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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam aquesta sessió
plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2337/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a participacions de les empreses públiques de la Comunitat en
altres empreses.

I.2) Pregunta RGE núm. 2507/97, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
accidents laborals.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes.
He de comunicar que la primera pregunta, formulada pel Grup
Parlamentari Socialista, i la segona, també formulada pel Grup
Parlamentari Socialista, queden retirades.

I.3) Pregunta RGE núm. 2344/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mitjans de comunicació on s'ha realitzat la campanya La
qualitat obre fronteres.

La tercera pregunta la formula la diputada Sra. Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mitjans de comunicació on s'ha realitzat la campanya La qualitat
obre fronteres. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

 LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. En quins mitjans de comunicació
s'ha realitzat la campanya La qualitat obre fronteres?.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El Govern ha dissenyat una
campanya de promoció de la qualitat en tota la societat.
Aquesta campanya inclou tot un ventall d'anuncis que fan
referència a molts d'aspectes de la qualitat, des de la qualitat
de l'activitat productiva fins a les infraestructures. Vostè va
demanar per l'anunci de La qualitat obre fronteres, i aquest,
fins a la data de la seva pregunta, només es va insertar a La
veu de Sóller. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

 LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Jo tenc una altra revista amb el
mateix títol, La qualitat obre fronteres, i és d'un mes abans de la
resposta que vostè em dóna i publicat a la revista Desarrollo, és
de febrer del 97.

Sr. President, jo no crec que hi hagi voluntat per part del
Govern a contestar malament les preguntes per escrit, però vull
que quedi constància de la protesta d'aquesta diputada perquè,
evidentment, al menys hi han dos anuncis a aquest respecte
sobre La qualitat obre fronteres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2345/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
utilitat o rendibilitat social de campanya publicitària.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Carme García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
utilitat o rendibilitat social campanya publicitària. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

 LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. La Sra. Consellera de Presidència en
la pregunta anterior m'ha dit que una campanya publicitària s'ha
publicat, segons el Govern, en un únic mitjà de comunicació, i
per tant, jo demano quina utilitat o rendibilitat social té una
campanya publicitària del Govern realitzada en un únic mitjà de
comunicació. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Hem dit que hi havia una campanya
genèrica sobre la promoció de la qualitat. En torn d'aquesta
campanya, s'hi varen fer més de quaranta anuncis diferents,
sobre el transport, l'alimentació, la qualitat de les
comunicacions, la qualitat de l'activitat productiva.
Concretament, el títol La qualitat obre fronteres, que es va
insertar fins a la data de la pregunta anterior en el setmanari La
veu de Sóller..., tenim el següent, l'impacte d'un anunci a un
mitjà de comunicació és senzill de determinar, és el resultat de
multiplicar el nombre de lectors per l'espai que s'ocupa en
aquest esmentat mitjà. És una operació tan freqüent que, de fet,
hi ha moltes empreses privades que insereixen anuncis cada dia
en els diaris i publicacions, i que insereixen anuncis en aquest
mateix mitjà. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

 LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Em diu la Sra. Consellera de
Presidència que hi ha hagut més d'una inserció, jo no m'hi
he fixat i no les he vistes. En qualsevol cas, en resposta
escrita, també del Govern, se'm diu que ha convocat pel
procediment de concurs obert una campanya de difusió molt
més àmplia relativa a la qualitat, i això era dia 9 d'abril. Per
la qual cosa, jo vull entendre que, una de dues, o s'ha
convocat i encara no està realitzada o s'ha realitzada i
després s'ha convocat concurs obert. No voldria
malinterpretar el que se me'n diu. El febrer, en una pregunta
dins aquest plenari, m'hi van dir que ja estava adjudicada.
En resposta escrita em diuen que s'adjudicarà aviat. L'abril,
que s'ha convocat el procediment de concurs obert. I avui
em diu que ja s'ha publicat amb diferents formes la mateixa
campanya.

Miri, Sra. Consellera, vostè, i consta en el Diari de
Sessions, em va dir que aquesta campanya havia de servir
d'incentivació de la qualitat a tots els nivells productius.
Suposo que qui primer que hauria d'incetivar la qualitat dels
nivells productius és el Govern balear. NO es pot aplicar
només al màrqueting, el màrqueting serveis per vendre un
bon producte. En aquest cas, si no hi ha bon producte, el
màrqueting no els servirà de res. 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. Jo he  dit el que he dit. He dit que,
efectivament, amb la campanya sobre la promoció de la
qualitat en tota aquesta societat, el que hi fèiem era
promoure tot el que era la incentivació de la qualitat,
efectivament, a tots els nivells productius, començant pel
Govern. Discrep de vostè. Simplement, fer-ho únicament a
un sol anunci, en principi, tot i que després la previsió és
que dins aquesta campanya es pugui publicar també a altres
mitjans, en un futur, és ben senzill, és tan freqüent que
molts empresaris i moltes empreses insereixen aquell anunci
a un sol diari i progressivament ho van fent a altres mitjans
de comunicació. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2510/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
Pla Mestral al seminari "Aprovechamiento, tratamiento y
conservación del producto maderero insular para usos en
carpintería y construcción".

Passam a la següent, pregunta, que formula la diputada Sra.
Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Mestral al  seminari Aprovechamiento, tratamiento y
conservación del producto maderero insular para usos en
carpintería y construcción. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

 LA SRA GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Atès que vostè ha llegit la pregunta,
i constarà així en el Diari de Sessions, no cal que jo la repeteixi.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Sr. President, Sra. Consellera. (...) seminari s'inclou dins el
Pla Mestral perquè compleix amb el Decret 174/96. Jo li
recomanaria sobretot l'article 2, apartat j); l'article 3, apartat 5;
l'article 4, apartat kl); l'article 96, el 99 i el 127 sobretot.

EL SR. PRESIDENT:

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

 LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves
recomanacions. Jo li recoman que llegeixi, efectivament, per
exemple, l'article 3, on es descriuen molt bé quins han de ser els
objectius de formació que entén el Govern, els quals es
descriuen molt bé a l'article 3 del Decret 174.

No crec que aquest seminari entri en cap d'aqeusts objectius,
no ho crec. No compleix cap dels requisits per tractar-se d'un
seminari, teòricament, i segons el decret, hauria de tenir
selecció prèvia, no n'hi ha cap, de selecció prèvia, no es demana
cap requeriment ni formatiu ni professional per apuntar-s'hi, a
més, està en absoluta contradicció amb el que s'està discutint i
acordant a les comissions del Pla de desenvolupament
sostenible a Menorca, és a dir, allà parlam d'unes coses i vostès
subvencionen seminaris perquè facin tot el contrari, i és molt
clar quan es diu en un article que ha publicat qui ha fet el
seminari que el seminari ha de servir per iniciar una explotació
racional dels recursos forestals, "para interesar a la posible
demanda en los sectores de la construcción y las industrias, y
hacer una prospección", fins i tot, "de la normativa que pudiera
primar el uso de maderas autóctonas sobre las importadas".

Bé, idò, el Pla de desenvolupament sostenible de Menorca
diu absolutament el contrari. En qualsevol cas, no movamos
ni tocamos lo que tenemos, sus bajos rendimientos económicos
hacen que los principales beneficios que se derivan
actualmente de los bosques sean ambientales, protección de
los suelos frente a la erosión, aumento de la infiltración, no li
ho llegiré, però el que vull que quedi clar és que
subvencionen vostès, o paguen en la seva totalitat, un
seminari per dur a terme objectius, si se'n pot dir així, que
van en contra del que altres negociam perquè no es duguin
a terme en el Pla de desenvolupament sostenible. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Jo pens que sí, al contrari del que vostè diu. Adaptació
dels treballadors, els canvis industrials i sistemes
productius. Un seminari, com vostè sap, és una acció
formativa divulgadora de curta durada, amb selecció
d'entrada per devolució, i després sobretot en aquelles coses
que afecten un canvi estructural i un canvi de recursos i un
reciclatge, i dit açò jo pens que s'hi dóna perfectament. Per
tant, no entenc per què no s'inclogui dins el programa
Mestral.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2511/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situacions laborals o professionals per accedir a
la formació del "Pla Mestral".

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situacions laborals o professionals per accedir a la
formació del Pla Mestral. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

 LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. La pregunta diu exactament: Com
es determinen les situacions laborals o professionals a l'hora
d'accedir a qualsevol formació del Pla Mestral? Perquè
consti en el Diari de Sessions, a la meva pregunta està entre
cometes Pla Mestral. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Sr. President, jo pens que aquesta pregunta està mal
plantejada. La situació laboral o professional és, crec jo, una
circumstància prèvia de la persona que sol•liciti ser en el Pla
Mestral. Per tant, no podem acceptar, per a mi, el text literari de
la pregunta parlamentària, perquè la situació no es determina en
el Pla Mestral. en qualsevol cas, li podré dir que hi ha dos
grups, el grup de qui està a l'atur, que ha de presentar la targeta
de l'INEM, i en cas de programes de formació continuada, el
treballador ha d'indicar l'empresa on treballa i el lloc de feina
que hi ocupa. Açò, resumit.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Moltes gràcies, Sr. President. No sé si és que no està ben
redactada, però, en qualsevol cas, Sr. Conseller, el que l'hi
demano és com es determinen quins són els col•lectius que
tenen especial dificultat de col•locació, que és el que diem a
l'article 7 del decret que ha fet la seva conselleria, que són
persones amb disminució física, persones acollides al suport
transitori comunitari, persones en situació d'atur, persones en
situació d'autr majors de 45 anys, dones en atur i amb càrregues
familiars. Com determinem quines són aquestes persones que
necessiten especial dedicació? I l'hi diré per una cosa molt
senzilla, perquè jo mateixa m'he apuntat a un curs d'informàtica
per a joves empresaris, jo m'hi he apuntat, perquè ningú no em
va demanar si jo era jove, si era empresària i si necessitava de
la informàtica, com que no m'ho van demanar, m'hi vaig
apuntar, naturalment a curs gratuït i pagat per la Conselleria de
Treball i Formació. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Aquesta (...) de persones que vostè diu s'agrupen i,
evidentment, un que té una deficiència física no pot accedir a
uns cursos determinats d'informàtica i, per tant, hi ha una
selecció prèvia i després es fan cursos adaptats a aquests
col•lectius amb una dificultat per accedir al mercat de treball
normal; per açò hi ha les seleccions prèvies i que hi hagi uns
grups homogenis.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2512/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prioritat per accedir a la formació del Pla
Mestral.

Passam a la següent pregunta que formula la Sra. Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prioritat
per accedir a la formació del Pla Mestral. Sra. Diputada té
vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Només perquè consti, qualsevol
dels col•lectius que jo he esmentat anteriorment pot fer un
curs d'informàtica com a jove i com a empresari, perquè cap
de les qualitats o especificitats que jo he dit impedeixen que
ho siguin.

Com es determina, idò, la prioritat per accedir els
sol•licitants a qualsevol formació del "Pla Mestral"?, una
vegada més entre cometes. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Estan detallats en el 174/96, articles 36, 39, 40, 47
paràgraf 1 i, fonamentalment, a les prioritats de l'article 7
que vostè a enumerat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Jo ja sé el que diu el decret, que
és el que em respon el Sr. Conseller, però li deman quins
controls, com ho fan, què fan les empreses que fan els
cursos, què fan les associacions que han de dur a terme els
cursos o els seminaris per determinar això, i la realitat és
que no en fan cap, no es determina de cap forma. Jo tenc un
recurs d'un curs a on només podien accedir 15 persones; el
sol•licitant presenta un recurs a on només sol•licita que
s'investiguin quins criteris s'han seguit s'han seguit per a la
selecció dels admesos i immediatament se li contesta que
estan tots admesos i que malgrat en el curs només hi cabien
15 són 19. 
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Hi ha molts d'exemples d'aquests; aquest n'és un i n'hi puc
donar moltíssims, i això és un problema que vostès no controlen
quins són els objectius que nosaltres volem aconseguir amb tots
aquests doblers que gastam en formació i, a més, tampoc no es
controla quines prioritats tenen i quines necessitats tenen la gent
que ha d'accedir i els alumnes que han d'accedir a aquesta
formació. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Jo el que li agrairia és que em detallàs el nombre i les
deficiències que vostè veu per tal de corregir-les, si és possible.
Jo les notícies que tenc són totalment i absolutament contràries
a les que vostè em diu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 2459/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política referent a
Residències de la Tercera Edat, derivada del debat de la
Interpel•lació RGE núm. 1689/97.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que fa referència a la
moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a
política de residències per a la Tercera Edat, derivada de la
interpel•lació 1689/97. Per fer la seva presentació té la paraula
el Sr. Damià Pons del Grup Parlamentari Socialista.

Deman als serveis de la Cambra que, per favor, incloguin en
el Diari de Sessions el text de la moció presentada.

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- El Pla Integral per a les Persones Majors, elaborat pel
Govern de la Comunitat Autònoma i en tramitació al Parlament,
en relació a les Residències de Tercera Edat ha de:

a) Quantificar, a cada una de les Illes, el nombre de persones
majors "no vàlides" que necessitarien esser internades a
Residències de la tercera Edat.

b) A partir de les necessitats d'internament a Residències de
persones majors "no vàlides" estimades, el Pla Integral per a les
Persones Majors preveurà l'establiment d'una xarxa residencial
que pugui afrontar la demanda actual i la raonablement
previsible en el futur. La Xarxa de Residències de la Tercera
Edat de les Illes Balears que podrà dur-se a terme tant
mitjançant la reforma de les Residències existents com a través
de la construcció d'altres de nova planta, serà impulsada pel
Govern de la Comunitat Autònoma, es completarà en un termini
màxim de cinc anys i es realitzarà en coordinació amb els
Consells Insulars i els Ajuntaments.

2.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà, abans
de dia 1 de gener del 1998, una proposta de transferència als
Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera de les competències en matèria de Residències
de la Tercera Edat.

3.- El Govern de la Comunitat Autònoma establirà,
abans del dia 1 de gener del 1998, el sistema de "finestreta
única" per atendre les sol•licituds de places a les
Residències de la Tercera Edat de titularitat pública a les
Illes Balears.

4.- El Govern de la Comunitat Autònoma establirà,
abans del dia 1 de gener del 1998, la normativa legal
reguladora de les aportacions -monetàries o patrimonials a
fer per part de les persones acollides a Residències de la
Tercera Edat o dels seus familiars.

5.- El Govern de la Comunitat Autònoma construirà la
Residència de la Tercera Edat de Felanitx amb capacitat de
200 places, com havia estat programada.

6.- El Govern de la Comunitat Autònoma negociarà amb
els Ajuntaments que hagin duit a terme Residències de la
Tercera Edat la inviabilitat de les quals n'impedeix la
posada en funcionament, la transformació d'aquestes
Residències en centres de serveis socials de titularitat
pública."

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, en
primer lloc vull fer un advertiment: el punt cinquè, referent
al fet que el Govern de la Comunitat Autònoma construirà
la residència de la Tercera Edat de Felanitx amb capacitat
de 200 places, com havia estat programada, queda, aquest
punt, retirat, atenent les recomanacions del fet que no es
passi les normatives europees, en general, no són casos
excepcionals, que no se superi el màxim d'un centenar de
places.

El tema de política referent a residències de Tercera Edat
va derivar, durant el debat de la interpel•lació i amb aquesta
moció reduïda, ara, a cinc punts, sobre el tema de l'element
residencial referit, sobretot, a persones que no es poden
valer per elles mateixes i persones que necessiten una
assistència continuada. Crec que la moció és perfectament
clara i intenta, en primer lloc, que el Pla Integral de
persones majors que s'ha de presentar, segons va manifestar
la consellera de Presidència, en el mes de setembre en
aquest parlament que aquest pla no descuidi -esperem que
així sigui- que ens doni un coneixement precís de quina és
la quantificació que es considera raonable de persones no
vàlides que estarien en necessitat de ser internades a
residències de Tercera Edat i que, per tant, a partir
d'aquestes dades es pugui realitzar una xarxa de residències
bé fruit de la reforma de les existents o bé en residències de
nova planta que donin resposta a aquesta necessitat, entre
d'altres.
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Un altre element que vàrem denunciar durant el debat de la
interpel•lació i no vàrem veure cap gest d'obertura en el Govern
és el famós tema de les transferències als consells insulars. Hem
de recordar que l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears
aprovat l'any 1983 només va ser possible a través d'un pacte
polític de fons que va permetre que aquest estatut arribàs a bon
port i va ser l'acord que no hi hauria tres comunitats autònomes
però tampoc hi hauria una comunitat autònoma i uns consells
insulars absolutament marginals, i després de tots els anys que
duim des del 83 fins al dia d'avui la veritat és que allò que creix
espectacularment -el pressupost n'és una mostra claríssima- és
el poder del Govern balear; no creixen els consells insulars
d'una manera raonable i sostinguda. Per això, en aquesta moció
referida a residències de Tercera Edat, plantejam que el Govern
balear presenti, abans del primer de gener del 98, una proposta
de transferència als consells insulars de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i Formentera de les competències en matèria de
residències de Tercera Edat; el Govern continuarà impulsant la
legislació, la normativa legal pertinent, però la funció executiva
i la gestió d'aquesta matèria dins cada illa ha d'estar en mans del
consell insular respectiu. 

Que és allò que s'hi oposa?, no s'hi oposa raonablement res,
únicament s'hi oposa una voluntat cada vegada més escandalosa
del Govern balear en vulnerar d'una manera descarada, això sí,
amb subterfugis: primer han d'ordenar un sector i llavors, quan
el tenen ordenat, el transferiran; i això què vol dir?, quines
ordres han de posar?, quines normes?, quants de mesos, quants
d'anys ha de durar això?, fins a finals d'enguany?, no es veuen
en coratge de fer una normativa que permeti regularitzar
mínimament el sector? Si tendran el Pla Integral de persones
majors en el setembre, aquí, no poden tenir en el desembre una
proposta de transferència d'una cosa tan senzilla com aquesta en
els consells insulars?, no, el que hi ha és una voluntat de retenir
competències, de retenir poder, sobretot quan el més gros en
matèria pressupostària -perquè així és- el Consell Insular de
Mallorca, ha passat a mans d'una altra majoria política; si no
estimaven els consells insulars quan hi va haver un moment que
tots eren del Partit Popular, com els poden estimar ara que n'hi
ha un, el més gros, el que dóna més mal exemple que és el
Consell Insular de Mallorca i no fos cosa que li donassin
competències i demostràs que es pot governar millor.

Un altre punt, que jo crec que es tracta de posar fi a un  estat
caòtic, és la necessitat d'establir una finestreta única per atendre
les sol•licituds de places a residències de Tercera Edat de
titularitat pública a les Illes Balears i, naturalment, també, de les
places que les entitats públiques, les institucions, concerten amb
residències privades perquè, de fet, actuen com a places de
titularitat pública. Em diran que no és necessària la finestreta;
com que no és necessària?, i quin és el camí real que es
produeix ara quan s'ha d'ingressar en una residència? La teoria
ens diu que normalment el ciutadà va al servei d'atenció
primària del municipi corresponent, del seu poble o de la seva
ciutat, i planteja la necessitat de dur un familiar que està en
situació difícil o a una persona amb la necessitat de ser
internada en una residència. Això seria el camí normal, però en
realitat és un vertader caos. Ajuntament de Palma: tenen una
llista ja tancada d'unes cent persones i quan una persona s'hi
dirigeix diuen que si vol presentar la sol•licitud, naturalment no
li poden negar que entri el paper que vulgui per Registre, però
ja l'adverteixen que això és igual que tirar un paper a la paperera
i que, per tant, no funciona aquest canal de comunicació en el
servei municipal d'atenció primària per dur una persona a la
residència. Què passa?, que hi ha demandes a través de
l'ajuntament, de Palma i tots els altres, n'hi ha que es formulen
a través dels centres de salut, uns informes mèdics allà a on es
veu que una persona no pot estar -parl bàsicament de persones
no vàlides- en situació de soledat, que hi ha un perill social i
que, per tant, es considera necessari que se li doni acollida en
una residència. Llavors hi ha el que fa la gent quan ja està
empipada de rodar per centres de salut, o per ajuntaments, o per

allà a on sigui: van directament a la residència, toquen a la
porta, van a informació, exigeixen veure el director o
directora i "aquí venc a presentar la meva sol•licitud i pas de
tot perquè l'ajuntament no m'ho resol", etc., etc. N'hi ha que
van a l'Institut balear d'afers socials, també és una manera
d'anar directament a tocar la porta de l'entitat que té al seu
càrrec la residència més gran de totes les Illes Balears, i
també s'ha de dir que, a vegades, van als serveis municipals
a través, normalment, de l'assistenta social. 

Què passa, amb això? Que no tenim un panorama a la
vista de quines places tenim a disposició, quina és la
demanda i, per tant, aquest ciutadà es veu obligat a aquests
pelegrinatges i a aquests cambalaches absolutament
impresentables en una administració moderna a punt
d'entrar en el segle XXI. Per tant, la finestreta única és
absolutament necessària, saber quantes places hi ha
disponibles, saber a on estan aquestes places, saber quina és
la llista d'espera i tenir una uniformitat en relació als criteris
d'entrada i acollida, perquè no pot ser, com deim a
Mallorca, que tota herba faci feix, que basti que la paraula
d'una persona que es presenta davant els serveis municipals
amb un gran estat de necessitat sigui llei i, per tant, hi ha
d'haver uns criteris unificats per esser justs.

El punt quart planteja un tema particularment espinós i
que també exigeix una actuació per part del Govern
impulsant la normativa pertinent. Què pot aportar i què ha
d'aportar la persona o familiars directes quan és acollida en
una residència, sobretot quan parlam de persones no
vàlides? Ha de quedar a criteri de la gestió d'aquella
residència, com passa ara?, o hi ha d'haver uns criteris
generals que s'hagin debatut en aquest parlament i que, per
tant, tenguin un suport social clar? Jo crec que aquesta altra
solució és, evidentment, la més bona i que, per tant, hem de
saber a quines aportacions estan obligades aquestes
persones i també, molt important, el tema de les aportacions
dels familiars, sigui, tant en un cas com en l'altre, a través
d'elements de doblers o també amb elements patrimonials
que una residència o un centre públic que dóna acollida amb
un cost social enorme, són persones d'atenció continuada de
24 hores, no només residencial sinó també sanitària, quines
obligacions ha de contreure aquesta persona o els seus
familiars directes que, d'aquesta manera, traslladen un
problema que tendrien, gravíssim, dins el seu nucli familiar,
el traslladen a una institució pública que els ha d'acollir però
amb un cost evidentment altíssim. Crec que, per tant, la
normativa legal reguladora del punt quart és absolutament
necessària.
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I, finalment, jo crec que hi ha una qüestió que és una qüestió
obligada perquè aquest govern. no amb el president que té ara,
-no és a la Sala- sinó quan era president el Sr. Gabriel Cañellas
que sí que hi és, es va donar un impuls, es va donar corda
perquè cada poble tengués la seva residència; jo mateix -ho puc
dir anecdòticament- record en aquests anys quan el batle del
meu poble estava il•lusionat en adquirir un dels grans casals que
hi ha a Campanet, que és la Posada de Biniatró, i estava
il•lusionadíssim en el fet que el meu poble tengués una
residència de vells, i jo li vaig dir senzillament que era més fàcil
comprar la casa que mantenir el servei, i si no, que fes números;
crec que els va fer i li va fugir la quimera ràpidament, però hi va
haver un estímul, un estímul que jo crec irresponsable per part
del Govern, d'impulsar aquestes residències, d'animar els
ajuntaments a fer això, i la prova d'això és que quan el Sr.
Cañellas, en el discurs d'investidura de 15 de juliol del 1987, va
dir: "donarem suport a la creació i manteniment de residències
per als nostres vells en els casos en què siguin necessàries", i
clar, tothom va trobar que allò seu era necessari perquè en el
poble del costat n'havien començat una i, d'aquesta manera, hi
ha tot un enfilall de pobles que en aquest moment, fruit
d'aquesta política, tenen residències pràcticament acabades que
no poden obrir perquè són econòmicament inviables; han fet
números i a l'hora de la veritat no s'atreveixen a obrir.

Què s'ha de fer amb aquests centres? Jo crec que el més
sensat és que el Govern o els continuadors del Govern que
impulsava i va crear aquest estat de despesa pública
innecessària hagi d'afrontar, juntament amb els ajuntaments
afectats, donar un destí de caire social a aquests centres, alguns
d'ells molt ben equipats i molt ben situats, i per això proposam
que es converteixin en centres de serveis socials de titularitat
pública a través de la negociació entre l'ajuntament respectiu i
la conselleria corresponent del Govern. Crec que és
absolutament raonable i això evitaria que s'acabi, com aquell
que diu, de mala manera amb uns centres que només es varen
construir i equipar amb un cost realment molt alt. No crec que
estiguem en condicions de regalar res, crec que es poden
utilitzar per a serveis socials que fan molta falta, però no es pot
deixar a la iniciativa purament municipal, no li poden dir, com
s'ha dit aquí dins, que això és culpa dels ajuntaments; a través
de les paraules del Sr. Cañellas hem vist que hi va haver un
impuls i fet a un discurs d'investidura, que és quan un ha de
definir la política que ha de seguir; això va ser el 87 i,
evidentment, moltes d'aquestes residències, són dels anys
posteriors a aquestes afirmacions i, per tant, és necessari que els
mateixos que varen impulsar un acte irresponsable li donin
solució amb un cost social mínim. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Grups que vulguin intervenir? Per part
del Grup Mixt té la paraula la Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ens
trobam avui aquí, en aquest parlament, davant una moció
presentada fruit de la interpel•lació del Grup Socialista, del
Sr. Pons, i allà a on ell va mostrar a aquesta cambra la
preocupació pels equipaments de les persones majors i,
sobretot, pels equipaments que fan referència a les persones
majors assistides. Va parlar el Sr. Pons, en la intervenció del
dia passat, del centralisme a nivell d'Illes Balears, però no
va parlar en cap moment del que havia estat el centralisme
a nivell estatal, no va parlar d'aquest centralisme a nivell
estatal allà a on ens havia tengut a règim de places
assistencials, ens va tenir a règim durant 10 anys i no va
crear cap plaça per assistir. Jo li puc assegurar, Sr. Pons, que
vàrem fer viatges cap a Madrid i vàrem suplicar i vàrem
demanar per tal de poder aconseguir em sembla que eren
unes 10 o 15 places per assistits per llavors llar d'ancians. 

Aquesta preocupació l'hem tenguda i la tenim i no ha de
venir vostè aquí a fer demagògia i semblar que ara té una
sensibilitat total per a les persones majors, i sobretot per a
assistides, quan vostè va tenir un govern socialista a Madrid
i vostè era membre d'aquest parlament i mai no es va dirigir
ni mai no va demanar un augment de places per a assistits
per a aquesta comunitat. Jo crec que el que hem d'intentar és
no fer demagògia, començar a fer feina amb seriositat i amb
rigor aquí i en el consell insular, la mateixa música hem de
tenir per tot i no em cansaré de repetir-ho, però el que no
pot ser és tenir un doble llenguatge.

Però fruit de la seva intervenció, avui ens presenta
aquesta moció i jo li vull dir que sí, que estic d'acord en una
sèrie de punts dels que vostè ens proposa. Aquí parla del pla
integral per a les persones majors; el Govern va dir que dins
el setembre tendríem aquest pla integral, i a mi em sembla
que avui i aquí és aventurat dir com ha d'estar aquest pla; jo
crec que és de sentit comú, és de seny, que qualsevol tipus
de pla ha de dir el nombre d'usuaris, quina tipologia
d'usuaris ha d'assistir, quina és la seva quantia econòmica,
a on han d'estar ubicats els serveis que posarem nous, de
nova creació, com distribuirem les places, quin és un
coneixement exhaustiu de la realitat. 
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Això, Sr. Pons, ho compartim tots, vostè i nosaltres; el que
passa és que aquí se'ns demana una cosa i a altres institucions
d'això no es parla. Aquí, aquest pla integral jo estic segura,
perquè tant vostè com jo vàrem firmar el retorn d'aquest pla
integral al Govern, i el vàrem tornar perquè vàrem creure que
era necessari que hi hagués un pla estratègic que completàs el
que era el pla integral, el pla que havien presentat; per tant,
aquest pla es va retornar, es va demanar que es quantificàs, es
va demanar que es posassin uns recursos humans, que es digués
a on havien d'estar ubicats els serveis, tota la sèrie de
recomanacions que vàrem creure que havíem de fer al Govern,
aquest ho va assumir, el pla es va retirar i jo crec que el que
hem d'esperar és que aquest pla torni a aquest parlament i
després, entre tots, mirar què és el que hem de millorar, què és
el que creim que no està correcte i després, a partir d'aquest pla
que crec que és una eina bàsica per començar a fer feina, hem
de fer feina, com he dit, amb una seriositat i un rigor. Per tant
jo crec que en aquest primer punt hem de veure què diu aquest
pla, que vengui aquest pla en aquest parlament perquè jo ja li
repetesc, seguríssim que ens dirà el nombre de persones majors
no vàlides que hi ha, ens dirà una sèrie d'elements que després,
a partir d'aquests mateixos elements, nosaltres podem fer afegits
o no en aquest pla.

Per tant, jo en aquest primer punt crec que no li podem dir...,
hem d'esperar a veu què diu el pla; nosaltres hem tengut molta
paciència esperant el Pla estratègic del consell insular, hem
esperat molts d'anys, però al final el tenim i ara, bé, ja està, és
el que tenim, però aquí hem de veure quin serà el que ens duran.
Al primer punt no li donarem suport per aquesta raó.

Després també, en el segon punt, vostè parla que el Govern
de la Comunitat Autònoma presentarà, abans del dia 1 de gener,
una proposta de transferències al consells insulars de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera en la competència en
matèria de residències de la Tercera Edat. Miri, jo estat sempre
partidari de la transferència al consell insular, ho he estat, vaig
ser una de les persones que va creure necessari que Uyalfàs es
transferís al consell insular, ho crec, però en aquests moments
em deman -i vostè ja ha fet la música però jo crec que la veritat
és encertada- si és oportú que es transfereixin al consell insular
aquestes residències. 

Ara hem rebut, i és vera, allò de l'Inserso, es fa un pla
integral, el Govern ha d'ordenar i li hem d'exigir que ordeni, que
faci normativa, que desenvolupi la Llei d'Acció social; això és
necessari, i crec que amb aquesta mateixa prudència amb què
crec que ens hem comportat també esperant el seu pla, hem de
tenir la mateixa prudència aquí, que s'ha rebut allò d'Inserso,
que es preparin a veure com es farà, però també li vull recordar
que no sé si és molt bo que es transfereixi res al consell insular,
perquè les poques coses que s'han transferides la veritat és que
han estat molt negatives; Uyalfàs funciona, sí que funciona,
però la resta que es va transferir, Sr. Pons, com ha funcionat?,
digui-m'ho; li varen transferir tot el que eren lloguers i els va
haver d'assumir Presidència perquè no en trèiem aguller; va
passar un any i gairebé ningú no havia pogut cobrar els lloguers,
i no em digui que només pagàvem segons quines associacions,
es pagava; no en va treure aguller i ho va haver d'assumir
Presidència; el que són subvencions i pagament de lloguer ho ha
hagut d'assumir Presidència. Jo em deman si en aquest moment
no és molt més prudent esperar que el Govern rebi allò de
l'Inserso, que faci normativa,que reguli i que després
transfereixi perquè jo, li repetesc, som partidària del fet que
això es transfereixi al consell insular, però no crec que aquest
sigui el moment i li repetesc que som una defensora d'això; crec
que hem de ser prudents.

El tercer punt, "el Govern de la Comunitat Autònoma
establirà abans del dia 1 de gener el sistema de finestreta
única per atendre les sol•licituds", estic totalment d'acord,
crec que sí; el que passa és que hauríem de donar marge al
Govern perquè, si potser no ha de ser dia 1 de gener, posi
una data, que tal vegada seria interessant sentir què pensa el
Partit Popular en aquest sentit, però crec que sí, que hi ha
d'haver una finestreta única, però també li vull dir que en
aquest moment ja hi ha feina amb aquest fet i vostè ho
hauria de saber; la Llar d'Ancians té uns sistemes molt clars
d'entrada a la Llar d'Ancians, ho vàrem aprovar en el consell
insular fa bastants anys; hi ha una finestra única. Els
ajuntaments són ja un sedàs perquè pugui entrar; prova
d'això són les convenis que han firmat els ajuntaments amb
el consell insular allà a on el batle i un assistent social
municipal donava un suport a totes aquelles persones que
demanassin una entrada. Jo no li vull dir que això estigui
com toca, encara s'ha de millorar, però ja hi ha uns mínims
de filtres d'entrada; sí, hi són, a través dels ajuntaments hi
ha convenis firmats i també hi ha aquesta finestra a la Llar
d'Ancians que segur que funciona d'aquesta manera. 

I llavors també li vull recordar com funcionava l'Inserso:
com s'entrava a l'Inserso, Sr. Pons?, ho sap, com s'entrava?,
no hi havia tal finestreta única, no!, n'hi havia una a Madrid
que ens hi apuntàvem, aquí, i potser ens tocava anar a
Guadalajara o no sé a on i aquí ningú no va dir res, no
protestava ningú; allà sí que hi havia una finestreta única i
una esporgada total. Ja em dirà com funcionava; almanco
aquí això ho teníem no controlat correctament ni com toca,
però sí que s'havia fet un esforç, un esforç en el ben entès
que crèiem en aquesta finestra única que seria possible quan
tendríem l'Inserso. Ara tenim l'Inserso, ara començam a
caminar, ara farem un pla integral per a persones majors, ara
començar a parlar seriosament però amb tots els elements;
el que no podem és tenir cames coixes, i l'Inserso, li
repetesc, desgraciada de la persona que s'apuntava a
l'Inserso i havia de fer viatges per tot Espanya per poder
arribar a tenir una plaça. Per tant jo amb aquest punt crec
que estic d'acord sempre que es fixi la data que ens digui
quina és la que convé més.
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Un altre punt, el quart, que diu que el Govern de la
Comunitat establirà, abans del dia 1 de gener, la normativa legal
reguladora de les aportacions monetàries o patrimonials a fer
per part de les persones. També em sembla molt bé, crec que
s'ha de donar suport a aquest punt, perfecte; el que potser també
-com he dit abans- s'ha de tenir en compte, si no és l'1 de gener
i ha de ser el 4 de febrer, idò miri, crec que sí, que aquest punt
també; però també ara és hora de fer-ho, perquè si ho haguéssim
fet aquí hi hagués hagut un greuge comparatiu: vol dir els que
entraven i anaven a Uyalfàs i a la Llar d'Ancians, que són les
que vostè i jo coneixem millor, havien de passar aquest sedàs i
no hi havia un altre tipus de sedàs segons a on?; ara és el
moment, farem una normativa per a tota la gent que entri a la
residència, que vagin a la Bonanova, que vagin a Llar
d'Ancians, que vagin a l'Inserso, que vagin allà a on faci falta,
però això crec que sí que s'ha de tenir molt en compte, crec que
també se li pot dir que sí.

I després en el punt darrer, "el Govern de la Comunitat
negociarà amb l'ajuntament que hagin duit a terme", miri,
tampoc no s'ha de fer demagògia, Sr. Pons. Aquí hi va haver
una oferta, com altres, hi va haver batles que s'hi varen acollir
de tots els colors polítics, de tots els colors polítics, se'ls varen
fer les advertències oportunes, la diputada que els parla va fer
moltes advertències, però si l'ajuntament va voler i ho va fer un
batle amb una campanya electoral i la va fer, idò allà està. Què
hem de fer ara?, idò ara hem d'intentar, si el batle vol i posa a
disposició de la Comunitat Autònoma o del consell insular
aquests equipaments em semblarà molt bé que es pugui tenir en
compte dins tot el que serà el marc d'equipaments que es puguin
oferir, o per a centres de dia, o per a centres assistencials, o
per..., no ho sé, això s'ha de mirar, però no nosaltres hem
d'imposar, sinó que els ajuntaments, els batles, han de ser el que
han de fer aquest tipus d'oferta; faltaria més que nosaltres des
d'aquí haguéssim d'imposar als batles el que han de fer, el batle
ha fet una campanya, el batle va fer una oferta i va guanyar
aquestes eleccions perquè això ho posava la programa i
nosaltres ara el que hem de fer és respectar aquesta autonomia
municipal i dir-li: "miri, senyor batle, hem fet un pla integral de
persones majors, contempla aquesta sèrie d'equipaments,
aquests serveis, vostè té un equipament infrautilitzat; estaria
disposat al fet que formàs part de la xarxa que el Govern fa
comptes posar en marxa?"; si diu que sí el Govern tendria tot
això per poder-ne disposar, però mentre no sigui així, què li
hem de dir al batle? No, Sr. Pons, no; nosaltres no anam per la
vida amb aquestes imposicions i em cregui que jo he estat una
d'aquestes persones que als batles els hem fet les reflexions,
però cadascú... 

Per tant jo crec que en aquest darrer punt no li podem donar
suport perquè crec que l'autonomia municipal està per damunt
de tot i nosaltres l'únic que hem de fer és que el Govern ens
presenti aquest pla tal com toca el mes de setembre, que
contempli tots aquests serveis i aquests equipaments que tots
esperam que així serà, tal com es va comprometre. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sra. Margalida Thomàs té
la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, les residències, segons el Pla Gerontològic del 93,
l'únic punt de referència que tenim, de l'antic Ministeri
d'Afers Socials, diu que faciliten la resposta als problemes
d'habitatge, salut, cultura i oci de les persones majors que
viuen totes soles i que no poden ser ateses adequadament
per la seva família o que es veuen abandonades i, molt
especialment, aquelles que pateixen un quadre invalidant
que els dificulta una vida independent. Aquesta seria la
definició, i un dels objectius d'aquell pla estatal era garantir
una plaça residencial per a cada persona major en estat o
situació de necessitat. És evident que era un objectiu molt
ample, molt difícil d'assolir, però que hauria de ser un dels
objectius que s'haurien d'incloure dins el pla de persones
majors que s'ha d'elaborar per part del Govern balear.

En aquesta moció el primer apartat dóna ja que aquest
pla que s'ha d'elaborar, aquí parla de: "en tramitació en el
Parlament" i encara no està tramitat sinó que sembla que es
presentarà el setembre del 97, en el primer apartat parla que
aquest pla haurà de quantificar el nombre de persones
majors no vàlides que necessitarien ser internades a
residències de Tercera Edat. Pensam que aquest primer
apartat, l'apartat A, no tendrà cap problema la seva
aprovació ja que la mateixa consellera de Presidència, en el
debat de la interpel•lació que ha motivat aquesta moció, va
parlar precisament d'això, que el pla tendrà una diagnosi de
la situació, saber en quin moment ens trobam, i una diagnosi
de les necessitats que s'han d'assolir. Per tant suposam que
aquest primer apartat que parla del fet que el Pla de
persones majors haurà de quantificar les necessitats serà
acceptat perquè és un dels requisits dels quals parlava la
consellera Sra. Estaràs en el debat parlamentari de la
interpel•lació.

Evidentment, el segon apartat pensam que és
conseqüència del primer i per tant igualment s'haurà
d'incloure ja que parla d'una xarxa residencial que pugui
afrontar la demanda actual i aquella que raonablement es
pugui preveure en el futur. Pensam que això també és una
de les quantificacions que ha de tenir el Pla de persones
majors i que no hi haurà cap dificultat en acceptar perquè
pensam que sense un mínim de diagnosi de la situació no es
poden plantejar uns objectius i unes necessitats a cobrir.
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Respecte al segon apartat sobre les transferències el primer
de gener del 1998 igualment li donam suport ja que pensam que
si per part del Govern, amb les transferències de l'Inserso, la
conversió en Ibas, es planteja cada vegada que és necessari un
temps per ordenar i per organitzar aquest Ibas, ja ens va
respondre la Sra. Consellera que a finals del mes de juny tendrà
desenvolupat el decret de normativa de l'Ibas i, per tant, hi
haurà temps suficient per ordenar aquest institut i, en aquest
sentit, en matèria de residències aniria bé que es poguessin
transferir a partir del gener per donar una mateixa cobertura des
dels consells insulars a tota la política de residències de la
Tercera Edat.

Respecte a l'apartat tercer de la moció, igualment creim que
és encertat el plantejament d'una finestreta única, i així com ara
es parlava, per part de la Sra. Vidal, del fet que abans hi havia
la llista estatal perquè era Inserso i hi havia llistes i barems
estatals, pensam que una finestreta única de la Comunitat
Autònoma podria organitzar i ordenar que tots aquells
sol•licitants passassin pel mateix barem, pogués haver una sola
llista d'espera i pogués haver unes relacions interinstitucionals
entre aquells que depenen de la Comunitat Autònoma, aquelles
que depenen dels consells o aquelles places concertades amb
privades. Per tant, pensam que senzillament establir la finestreta
única és la manera d'eliminar el pelegrinatge per diferents
administracions i, de qualque manera, facilitaria als usuaris la
necessitat de la demanda o la sol•licitud de plaça.

Respecte a la normativa legal que hagi de regular les
aportacions monetàries o patrimonials per part dels usuaris ens
sembla correcte el termini, almanco fins a primer de gener del
98 hi ha temps suficient per desenvolupar aquesta normativa i
no donar-li sense un límit de temps, perquè sinó respon a una
sensació excessivament laxa i és una necessitat urgent a
plantejar. I respecte al punt sisè igualment li donam suport
perquè pensam que d'allò de què es parla en aquest punt sisè és,
senzillament, la negociació amb els ajuntaments que hagin duit
a terme residències de Tercera Edat que en aquests moments es
vegin inviables; per tant no és allò d'anar a fer imposicions als
ajuntaments, com esmentava l'anterior diputada en aquesta
tribuna, sinó senzillament negociar la possible solució
d'aquelles que en aquest moment es veuen inviables i per tant
no estan en funcionament i, de qualque manera, la
transformació d'aquestes residències en centres de serveis
socials podrien donar una millora en el servei i, de qualque
manera, estudiar dins també el Pla de Tercera Edat o el Pla de
persones majors, veure fins a quin punt es podrien convertir en
centres de dia, en centres que poguessin ajudar els serveis
socials d'aquell municipi. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula la Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup Nacionalista-PSM votarem a favor dels
cinc punts de la moció relativa a política de residències de
la Tercera Edat. Ara bé, això no vol dir que pensem que el
fil conductor que generen aquests punts sigui l'únic a tenir
en compte ni el més òptim per a la política de persones
majors, així com ja vàrem fer explícit a la nostra intervenció
a arrel de la interpel•lació que vostè va defensar, Sr. Pons.

La visió que sembla que vostè planteja en aquest debat
és, bàsicament, política residencial. És ver que el tema de la
moció és política referent a residències, específicament,
però pensam que en un debat d'aquest tipus no s'han
d'obviar, tampoc, les alternatives i les propostes
complementàries dirigides a pal•liar la necessitat de la gent
gran. No sempre les residències donen un benestar als seus
residents ni abasten l'objectiu de donar i cobrir les
necessitats que tenen els nostres majors; tampoc no ens
sembla el marc idoni per passar la vellesa ni s'ha d'optar
únicament per a aquesta alternativa. S'han de tenir en
compte, idò, pensam, un ventall de possibilitats que es
poden dirigir i optar com són els habitatges tutelats, que ja
hem esmentat altres vegades, centres de dia per a assistits,
llocs a on les persones majors no vàlides poden passar el dia
durant l'horari laboral dels seus familiars assistits o ajudats
per personal format; potenciar, també, l'atenció primària
augmentant els recursos econòmics i humans d'aquests
serveis per cobrir les necessitats bàsiques d'aquesta gent que
està sola a casa.

Però aniré analitzant els punts de la moció que és el
debat que hem de dur ara. A l'apartat a) es demana la
quantificació per a cada illa de les persones major no
vàlides que s'haurien d'internar en una residència; creim que
aquest estudi s'hauria de fer, es plantejarà segurament ja en
el pla, però com a una estimació de cap a on s'han de derivar
aquestes persones, cap a residències, cap a habitatges
tutelats, cap a centres de dia..., resumint, quin perfil d'usuari
tenim a cada illa i quina alternativa s'ha de donar a aquests
usuaris. A l'apartat b) es podria repetir, en part, el que ja he
exposat anteriorment, en el nivell que s'hauria d'ampliar a
altres opcions la xarxa residencial que vostè demana
explícitament en aquest punt. Ens sembla molt positiu,
d'altra manera, el termini que vostè planteja a la necessitat
d'establir una coordinació entre Govern, consell insular i
ajuntaments, però és obvi que totes les administracions han
de sentir aquesta necessitat, si no podem parlar molt de
coordinació a cada debat però no duim a terme aquesta
coordinació.

També compartim l'acord que du vostè sobre la proposta
de transferir als consells insulars les competències en
matèria de residències de Tercera Edat, ja que és lògic que
siguin els consells qui gestionin aquests serveis, i el Govern
de les nostres illes tengui la capacitat legislativa i faci feina
i actuï en aquest tema.
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Respecte a la demanda que fan vostès d'establir un sistema
de finestreta única, compartim l'opinió de la portaveu
d'Esquerra Unida, que ha parlat abans que jo. Ens sembla molt
positiu pels usuaris ja que suposa dirigir-se a un sol punt
d'informació i tenir la documentació, alternatives diferents,
possibles residències on poden acollir i quina ha de ser la
tramitació necessària per realitzar. Per tant, és un apropament
als usuaris d'aquest servei. Ens pareix perfecte. També es fa
urgent regular les aportacions que fan els usuaris o les persones
acollides a residències, com vostès defensen en el punt 4.

Quant al punt 6, -el 5 vostè l'ha retirat-, també consideram
que és oportú i urgent que es realitzi aquest estudi sobre la
transformació d'aquestes residències que avui encara no s'han
posat en marxa, ja que és llastimós tenir unes infraestructures
tan cares, tan costoses, com són les residències, sense tenir una
funcionalitat definida, però sempre i quan, (...), amb unes
negociacions amb els ajuntaments i sempre tenint en compte el
parer d'aquests ajuntaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Com ja vàrem dir, debatem avui aquesta moció fruit de la
interpel•lació. Com ja vàrem dir, la interpel•lació ens va
parèixer un poc simple i incompleta, -ho tornaré a repetir avui
aquí-, perquè consideràvem que abordava el tema de la
problemàtica o de les necessitats que poden tenir les persones
majors d'una manera parcial, sense contemplar totes les
alternatives i solucions que es poden donar, només des del punt
de vista de les residències. Si bé consideram que això és molt
important i molt necessari, és només un punt dins totes les
alternatives possibles.

Dit això, -ho volia tornar repetir-, entraré un poc a debatre
directament la postura del Grup Popular respecte als diferents
punts que contempla aquesta moció. Respecte al punt 1, si és
possible fer una votació separada de l'apartat a) i l'apartat b),
nosaltres li donaríem suport a l'apartat a), en el benentès que
consideram, ja es va dir també a la interpel•lació, que el pla
integral ha de contemplar un estudi de necessitats, i un dels
aspectes de les necessitats que ha de contemplar el pla integral
ha de ser el nombre de persones majors no vàlides. No és l'únic,
només és un, a més crec que hem de tenir en compte que
tampoc no es pot estudiar d'una manera totalment separada les
persones no vàlides. També hem de tenir en compte les
persones vàlides, perquè això, -i ara, per ventura, entraré en
l'apartat b), al qual no li donarem suport-, les necessitats ens
diran quins són els recursos necessaris. Si només contemplam
les persones no vàlides, no podem saber quines són les persones
vàlides i quins són els recursos que podem oferir. Si, per
exemple, resulta que a una persona vàlida, encara que en
aquests moments està a una residència, li oferim un servei de
centre de dia, o un altre, o una ajuda a domicili, per ventura
aquesta persona deixaria una plaça a una residència que podria
ser ocupada per una persona no vàlida.

Llavors, li donaríem suport al punt 1, entès com una de
les necessitats que ha de contemplar el pla estratègic, per no
al 2, perquè vostè ja ens proposa quina ha de ser la solució:
fer una xarxa residencial. Per ventura no és una xarxa
residencial el que hem de fer, per ventura és una xarxa de
centres de dia o per ventura és una xarxa d'habitatges
tutelats. Segons les necessitats que haguem pogut detectar
a l'estudi, se sabran les solucions que s'hauran de donar.

Per altra part, aquest màxim de cinc anys, crec que, -
supos que vostè també estarà d'acord perquè, en moltes
ocasions, li he sentit dir-, un pla no pot ser tancat. S'han de
veure les alternatives que hi ha, s'han de veure les noves
problemàtiques que poden sorgir i no dir "als cinc anys hem
de fer una xarxa residencial". Aquí vostè entraria en
contradicció amb el que diu al punt 6, que hi va haver el
bum de fer residències. Ara, per què hem de dir que en cinc
anys hem de fer...?, anem a veure quines són les necessitats
i després organitzarem quines seran les solucions que
donarem. Això ens ho dirà el pla estratègic, analitzades les
necessitats.

Respecte al punt 2, la veritat és que no m'estendré. Ha
estat el punt, tal vegada, on vostè s'ha estès més, però crec
que és un tema suficientment debatut. Vostè l'ha presentat
en moció, en proposició no de llei i, la veritat, em sembla
molt legítim que vostè el torni treure avui, aquí, però, miri,
li ha de parèixer legítim que la postura del Partit Popular
sigui la mateixa, votar en contra. Només li vull dir que tan
de bo vostè hagués lluitat amb tanta vehemència el traspàs
de competències de l'Estat central al Govern autonòmic com
ara del Govern autonòmic, que només fa un any que les té,
als consells insulars. Crec que el Govern, ni el Partit
Popular, no és que no estigui en contra d'aquestes
transferències, però deixi un poc de temps. Només fa un
any, miri quan temps varen estar aquestes competències en
mans del Govern central.

Respecte al punt 3, nosaltres també estam d'acord i li
donaríem suport, sempre que vostè..., supos que no ens
donarà suport, però no retirarà, és el tema del termini. Si hi
ha un compromís de presentar un pla estratègic dins el mes
de setembre, permeti que sigui el pla estratègic qui
contempli aquesta possibilitat de fer la finestreta única.
Estam d'acord, és a dir, ens sembla molt legítim que es faci
un formulari únic, un model únic que es pugui utilitzar per
tot, perquè així se sabrà quines són les places que hi ha,
quina és l'oferta, quina és la demanda i servirà com un
model d'avaluació continuada de la situació. Però ja que hi
ha hagut un compromís de presentar el pla estratègic o el pla
integral dins el mes de setembre, si vostè ens admet la
retirada del termini que diu "abans de dia 1 de gener", entès
que anirà inclòs dins el pla integral, l'acceptaríem.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 75 / 6 de maig del 1997 3061

Igualment al punt 4, també ens pareix molt necessària tota
una normativa que reguli com s'han de fer, quines seran les
aportacions i com ha de ser l'acollida de les persones majors
dins les residències. Si també ens admet que això estigui
contemplat en el pla integral, retirant la data de dia 1 de gener.

Respecte al punt 6, no li podem donar suport. Miri, vostè ha
tret un tema de fa molts anys. Jo crec que les persones que eren
responsables d'unes institucions, sigui del Govern, sigui dels
consells, sigui dels ajuntaments, crec que, en aquells moments,
varen prendre unes decisions perquè consideraven que allò era
el més just i necessari. Si es varen equivocar, si per ventura no
era el millor model, jo crec que aquí no podem culpar a ningú,
tant els ajuntaments, com els consells varen creure que això era
el més necessari, i així ho varen adoptar. Si ara s'ha vist que les
problemàtiques van cap a un altre lloc i s'han de reconduir, idò,
les reconduirem. Però no li podem donar suport, perquè jo crec
que els ajuntaments tenen la suficient responsabilitat i són
suficientment capaços per anar a la conselleria que sigui, perquè
per ventura hauran d'anar segons els casos a la Conselleria de
Sanitat, i en uns altres casos hauran d'anar a la Conselleria de
Presidència perquè els interessarà més, no fer un servei social
d'atenció primària, per exemple, per ventura serà necessari un
centre sociosanitàri. En uns altres casos hauran satisfet aquesta
necessitat i el que necessitaran serà un centre sociocultural
dedicat a les persones majors, o de tallers, vull dir que hem de
deixar que cada ajuntament pugui anar a la institució que sigui,
sigui en el consell o sigui en el Govern, a veure quines són les
necessitats que té el seu poble, el seu municipi, i resoldre-les.
No els hem d'obligar des d'aquest parlament a una negociació.
Jo crec que ja s'està fent i que, de fet, el Govern no te cap
problema, com els consells insulars, tan el de Mallorca, el de
Menorca, el d'Eivissa i Formentera, de parlar directament amb
els municipis i d'arribar als acords que cadascun consideri
oportuns. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sra.
Ferrando, miri per on, li accept totalment que no hi hagi aquests
terminis de dia primer de gener del 98. Per què es posa un
termini?, perquè es vol un compromís clar. Si evidentment
aquestes dues propostes es voten favorablement i s'agafa el
compromís, ens fiarem de la seva paraula, de la paraula del
Grup Popular, que s'integraran dins el pla, valgui la
redundància, Pla integral per a persones majors de Balears,
encantats. Si el podem tenir aquí en el mes de setembre, com va
dir la Sra. Rosa Estaràs, molt millor, per tant, d'acord.

Jo crec que en aquesta tribuna, -em referesc a la portaveu del
Grup Mixt-, em de saber a quina institució representam i quin
paper jugam. Si volen fer debats sobre el consell insular, els
podem fer aquí i allà on vulguin, però aquí no és el lloc. Ho vull
recordar.

M'acusen cada vegada, per part de la Sra. Vidal, que jo
faig demagògia. M'agradaria saber, en tots aquests punts
exposats, alguns dels quals tendran el suport, amb petites
modificacions o sense modificació, del Partit Popular, quina
demagògia hi ha. Quina demagògia hi ha?, aquí jo no faig
demagògia, no tenc doble llenguatge. Jo aquí record, -i crec
que és obligació política-, que l'any 83 aprovarem un estatut
que tendria com element fonamental, -els famosos pilars
fonamentals del Sr. Huguet-, els consells insulars. Això és
un procés que, en aquests moments, no s'està complint. El
pacte que va donar naixement, que va permetre desbloquejar
l'Estatut, les batalles que vàrem tenir, la comissió dels onze,
etc., fins al dia que es va aprovar l'Estatut varen tenir com
un element central als consells insulars. Per tant, recordar
que aquestes competències haurien d'anar amb un termini
raonable i no fetes a la brava, sinó fetes d'una manera
ponderada als consells insulars, és recordar un dels aspectes
fundacionals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Això no és fer demagògia. No intenti fer comèdia amb el
tema de la política del govern socialista de Madrid. El
govern socialista de Madrid tenia un Ministeri d'Afers
Socials, el Partit Popular entre en el Govern i se'l carrega.
Va fer una política social positiva, va fer un pla
gerontològic. La política social del Govern, recordi el llibre
famós del Sr. Aznar, que a vostè tan li agrada i aspira a
tornar ràpidament a aquest cant, recordi que parlava si es
pot mantenir la política social, i encara no havia guanyat les
eleccions. No feia promeses perquè no fos cosa que li
digués (...) han d'incrementar la política social, li dirien, ara
on és?, no n'hi ha. Per tant, jo crec que ho té, francament,
malament.

Em sorprèn, ja que parlam de residències, no d'altra
cosa, que vostè s'atreveixi a afirmar aquí que m'han llevat
competències per incompetent. Les han segregades de l'àrea
de benestar social del Consell Insular de Mallorca, perquè
així ho diu, -recordi, la llegeixi-, la Llei d'acció social. Els
temes d'esplai, cultura i altres herbes, diu taxativament la
llei que no es poden computar, com feien quan vostè tenia
la presidència, dins l'àrea de benestar social. Ho ha entès?
En canvi, de residències, -m'ha posat el dit dins la boca i
avui rebrà una petita mossegada-, a vostè no li deixaven
tenir veu ni vot dins les residències, no estava en la mateixa
situació que jo estic. La Sra. Munar no va a la llar d'ancians
a fer de na Maria per sa cuina, no, és el conseller que hi va.
Vostè no ho podia fer perquè el president no es fiava de
vostè. Això era així, era així i és normal. Sí, clar que sí, Què
passa però?, que aquí, quan es fa demagògia i es fan
afirmacions amb impunitat, es pensen que sempre serem
bons al•lots, i avui la paciència s'ha acabat. Si li admeten
que faci aquestes intervencions, hi ha d'haver la rèplica que
vostè té ara, perquè està fonamentada sobre elements
objectius i no sobre altra cosa. Crec que li convé no insistir
per aquest camí, perquè sinó el to de la intervenció pujarà i
ja sap que jo som bon al•lot fins que ho deix de ser.
Evidentment, el que m'indigna no és que m'ataqui un
adversari polític, sinó que el que m'indigna és que es diguin
coses que se sap perfectament que són falses. Per tant, això
és el que jo avui he deixat de consentir. 
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Jo crec que no hi ha cap doble llenguatge, les propostes han
estat positives i jo crec que, francament, quan surti aquí a
intervenir, pensi que ha de fixar posició en relació a una moció,
no ha de fer indulgències polítiques per sortir del grup purgatori
i tornar al grup celestial del qual va ser expulsada. És així, és
així, perquè jo n'he sentides de molt grosses. Recordi que vostè,
precisament amb un tema de l'àrea social, va afirmar que jo
substituïa un tècnic per un electricista, sí, ho recordi. Recordi
que vostè si s'ha d'autoqualificar, és en definitiva una mestressa
de casa potenciada per un presumpte delinqüent, d'acord?.
Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Torn de rèplica.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet. Grup Mixt, Sra. Vidal, té vostè la paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Jo deman la paraula per al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè pot intervenir en torn de contrarèplica perquè té dret.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

I a més com..., no, miri, jo simplement em vull dirigir al Sr.
Pons i és que quan diuen la veritat perden l'amistat, Sr. Pons. Jo
li he dit quatre veritats que a vostè no li ha agradat que les hagi
dites. Això és així, no hi ha cap punt dels que jo he dit aquí que
vostè pugui dir que no he dit la veritat. No n'hi ha cap punt, i
això és el que no li ha agradat. Per què és que ha estat dur amb
mi i no ha estat dur amb altres grups?, perquè jo li he dit els
quatre mots de la veritat i això no li agrada. Jo estic aquí, Sr.
Pons, orgullosa d'estar aquí, perquè vaig tenir la valentia de dir
el que pensava en el meu partit, i vostè no va ser capaç, el temps
que el Partit Socialista a Madrid feia segons quines històries, de
dir res. Estic orgullosa d'estar aquí, per tant, no diré res més,
però crec que haurem de guardar les formes i també recordar
que vostè és el primer que, a altres administracions, dóna la
culpa al Govern, en el Consell Insular, i aquí..., jo ho he
mencionat perquè venia bé a la moció, venia bé al que vostè ha
dit. Per tant, no li ha agradat el meu to, no li han agradat les
meves paraules i això s'ha post d'aquesta manera, però no tenc
res més a dir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Margalida Ferrando, té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Crec que avui sobren les paraules.
Només vull demanar que, per favor, quan es facin les
votacions, es votin separadament el punt a) i el punt b).
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

He de tornar a fer referència al que he dit al plenari
d'avui al matí, aquesta presidència pot fer la votació del
punt a) i el punt b) separadament dins el punt 1, sempre que
el grup proposant hi estigui d'acord en fer aquesta votació i
no hi hagi cap altre grup que s'hi oposi. Per evitar, a
vegades, votacions que (...). Sr. Pons, podem votar els punts
a) i b) separadament?

EL SR. PONS I PONS:

Sí, sí, no hi ha cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap grup que tengui cap inconvenient per fer-ho
així? I els punts 3, 4, conjuntament i el 6 per separat.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. I en els 3 i 4 eliminar allò
d'"abans de dia 1 de gener del 98".

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència ha interpretat que de la intervenció
del Sr. Pons, la primera part, havia assumit poder eliminar
allò d'"abans de dia 1 de gener" en el punt 3 i "abans de dia
1 de gener del 98" també en el punt 4, és així, Sr. Pons?

Passarem a votar, idò, l'apartat a) de dins el primer punt
que diu "el pla integral elaborat per les persones majors,
elaborat pel Govern de la Comunitat Autònoma i en
tramitació al Parlament, en relació a residències de tercera
edat, ha de" i votam el punt a).
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Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt a)
d'aquest 1 punt, es volen posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Passam a votar el punt b) d'aquest 1.

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

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

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt b) de la moció.

Passam a votar el punt número 2 de la moció.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número 2.

Passam a votar, conjuntament, els punts números 3 i 4, en
els quals ha estat suprimit allà on diu "abans de dia 1 de gener
de l'any 1998" en el punt 3 i, exactament el mateix, "abans de
dia 1 de gener de l'any 1998" en el punt 4. Els votarem
conjuntament.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per unanimitat.

El punt número 5 està retirat pel grup que ha presentat la
moció.

Passam a votar el punt número 6.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número 6.

III.1) Proposició  no de llei RGE núm. 2126/97,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de la central tèrmica Sant Joan de Déu de
Palma.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia que fa referència
a proposicions no de llei. La primera és la presentada pel
Grup Parlamentari Popular relativa a tancament de la central
tèrmica Sant Joan de Déu de Palma. Per fer la seva
presentació, té la paraula el Sr. Carles Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Dia
8 d'abril passat, el Partit Socialista, o el grup representat pel
Sr. Triay, va fer una defensa d'una proposició no de llei
relativa al tancament i desmantellament de la central de
Sant Joan de Déu. Es va basar, bàsicament, en
l'obsolescència i el greu impacte ambiental que donava
aquesta central a la zona on està ubicada. Va rebre el suport,
-com és lògic i natural-, per part del Sr. Grosske, el Sr.
Balanzat i el Sr. Alorda, en representació dels seus
respectius grups. En aquells moments, es va discutir una
proposició no de llei que es basava en dos termes:
tancament i desmantellament. Per part del Grup Popular,
que dóna suport al Govern, es va defensar el tancament però
no així el desmantellament, al menys a curt termini, en el
sentit que s'havia de mantenir la central de Sant Joan de Déu
per una reserva de caràcter tàctic fins a l'any 98-99 quan es
tengués la seguretat que ni per motius punta de demanda
d'electricitat es pogués necessitar d'aquesta central. Per això,
quan després es va produir la votació i la proposició no de
llei presentada pel Grup Socialista va decaure, conseqüència
de la votació favorable en el Govern i en el Grup Popular,
podia quedar la situació un poc embullada, en el sentit de
dir que aquesta proposició no de llei de tancament i
desmantellament va causar baixa i, per tant, el grup Popular
no vol ni el tancament ni el desmantellament.

D'aquí, i per clarificar el tema, avui, el Grup Popular
presenta una proposició no de llei que diu que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears a fer les gestions oportunes
pel tancament, dins l'any 97, de la central tèrmica de Sant
Joan de Déu de Palma. Amb això, el que volem és que
quedi clar, a la Cambra i al públic en general, que el Partit
Popular està a favor del tancament de Sant Joan de Déu, per
motius, més o menys, iguals que els que va exposar el Grup
Socialista. Per tant, jo crec que aquest tema queda bastant
defensat amb els temes que s'expliquen, donat que els temes
de fons, d'obsolescència, d'impacte ambiental, en tot cas els
repetirà el Grup Socialista i els grups que en aquells
moments varen donar suport al desmantellament, i si fa
falta, aquest que subscriu, repetirà els mateixos arguments
de fons, on defensam tancament, sí i desmantellament, no.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s'ha presentat l'esmena 2844/97, per defensar-la té la
paraula el seu portaveu, el Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per què
ve aquí, avui, aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular ja ho ha explicat el Sr. Cañellas, diputat
i portaveu del Grup Parlamentari Popular en aquest tema,
perquè no van quedar satisfets de la votació en contra que van
fer a la proposició del Grup Socialista presentada i debatuda
aquí dia 8 d'abril, perquè aquesta votació no va calmar, sinó que
va irritar als veïns dels barris del Coll den Rabassa i de les
zones afectades per la central de Sant Joan de Déu, perquè es
van oposar, precisament, al tancament i desmantellament de la
central.

Nosaltres presentam avui una esmena que és la mateixa que
vàrem presentar l'altre dia, que és tancament i desmantellament,
perquè tancar Sant Joan de Déu, la central elèctrica de Sant Joan
de Déu, és necessari sense cap dubte, és una condició necessària
però no suficient, com diuen en matemàtiques i diuen també en
lògica. És una qüestió necessària però no suficient. No basta
tancar temporalment, tàcticament com ha dit el Sr. Cañellas,
Sant Joan de Déu, s'han de prendre decisions definitives, s'ha de
tancar i s'ha desmantellar aquesta central.

Les ampliacions del Murterar, que entraran en funcionament
enguany o màxim dins el primer trimestre de l'any que ve,
superaran àmpliament la potència instal•lada a Sant Joan de
Déu. Per tant, no els produirà cap dèficit energètic a les Illes
Balears. A més, es prou conegut, supos, Sant Joan de Déu no
funciona al cent per cent de la seva potència, sinó que funciona
per davall del 50%, per tant l'avantatge, encara, serà superior.
El projecte de connexió submarina d'Eivissa i de Mallorca, que
es va donar com excusa que havíem d'esperar que això es
resolgués, com es pot esperar que es resolgui un projecte que,
en aquests moments, està absolutament ajornat, sense data, està
sine die, està simplement paralitzat. No hi ha, en aquests
moments, cap calendari de posada en marxa i no té sentit parlar
de la fragilitat o de l'escassa garantia de la connexió Mallorca-
Menorca quan la connexió, el sistema elèctric, Mallorca-
Menorca té doble garantia, com dirien en mallorquí du corretja
i retranques, perquè té central pròpia i a més connexió
submarina, per tant, la garantia és total. Sant Joan de Déu és una
central contaminant, antiga i antieconòmica, no interessa que
funciona Sant Joan de Déu, és una central que produeix els
quilovats a un preu caríssim, precisament perquè és
absolutament antiga i té, per tant, un consum de combustible
desproporcionat i una falta de rendiment i d'eficiència molt
gran. Crea problemes insofribles a la població de l'entor i, a
més, és incompatible amb l'aeroport de Palma.

Sant Joan de Déu no pot ser una central d'emergències per
suplir avaries del sistema elèctric, perquè Sant Joan de Déu
necessita 10 hores per posar-se a punt. És una central antiga
que necessita 10 hores des del moment que es pren la
decisió fins que comença a produir electricitat.
Evidentment, això no és una central per resoldre avaries ni
emergències, farà falta una altra cosa, farà falta una central
d'arrancada ràpida que ara no hi és, que no és Sant Joan de
Déu, ni volem que se situï a Sant Joan de Déu.

Per tant, senyores i senyors diputats, aquest és el sentit
de la nostra esmena i de la nostra intervenció respecte a la
proposició del Grup Popular, per assegurar unes condicions
de vida saludable a la població de l'entorn, Coll den
Rabassa, Molinar, Can Pastilla, s'ha d'eliminar la central,
s'ha de suprimir la central. La seva ubicació plenament
urbana és insostenible, per tant, no hi caben solucions
intermèdies, no pot ser una central de reserva ni s'hi ha
d'emplaçar una nova central de gas que algun també acaricia
aquesta idea de transformar Sant Joan de Déu en una central
de gas. Són solucions que no són admissibles, són solucions
que allargarien la provisionalitat i, per tant, allargarien el
problema indefinidament.

Amb aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Popular avui, amb la votació favorable que és obvi tendrà
perquè són majoria a la Cambra, jo li volia dir que no
rentaran la cara a ningú, no faran contents tampoc als qui
viuen a les zones afectades, que tenen molt clar que ja no
són solucions provisionals ni temporals, ni d'un dia, sinó
definitives les que fan falta per resoldre els seus problemes.
Però és que jo crec que tampoc no farà contenta a l'empresa
Gesa que, tanmateix, saben que de manera irremeiable
aquesta central s'ha de tancar i s'ha de suprimir. Actualment,
l'únic problema, i és un problema que crec que tendrà
perfecta solució dins Gesa, és la recol•locació dins la pròpia
empresa de 150 treballadors que fan feina a Sant Joan de
Déu. Jo crec que aquest és l'únic problema que queda, i una
empresa tan important a Mallorca i a les Illes Balears com
és l'empresa Gas y Electricidad, S.A., sense cap dubte, sabrà
trobar solucions per donar recol•locació als qui actualment
fan funcionar i mantenen la central de Sant Joan de Déu.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part dels grups
parlamentaris, Grup Mixt?, Sra. Vidal.
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LA SRA. VIDA I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Tots sabem que el tancament de la
central de Sant Joan de Déu és el correcte. I dic tancament
perquè així la central deixa de funcionar i, per tant, d'ocasionar
les molèsties i els perjudicis que tots coneixem, però la central
hauria de continuar existint per poder donar garanties al servei
total en cas de ser necessari per alguna emergència. Però
aquesta central s'hauria d'haver tancat ja fa temps. No crec que
hi hagi ningú en aquest parlament que s'oposi al tancament de
la central. El president de la Comunitat Autònoma, el mes de
gener, ja va exigir al president de Gesa que eliminés l'impacte
paisatgístic i ambiental que originava aquesta central. El jutge
també va encarregar a la Conselleria de Sanitat dades relatives
medi ambientals de la central. També els veïns han lluitat pel
seu tancament i han presentat, davant el Jutjat d'Instrucció
número 2, un escrit mitjançant el qual sol•licitaven una sèrie de
diligències per tal de clarificar els fets que això causava. També
els pares d'alumnes han presentat denúncies en aquest sentit.

Però això no ens ha de fer perdre la perspectiva de quina és
la realitat d'aquesta central. La central de Sant Joan de Déu
consta, en aquests moments, si no ho entès malament, de cinc
grups de 35 megawatts que tenen una vida mitjana, per poder
funcionar a plena potència, de 20 a 25 anys. Aquests grups que
estan fets en dues fases, els més moderns, sobrepassen els 24
anys. Aquests grups, per tant, estan caducs i quant a la
rendibilitat tecnològica i seguretat també és evident. Aquesta
central té el problema de la poc altura de les seves xemeneies
degut a la proximitat amb la pista d'aterrament de Sant Joan i
l'existència d'edificis a la zona més alts que les pròpies
xemeneies. També té el problema de contaminació degut a la
menor tecnologia existent i exigida en el moment de la seva
construcció. Però, com he dit, aquesta central produeix uns 175
megawatts i la seva paralització representa que es deixi de
generar aquesta energia.

La pròxima posada en funcionament a la central del
Murterar de dos nous grups permetrà cobrir la demanda de l'illa
ja que, en aquests moments, aquests dos grups tenen una
potència unitària de 125 megawatts, la qual cosa suposa una
producció de 250. Això només suposa un increment respecte a
la producció que té la central de Sant Joan de Déu d'uns 75
megawatts. Vull fer notar la insuficiència d'aquest increment ja
que crec que la potència demandada creix cada dia i,
previsiblement, encara ho farà més. També vull fer notar que els
grups 1 i 2 que ja funcionen a la central del Murterar en aquests
moments, a part del dos que s'han de posar en marxa, tenen una
mitjana de funcionament de 13 anys.

Per tot això, no vull deixar passar l'oportunitat de fer constar
que no tenir, abans de cinc anys, potència instal•lada per suplir
aquests grups 1 i 2 suposaria una greu mancança d'efectes i
conseqüències imprevistes i negatives de les quals tots hem de
ser conscients. Per a la nostra comunitat i per a les nostres illes,
no tenir aquest tema resolt abans d'aquests cinc anys crec que és
molt negatiu. També tots sabem que el projecte d'ampliació i
d'execució d'una o de les altres alternatives és de tres o quatre
anys. Per tant, no ens queda massa temps i pens que és urgent
posar en marxa el pla energètic que ens dóna una seguretat i no
haver d'estar constantment pendents de si serà suficient aquest
augment perquè 75 megawatts, en aquests moments, pareix que
tampoc no és una quantitat molt gran d'increment tenint en
compte, també, el creixement i la quantitat d'electricitat o
d'aquestes..., que estam acostumats en una societat com la
nostra. Per tant, crec que és bo que avui aquest parlament aprovi
tancar la central de Sant Joan de Déu, però també crec que hem
de ser conscients que és urgent que aquest pla energètic de la
Comunitat Autònoma sigui, el més aviat possible, una realitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que, des
d'Esquerra Unida, donam per fet el debat polític sobre
aquesta qüestió. Va quedar absolutament clar la posició de
cadascun en el darrer plenari on es va tractar la proposició
no de llei del Grup Parlamentari Socialista, allà tothom va
tenir oportunitat d'explicar els motius pels quals una central
obsoleta com la de Sant Joan de Déu, que ocasionava els
perjudicis objectius que ocasiona aquesta central als veïnats
dels voltants, i que a més té grans dificultats de
modernització i, fins i tot, d'adequació a mesures de
seguretat i de lluita contra la contaminació com és la
proximitat de l'aeroport, evidentment, havia de ser tancada.

No obstant això, es varen produir els plantejaments
diversos que aquí s'han donat entre els qui pensavem que
s'havia de tancar i desmantellar la central, plantejament de
la proposta inicial del Grup Parlamentari Socialista, els qui
li vàrem donar suport amb el nostre vot favorable, i el
plantejament més moderat, més ambigu, del Grup
Parlamentari Popular que plantejava el tancament però no
el desmantellament i, en aquest sentit, fins i tot, va oferir
una transaccional al grup proposant. Una transaccional que
no va ser acceptada, es va rebutjar la proposició i, en
aquests moments, tornam a partir d'aquell punt zero on
vàrem deixar el tema fa 15 dies.

Nosaltres, evidentment, continuam pensant que la central
de Sant Joan de Déu s'ha de tancar i s'ha de desmantellar. El
fet de no desmantellar no té altra lectura possible que la
possible represa del funcionament de la central. No té cap
sentit plantejar-ho d'una altra manera. Per tant, els veïns del
Coll den Rabassa, des del nostre punt de vista, no poden
quedar realment tranquils si avui el Parlament de les Illes
Balears, únicament, insta el Govern de la Comunitat
Autònoma a tancar però no desmantellar la central de Sant
Joan de Déu. Això vol dir que, efectivament, per situacions
de manca d'energia en moments puntuals, o per una possible
reconversió de la central a partir d'una modernització de la
seva maquinària o d'una canvi de la font d'energia, en
definitiva, Sant Joan de Déu, més tard o més prest, pot
tornar a funcionar. Jo crec que el que volen els veïns, i el
que és raonable que vulguin els veïns i que vulguem també
tots els membres d'aquest parlament, és que Sant Joan de
Déu no es torni a posar en marxa després del seu primer
tancament.
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En aquest sentit, nosaltres, lògicament, donarem suport a
l'esmena que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, però
tampoc no ens volem oposar al que constitueix una millora
respecte a la situació actual que és, com a mínim, aquesta
voluntat de tancar la central tèrmica de Sant Joan de Déu,
malgrat que, evidentment, quedi sempre com una espasa de
Dàmocles, sobre els veïnats i sobre el conjunt de ciutadans
d'aquesta illa, la possibilitat d'una posada, un altre pic, en
funcionament. Per tant, ens abstendrem a la proposta presentada
pel Grup Parlamentari Popular i votarem a favor de l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, si és que passa a
votació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Molt en la mateixa línia del grup que m'ha precedit, del Grup
d'Esquerra Unida, perquè també fa un mes que discutírem just
això mateix, amb els mateixos posicionaments, per part d'una
proposició del Partit Socialista per tancar i desmantellar Sant
Joan de Déu, a la qual tots els grups donaren suport, tret del PP,
precisament per aquest tema del desmantellament.

Tots coincidim que aquesta central és obsoleta, que és un
atemptat mediambiental, que genera una contaminació
atmosfèrica inassumible, en un indret absolutament inadequat,
i que no permet a més una millora acceptable, tant per la seva
ubicació urbana com per la proximitat de l'aeroport. El PP
sembla que accepta tot això, però troba que es pot mantenir
encesa, per tant no tancada, això sí, de tant en tant. Això
entenem que se'ns proposa. Deia el Sr. Blanquer en aquella
intervenció que una central tancada no crea molèsties, i en això
estam absolutament d'acord, no hi ha res a objectar, però només
si està realment tancada, no si està semitancada o
pseudotancada, si està tancada. I sembla que si tots estam
d'acord que s'ha de tancar, el més raonable en comptes de
mantenir-la com una temptació allà instal•lació, és que sia
desmantellada, no com una instal•lació fantasmagòrica. Ens
sembla que aquí no parlam, quan estam en contra del
desmantellament, si s'ha de desmantellar a Maó, o si s'ha de
mantenir com un element d'arqueologia industrial o per a
exteriors de pel•lícules B; parlam de si es manté suficientment
per reemprendre en qualsevol moment. És una possibilitat que
ens suggeria el Sr. Blanquer, i ara el Sr. Cañellas, i que ha fet
una defensa jo diria que abrandada la Sra. Vidal, per defensar
precisament la postura del Partit Popular. I és amb això amb el
que no podem estar d'acord, i no votarem a favor d'aquesta
proposició del Partit Popular, tot i donar suport a l'esmena que
fa el PSOE; que tampoc no votarem en contra de la proposició,
perquè com a mínim el seu contingut explícit és tancament,
nosaltres li donam suport.

El que ens preocupa és com és que es podrà garantir, si
es torna a reprendre a estones, que aquesta instal•lació dels
anys 60, amb contínues avaries, dues d'elles prou greus en
menys d'un any, podrà complir els requisits mediambientals
quan s'obri i tanqui de tant en tant, amb aquesta
intermitència, sobretot després de conèixer, com ha
expressat el Sr. Triay, aquesta arrancada lenta que té la
central. Per ventura ens convé mantenir-la oberta a ralentí,
podria ser la següent passa d'aquest tancament no tancament
que ens proposa el Partit Popular. I això és el que ens
preocupa.

El PP insisteix que es Murterar pot no ser suficient, o
així ho hem entès, i per tant hauríem d'interpretar que és
necessària una nova central, que no es proposa o que no
coneixem en aquest moment que s'hagi obert el debat, o que
se'ns digui on anirà aquesta nova central. Per al nostre grup
l'ampliació d'es Murterar ha de ser suficient, però sobretot
ha de venir acompanyada -i era el gran motiu, el Pla
energètic, i de moment els criteris han estat prou frustrants
en aquest sentit- de moltes mesures que impliquin una
innecessarietat de la nova central, amb gestió de la
demanda, amb energies renovables, i sobretot amb
planificacions sectorials que redrecin el model depredador
turístic i de territori que vivim a les Illes Balears.

Deia el Sr. Blanquer també per justificar la nova central,
l'ampliació de l'aeroport, la potabilitzadora, com a dues
instal•lacions que d'alguna manera justificaven el
manteniment de Sant Joan de Déu. Creim que efectivament
si continuam creixent, si l'oferta turística i residencial a l'illa
no s'atura, la necessitat de recursos energètic, per exemple,
seran exponencials i haurem una corre-cuita, mantenir Sant
Joan de Déu, i crear altres centrals, i tot just, perquè si no,
no podrem donar a l'abast de les necessitats energètiques
que es crearan. Creim que el que és necessari és un altre
model, que el pla energètic del PP sembla que no ens
garantirà. Per tant, ens abstendrem en aquesta proposta de
tancament, i confiam que sigui un tancament efectiu, un
tancament de bona fe, i no una proposta de façana de cara
als veinats, però que es mantengui Sant Joan de Déu
operatiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Cañellas, té vostè la paraula.
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EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
agrair pràcticament a tots els grups, en aquest cas no de
l'oposició, sinó quasi diria de companys de curs, en el sentit que
qui més qui menys ha expressat la seva opinió a favor del
tancament. No n'he sentit cap que xerràs en contra, amb la qual
cosa tenim una base, un principi, un punt de suport que és
comú. Que efectivament la central de Sant Juan de Déu és
obsoleta? Sí, senyor, no ho ha negat ningú. Que no és molt
rentable? No ho ha negat ningú. Que tal vegada està les deu
hores en posar-se en marxa a un moment determinat de
necessitat? Possiblement sí. Però, i si no en té d'altra, Sr. Triay,
tal vegada li fa falta aquesta. Amb deu hores de retard, o amb
dotze si fa falta, si no en té d'altra i Mallorca quedàs sense llum,
tal vegada seria el moment d'agrair que en aquell moment hi
hagués una central, o mitja central, de reserva. Que
efectivament l'ampliació d'es Murterar dóna per tancar, perquè
compensa amb els dos grups de 130 megawats els 195
megawats que suposaria tancar la central de Sant Joan de Déu?
Efectivament és així, i confiam que sigui així. I amb aquesta
confiança esperam no just tancar, sinó desmantellar també Sant
Joan de Déu.

Per tant nosaltres en aquest moment el que deim és: en el 97
tancar, no produir, i basar-nos en el Murterar. Encara que no
estigui a la proposició no de llei que presentam el Grup Popular,
els puc dir que dos dels cinc grups -o mòduls, o el que sigui;
grups em pareix que és el terme més adequat- que hi a Sant
Joan de Déu estaran desmantellats a començaments del 98. Els
altres tres són els que queden en reserva per una urgència, que
estarà supeditada efectivament, Sr. Triay, a les deu hores que tal
vegada necessita per posar-se en marxa. Que això vol dir que tal
vegada no està apagada del tot, i que està en un stand by que
consumeix un poc? La veritat és que no puc contestar, m'imagín
que sí, però el que sí també els puc dir, que la producció que es
calcula durant el 98, suposant la seva possible entrada en
moments punta, seria d'un 1%-2% de l'actual producció
d'energia elèctrica. Per tant m'alegr que tothom estigui d'acord
en tancar, i m'alegr que tothom estigui d'acord en desmantellar,
només que vostès ho volen el 97 i nosaltres ho retardarem una
mica: dos grups al començament del 98, i els altres a final del
98-99. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència entén que
no s'accepta l'esmena.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

No, és que és impossible. Si accept aquesta esmena, llavors
és exactament igual que el que es va discutir el 8 d'abril. No és
mania persecutòria, sinó no votar el mateix que el 8 d'abril.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, vull aclarir a totes les diputades
i diputats que el que se sotmet a votació és la proposició no
de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, tal com ha
estat presentada i defensada.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions, es volen posar drets?

30 vots a favor; 23 abstencions, cap en contra. Queda
aprovada aquesta proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 5221/96,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió
de ports i aeroports d'interès general a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

En torn a la Proposició no de llei número 5221, del Grup
Parlamentari Mixt, s'ha fet arribar a aquesta presidència la
sol•licitud de retirar aquesta proposició no de llei. Per tant,
queda retirada i fora de debat.

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'assumptes
institucionals i generals del Projecte de llei RGE núm.
5518/96, pel qual s'afegeix un nou apartat a l'article 8 de la
Llei 10/1988.

En relació al darrer punt de l'ordre del dia, jo
demanaria... És que s'ha de passar a votació. Per aclarir a les
senyores i senyors diputats que una cosa és que un mateix
grup retiri un punt de l'ordre del dia que és propietat seva,
i una altra cosa és ajornar un punt de l'ordre del dia. 

S'ha fet arribar a aquesta presidència un escrit signat per
tots els portaveus, sol•licitant ajornar de l'ordre del dia el
punt número IV, del debat del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals en torn al projecte de
llei pel qual s'afegeix un nou apartat a l'article 8 de la Llei
10/1988. Atesa aquesta petició, que ha estat formulada i
signada per tots i cadascun dels portaveus dels grups
parlamentaris d'aquesta cambra, en el sentit que quedi
ajornat aquest punt de l'ordre del dia i sigui inclòs a la
propera sessió plenària, aquesta presidència, i d'acord amb
el que disposa l'article 68.1 del Reglament sol•licita a la
Cambra si està d'acord en alterar l'ordre del dia i ajornar, per
tant, aquest punt per una pròxima sessió.

Es pot donar per aprovat per assentiment? Queda
ajornada i aprovada per assentiment. 

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la
sessió, i moltes gràcies.
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