que aprova
i les que du a terme. Nosaltres no sé si serà una espècie
d'aquells sepulcres emblanquinats, ja que havia parlat en un
primer moment dels fariseus, que eren molt formosos per
fora però que estan plens d'ossos i despulles per dins.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Avel•lí Casasnovas, té
vostè la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només per dir, abans de procedir
a la votació, que rebutjarem aquesta proposició de llei.
Només vull numerar, a títol exemplificatiu, que aquest
govern que durant tots aquests anys no ha fet res té la Llei
d'Ordenació del Territori, la Llei d'Espais naturals, els
criteris del Pla territorial parcial a Menorca, a punt d'entrar
en el Parlament, dos plans especials que desenvolupen els
ANEI a Menorca, els plans d'ordenació del medi natural o
plans especials, també en fase de redacció, nombrosos parcs
naturals en funcionament, àrees recreatives, Pla d'Ordenació
de l'oferta turística de Mallorca i Eivissa, els criteris de la
serra de Tramuntana i Raiguer i el Pla energètic ja dins el
Parlament; el Pla de desenvolupament sostenible de
Menorca, fet, amb les corresponents comissions que
funcionen de coordinació, etc., etc., etc. Tot açò ha donat
com a resultat més del 40% del territori protegit, un dels
més alts d'Europa. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Conclòs el debat passam a
votació.

Senyores i senyors diputats que prenguin en consideració
la proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, es volen posar drets, per favor?

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

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada la presa en consideració.

I no havent-hi més assumptes per tractar s'aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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