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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 5842/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a moratòria urbanística.

El primer punt és el referit a preguntes i la primera la
formula el diputat Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a moratòria
urbanística. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
l'hora és una mica inhumana per fer preguntes, després de dinar,
però la pregunta és molt humana i molt senzilla. Fa quinze dies
varen sortir unes declaracions del president del Foment del
Turisme de les Illes Balears que anaven en la línia de posicions
anteriors adoptades pel mateix Foment del Turisme i publicades
així l'any 96, en el sentit que a les Illes Balears era necessària
una moratòria urbanística, llevat dels temes referits a habitatges
socials i, evidentment, replantejar tot el model de creixement
urbanístic practicat fins ara.

La pregunta és, simplement, quina és la posició del Govern
pel que fa a aquesta presa de posició? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. El primer que hem de dir és que,
efectivament, l'afirmació que va fer el Sr. Vicens és la que
el Sr. Grosske diu, afegint que seria l'única manera eficaç a
l'hora d'aturar, frenar, la constant edificació turística. Això
és concretament el que va dir el Sr. Vicens, i el que hem de
dir és que compartim amb el Sr. President del Foment del
Turisme i supòs que també amb el Sr. Grosske, la
preocupació per frenar aquest creixement turístic. 
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Però des d'aquesta òptica no podem deixar de realitzar  dos
comentaris. Un, per dir que no només és important, ni tan sols
pensam que sigui el més important, el creixement turístic; el
problema és més profund, és el desenvolupament urbanístic en
general, d'habitatges i, en aquest sentit, i aquí ve el segon
comentari, li diré que hi ha una sèrie de factors que fan que el
desenvolupament turístic sorgeixi, bàsicament, d'una necessitat
de la nostra societat. Per què? Hi ha quatre ordres de factors: la
immigració exterior, molt important, que ve des de la península
i també des d'Europa, en aquests moments; la millora dels
habitatges actuals que fa que cada vegada s'exigeixi un més
digne habitatge; la disminució del nucli familiar, cada vegada
menys persones habiten els mateixos habitatges i, lògicament,
es necessiten més habitatges per al mateix nombre de persones;
i les segones residències, que vostè coneix.

Per tant, el Govern no pot compartir una iniciativa com
aquesta. Cosa diferent és que es puguin limitar, tractar d'aturar
el creixement de places turístiques i, en aquest sentit, li he de
dir que des de la Conselleria de Turisme d'aquest govern, del
Govern balear, ja hi fan feina. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, al final hi ha hagut
màxima claredat, vostè no comparteix aquest criteri i
simplement vull constatar que avui dematí ha quedat clar que
vostè no compartia el criteri de la Sra. Tocino respecte al fet
que no era partidària de les incineradores i vostè les consideres
instruments útils de valorització dels residus. En el tema de
l'autopista de Manacor vostès no comparteixen criteris de
sectors empresarials que s'oposen a aquesta infraestructura, i
ara constatam, avui a les 16,30 hores, que vostès tampoc no
comparteixen criteris que ja són expressats no només des del
moviment ecologista o des de l'oposició, sinó des d'instàncies
com el Foment de Turisme on hi ha un component molt
important de sectors empresarials més dinàmics de la nostra
societat. 

Evidentment, com a ciutadà jo li demanaria que rectificàs i
procuràs recuperar la sintonia amb tots aquests sectors; com a
membre de l'oposició la temptació és dir-li que no rectifiqui,
sobretot fins a l'any 1999. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Grosske, el que li puc dir, en
qualsevol cas, és que no sintonitzarem en moltes coses. Sap per
què?, perquè no llegim tot el que es publica, no llegim el que va
dir la ministra de Medi Ambient en una comissió europea, no
llegim el que ha dit el Sr. Vicens no sé a quin altre fòrum i no
llegim absolutament tot el que es publica respecte a temes de
medi ambient. Per tant, és lògic que els criteris d'aquest govern
no sintonitzin amb tot el que es publica sobre temes de medi
ambient. 

Els criteris del Govern es formen per altres arguments,
es formen per altres opinions que són les que nosaltres, en
un moment donat, posam en solfa. Per tant, aquestes
opinions, aquests arguments, no vol dir, ni molt manco, que
no sintonitzin amb la nostra societat. Jo crec que la
representació que tenim aquí és suficientment aclaridora de
qui sintonitza i qui no sintonitza, Sr. Grosske. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5899/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a relativa a reforma
psiquiàtrica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Passam a la pregunta que formula la diputada Sra.
Catalina Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a reforma psiquiàtrica a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, som conscients del fet que la
reforma psiquiàtrica és dura i es necessita, per tant, una
dedicació exclusiva, gairebé, per part de la conselleria per
dur-la endavant i també per aprofundir en aquesta realitat.
És el que li demanam, per tant: si des de la Conselleria de
Sanitat es fa feina ja en aquest projecte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Senyora diputada, senyores i
senyors diputats, es fa feina en la reforma psiquiàtrica amb
el que pugui ser la reforma material, per un costat, és a dir,
amb la inversió d'una part dels 150 milions d'inversió
pressupostats per a l'any que ver per a l'empresa Gesma i,
per altre, per un endeutament de l'empresa Gesma de 150
milions més només dirigits materialment a la reforma
psiquiàtrica.

Per altra banda, la substitució del subdirector psiquiàtric
de Gesma implica un replantejament del que ha de ser la
reforma psiquiàtrica dins el marc d'una reforma global de la
salut mental a les Illes Balears. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que és necessari
donar el respecte humà al malalt mental i esperam que en el
debat d'aquesta reforma hi puguem prendre part també els
diferents grups polítics. Pensam també que s'ha de garantir
l'assistència a aquestes persones malaltes i s'ha d'enllestir amb
valentia i recursos econòmics suficients aquesta reforma
psiquiàtrica.

És això el que li demanam des del nostre Grup Nacionalista-
PSM. De tota manera crec i pens que tendrem ocasió per
aprofundir en aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 5900/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a debat en el Parlament del Pla autonòmic de
drogues.

Passam a la següent pregunta que formula també la diputada
Sra. Catalina Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a debat en el Parlament del Pla autonòmic de drogues.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta vegada, Sr. Conseller,
demanaríem si es pensa debatre i presentar al Parlament el Pla
autonòmic de drogues. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, més enllà de la simple
resposta de sí, que efectivament el Govern fa comptes presentar
abans de Nadal en aquest parlament el Pla autonòmic de
drogues, voldria anunciar que suposarà un debat en profunditat
del que esperam que pugui ser, després del debat parlamentari
i dins altres fòrums el Pla estratègic de drogues, una legislació
d'ordenació del sector sobre drogues més endavant. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en el 93 ja es va
iniciar la feina, si no anam equivocats, d'un esborrany d'un
pla autonòmic sobre drogodependències. Pensam que ja és
hora que aquest pla es presenti al Parlament així com vostè
ha fet esment i també pensam que és oportú i bàsic que els
consells insulars tenguin una veu en aquest debat del Pla
autonòmic sobre drogodependències. Demanam, per tant, la
urgència en aquest debat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Voldria dir que jo no puc donar
comptes del que passava el 93 perquè no era aquí; per tant,
òbviament puc respondre de l'any i quatre o cinc mesos que
fa que estic al Govern, no d'abans. Lògicament és urgent la
presentació d'aquest pla, per això es presentarà ben aviat,
serà debatut en aquest parlament i no només en aquest
parlament: nosaltres pretenem que tots els agents, consells
insulars inclosos, com és natural, que participen en el
tractament de desintoxicació, en els esforços de prevenció
de les drogodependències, diguin el que creguin que han de
dir dins aquest debat, però també vull anunciar, com he dit
en la primera contestació, que la voluntat del Govern és, una
vegada que s'hagi produït aquest debat, legislar o proposar
al Parlament que legisli sobre aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5868/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliacions dels ports esportius de Punta Portals
i de Palmanova.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació dels ports esportius de Punta Portals i de
Palmanova. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient,
sembla que hi ha dos projectes d'ampliació de ports esportius en
el municipi de Calvià, el de Palmanova i el de Punta Portals, i
la pregunta que li formul és quines garanties té el Govern que
aquestes ampliacions no afectaran les platges immediates a
aquests ports esportius en un municipi clarament turístic i que,
per tant, de prioritat màxima de les platges, com a qualsevol
altre municipi de les Illes Balears, com és el de Calvià.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Triay, existeixen
dues peticions. La que fa referència al port esportiu de Punta
Portals es va rebre sol•licitud dia 26 de març del 97 i està
previst l'acte de confrontació el dia 26 de novembre d'enguany.
En el projecte bàsic de prolongació del dic d'abric per a defensa
de la bocana del port de Portals, que aquest és el projecte
d'estudi, hi ha, acompanyant com a annex 2, un estudi de la
influència a la costa de l'ampliació de port de Portals realitzat
pel Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques,
CEDES, que està firmat pel director del Centre d'Estudis de
costes, el Sr. José María Grasa Garrido, i autoritzat pel seu
director general. Està pendent de sortir a informació pública.

Per l'altra banda, el Club Nàutic de Palmanova, es va rebre
sol•licitud d'ampliació en data 1 d'abril del 97 i ja s'ha realitzat
l'acte de confrontació i està a punt de sortir a informació
pública. L'annex número 6 d'aquest projecte és l'anàlisi dels
efectes de l'ampliació del port de Palmanova, Mallorca, damunt
les platges existents que està realitzat per l'Institut
d'Hidrodinàmica Aplicada S.A., amb seu a Cerdanyola,
Barcelona. 

El Govern encara no ha pres cap decisió en aquests temes,
en cap sentit, dins aquests dos expedients, i té les garanties que
es deriven d'aquests dos estudis que li he esmentat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Si les garanties són els estudis,
malament anam; les garanties han de ser les pròpies del
Govern, especialment si els mateixos estudis reconeixen que les
platges es mouran, que s'hauran de regenerar i que, fins i tot, es
provocaran aterraments a la bocana del port existent, com és el
cas de Punta Portals i, a més, ho diu de tal manera, sembla ser,
que el mateix projectista diu que com que les platges es mouran
i, a més, es pot aterrar la bocana del port, farem uns molls més
i així defensarem la platja regenerada i podrem aprofitar encara
uns amarraments més.

Crec que és una preocupació important, que vostè hauria
de prendre totes les mesures per assegurar-se que no
s'autoritzi una ampliació de port que posi en perill les
platges de les zones immediates, tant en el cas de Punta
Portals, aquí a on sembla ser que l'objectiu declarat no és
més que una excusa per uns amarraments per a vaixells de
gran eslora, com en el cas de Palmanova, aquí on
l'ampliació és una ampliació important, de 100 amarraments
i que, per tant, es tracta d'un port ja d'un altre nivell i que ni
tan sols ha tengut en compte, sembla ser, les obres existents
del passeig marítim fet amb fons de l'Estat a la platja
propera de Palmanova a aquest port. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. És curiós que vostè, precisament
vostè, Sr. Triay, digui que els estudis tècnics no serveixen
per a res o que no han de garantir al Govern qualsevol tipus
de projecte que es dugui endavant. Miri, li repetesc, el
Govern de moment l'única garantia que té són aquests
estudis que a nosaltres sí que ens mereixen confiança perquè
estan fets per tècnics que ens mereixen tota la confiança. 

Per altra banda li he de dir que vostè no ha llegit
l'informe, jo no sé què ha llegit, però si vol que jo li llegeixi
l'informe ho faré d'una manera literal, estic parlant del port
que sé que li preocupa que és el de Punta Portals: "La
prolongación del dique exterior del puerto no supondría,
respecto a la pequeña cala más próxima al puerto,
prácticamente ninguna variación en la misma, salvo un
pequeño basculamiento hacia el puerto que, habida cuenta de
su posición encajada entre rocas, del limitado oleaje que le
llega debido al puerto y a la existencia de fondos rocosos y de
arena, no será muy importante". Això són els estudis tècnics
que tenim en aquests moments i que el Govern valora. Això
són les garanties que tenim. Gràcies, Sr. President

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 5867/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvenció per a la construcció del nou conservatori.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per a la construcció del nou conservatori. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, continuant amb el conjunt de preguntes per
arribar a esbrinar tot allò que es produirà amb motiu d'haver-se
produït la transferència, nosaltres voldríem saber si aquest
crèdit que ja va anunciar el Sr. Conseller en una altra pregunta
un altre dia, ve ja inclòs dins aquesta partida, si a partir de dia
1 de gener ja es comptarà amb aquests doblers per començar a
fer front a la construcció, o bé això ve dins una altra partida
posterior, és a dir, un altre crèdit, que arribarà quan arribi. Això
és el que voldríem saber. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Bé, en contestació a allò que vostè
demana exactament i m'agradaria aclarir, perquè l'altre dia
vàrem estar en comissió dient..., no sé si jo m'havia equivocat
en la resposta que havia donat en aquest plenari o no, envers
l'aportació del ministeri per a la construcció del Conservatori.
Aquesta aportació és de 600 milions de pessetes i es farà via
conveni, és a dir, fora del finançament de la transferència. Per
tant, 600 milions de pessetes. Jo no ho record, però si vostè ho
diu jo naturalment el crec, i més si ho diu el diari oficial, no
parlam en cap cas d'aquells 800 milions, són 600 milions de
pessetes, es faran via conveni i aquest conveni actualment està
amb la Intervenció General de l'Estat, ja ha estat informat
favorablement per l'abogacia de l'Estat.

I.6) Pregunta RGE núm. 5869/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baixada de la qualitat de l'oferta turística.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
baixada de la qualitat de l'oferta turística. 

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

Sr. President, demanaria l'ajornament l'aquesta pregunta
donada l'absència del conseller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5901/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació formal del "model educatiu".

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
presentació formal del "model educatiu". Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. D'acord amb allò que vàrem
entendre a la compareixença del conseller a petició seva per
explicar el model educatiu d'aquesta comunitat, nosaltres
vàrem entendre i així, a més, apareix escrit en el debat, que
hi hauria una possibilitat perquè els grups parlamentaris
intervinguessin en la formulació de propostes per a la
millora -va dir el Sr. Conseller- d'aquest model educatiu.

Com que aquest és un procediment que ja ha estat
utilitzat altres vegades per altre tipus de projectes, plans,
etc., volem saber quan serà presentat aquest model perquè
es pugui constituir la corresponent ponència en el si de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports i es pugui fer d'una
manera formal de defensa per cada grup parlamentari de les
seves propostes de millora. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo, si el president o la Mesa,
no sé si qui és l'òrgan competent, no hi té inconvenient,
m'agradaria presentar formalment aquest document dimarts
que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, vol tornar a
intervenir? Té vostè la paraula.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Entenc jo, per tant, que el que entrarà aquí serà un document
entrat per Registre, no presentat formalment, que presentat
formalment no sé què vol dir, -des del punt de vista
parlamentari formalment vol dir entrat en el Registre d'aquest
parlament- amb tot allò que implica posteriorment de debat
parlamentari en el si de ponència, de comissió i defensa, al
final, de les resolucions en plenari. Jo entenc que això és el que
vol dir "formalment". No sé si el Sr. Conseller ho interpreta
d'una altra manera i, en aquest cas, m'agradaria que m'explicàs
aquests dos canvis semàntics entre "formalitat parlamentària"
i "formalitat".

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Crespí, jo no tenc cap
inconvenient en registrar d'entrada aquest document ni cap
altre, només faltaria; naturalment jo el que vaig dir en el debat
és que voldria les aportacions dels grups polítics i, si aquestes
aportacions no s'han de dilatar extraordinàriament en el temps,
a mi m'és exactament igual el que vostès trobin: si ha de ser
dins comissió o fora de comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 5378/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a control de les
residències de la tercera edat.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa referència
a interpel•lacions. La primera és la presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, la número 5378/97, relativa a control
de les residències de la tercera edat. Per fer la seva presentació
té la paraula el diputat Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats; vaig
estar temptat de retirar aquesta interpel•lació sobre el tema de
control de residències de la tercera edat, tota vegada que
coincideix, pràcticament, amb la presentació dels pressuposts
i que, per tant, esperava que, havent anunciat la presentació del
Pla gerontològic o Pla integral d'atenció a les persones majors,
que anirà a Consell de Govern el dia 21, s'hauria creat el marc
adequat perquè situacions de tipus tercermundista, situacions
absolutament impresentables que han estat denunciades als
mitjans de comunicació, estiguessin en vies de solució.

Les interpel•lacions -parl a nivell molt personal- crec
que es tracta de denunciar una situació, d'exigir les
solucions pertinents però que, si aquestes solucions
haguessin vengut marcades, anunciades ja en el pressupost,
és evident que aquesta interpel•lació hauria perdut el seu
sentit. Lamentablement no ha estat així. 

El Govern de la Comunitat Autònoma l'any 91 va regular
les condicions i requisits mínims per obrir i tenir en
funcionament centres, serveis o establiments residencials
per a la tercera edat. Ara bé, és evident que aquestes
previsions, aquest control, aquest estar al dia a dia per obrir
un establiment residencial de tercera edat i mantenir el seu
nivell de qualitat mitjançant les inspeccions pertinents, no
ha estat realment eficaç.

Jo crec que una comunitat autònoma que, de manera
reiterada, a través del seu màxim dirigent polític, el Sr.
Matas, s'anuncia com la capdavantera a nivell de riquesa de
tot l'Estat espanyol i que no ens deixam banyar el nas de
saliva per part d'Europa, que estam en bona posició, és
evident que no pot veure en els seus mitjans de
comunicació, concretament a determinats diaris, denunciar
situacions absolutament tercermundistes. 

Ultima Hora, 10 d'octubre del 97, "detenidos dos
cuidadores de una residencia de Palma por supuestos malos
tratos a ancianos; la policía local llevaba tres semanas
investigando el centro ubicado en Cala Mayor y parece que
hay más de 20 afectados", i se'ns detalla que dos vetlladors
d'una residència de tercera edat denominada Gales, ubicada
en el carrer Miquel Rosselló Alemany de Cala Major, varen
ser detinguts per la Policia Local de Palma. Les
investigacions feia tres setmanes que s'havien iniciat i eren
dirigides pel titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de
Palma. A part dels sospitosos, es va prendre declaració a 20
interns i al director, i hi havia detalls que estic una mica
incorregut de posar-los aquí però m'interessa que constin en
el Diari de Sessions perquè són realment greus: que una
denuncia assenyalava que cuando un interno se orinaba en la
cama, en ocasiones se dejaban las sábanas varios días sin
limpiar para que escarmentara. 

Això a quin país passa?, de l'estret de Gibraltar per avall
o de l'estret de Gibraltar per amunt? A l'estret de Gibraltar
per amunt, passa a les Illes Balears, passa a Palma, capital
de la comunitat autònoma més rica de tot l'Estat espanyol i
que tot el dia predicam que som el millor, que Mallorca va
bé, que les Illes Balears van bé, etc., etc. Faltava personal en
aquesta residència. Les denúncies més greus hablan de
malos tratos físicos, desde bofetadas e incluso golpes más
contundentes; la mayoría de afectados se encontraban
amedrentados por la posibilidad de recibir nuevos malos tratos
y por ese motivo no se habían atrevido a denunciar la
situación.



3856 DIARI DE SESSIONS / Núm. 93 / 18 de novembre del 1997

Si no els va bé l'Ultima Hora, ens anirem a El Dia del Mundo,
11 d'octubre del 97: una interna, "estuve ingresada menos de un
mes, pero durante ese tiempo he visto muchas cosas, ha sido un
infierno. Algunos de los cuidadores -continua denunciant-
pegaban a los ancianos que sufrían demencia senil y al resto nos
desatendían e, incluso, no nos cambiaban durante todo el día",
etc., etc. , etc. Això es va posar, segons diu la informació, en
conocimiento del Departamento d'Acció Social del Govern
balear. 

Naturalment es parla de per què no s'havia denunciat i ho
diu l'Ultima Hora d'11 d'octubre del 97: "Ancianos de la
residencia eran coaccionados para que no denunciaran las
agresiones", i si ho volen sentir directament en català, podem
anar a l'11 d'octubre del 97 al Diari de Balears: "Maltractaments
en el geriàtric de Cala Major, des de cops de puny a coaccions".

Aquesta situació és absolutament impresentable. I de què
deriva aquesta situació? Sra. Consellera de Presidència,
responsable de l'àrea social, -encara que no del control
d'aquesta àrea, perquè crec que correspon a la Conselleria de
Sanitat, segons el Decret, però la veritat és que amb tanta
divisió com han fet d'aquestes funcions em tenen una mica
confós- de què deriva?, quina és la pregunta clau en el tema de
residències de tercera edat? Només és una i ja els la vaig dir en
altres ocasions des d'aquesta tribuna: necessitam que la
comunitat autònoma més rica d'Espanya, que té un percentatge
important de la seva població afectada per la necessitat d'acudir
a una residència d'assistits, d'una vegada -no voldria dir
paraules més fortes- planifiqui i es comprometi
pressupostàriament i també a efectes de planificació en donar
solucions, en elaborar un programa que en un termini raonable,
que no sé si són dos anys, tres anys o cinc anys, les Illes Balears
disposin d'una xarxa integral de residències on tenir acollides
totes les persones, totes, que es troben afectades per la
necessitat de ser internades en règim d'assistits. 

La resta és literatura: els viatges de tercera edat, els centres
de dia, les conferències culturals, els esplais, els viatges, etc.,
etc., tot això està molt bé, mai no els negat el suport en el
moment que ho plantegen; ara bé, la prioritat primera i absoluta
és que aquella persona que entre en una situació de no poder
conviure dins el seu àmbit familiar, perquè un assistit no pot ser
atès a ca seva -es deixin anar d'històries- ha de disposar de
centres on ser acollit, i aquests centres avui no hi són, i com que
vostès han fet el gran elogi de la iniciativa privada, mirin,
d'aquelles pluges aquests fangs, de aquellos polvos estos lodos;
ha resultat que han fet l'elogi del fet que la iniciativa privada
compareixerà i ho resoldrà, i la iniciativa privada compareix, i
ho deien també els diaris, diu que pagaven entre 70 i 110 mil
pessetes cada mes, però, clar, quan es va produir aquesta
situació?, amb les persones vàlides?, no, amb les persones
afectades per demència senil, Alzheimer o el que sigui,
persones que no eren vàlides.

Per tant, aquestes situacions tercermundistes estan derivades
d'una falta d'actuació suficient del Govern de la Comunitat
Autònoma, i si necessiten ajuda d'altres institucions, dels
consells insulars, dels ajuntaments, començant pel de
Palma, si necessiten ajuda la demanin. Però vostès no ho
han plantejat; recordam que en aquesta tribuna vàrem
defensar la necessitat d'alguna xarxa de residències de
tercera edat dirigida, sobretot, a persones assistides, i vostès
ens varen sortir amb cançons: el Pla gerontològic ho
resoldrà, etc., etc., però no varen afrontar la situació. 

Primera qüestió: aquesta residència Gales havia estat
degudament inspeccionada?, estava legalitzada?, es
coneixia qui la dirigia, qui l'atenia?, o no? Jo tenc la
impressió que no volen entrar en aquesta matèria, no hi
volen entrar, i seria curiós anar a les pàgines grogues -en
aquest cas és una pàgina blanca perquè és una fotocòpia- i
veure les catorze residències de Palma, la residència de
Calonge, les dues de Can Pastilla, la de Lloseta, la de
Manacor, la de Palmanyola, la de Porreres, la de Santa
Maria del Camí, la de Santa Ponça i la de Sencelles que
s'anuncien a les Pàgines Grogues de la Telefònica, a veure
si han estat degudament inspeccionades, si estan
autoritzades, si estan autoritzades, per anunciar-s'hi com a
tal residències, si compleixen tots els requisits.

El tema de les residències de tercera edat ve de molt,
molt enfora. No és que no hagin estat advertits, ho han estat.
Record que el Sr. Antoni Gómez Arbona, dia 9 de maig del
90, va pujar a aquesta tribuna i ja va denunciar que no
estàvem dins les normes que donava el Parlament europeu
ni la comissió del Senat en relació amb recomanacions del
Defensor del Poble, que demanava a les comunitats
autònomes que elaborassin plans d'actuació en matèria de
tercera edat. No els vàrem fer cas. Vàrem fer, això sí, era
conseller de Sanitat el Sr. Gabriel Oliver Capó. el Decret
22, de 7 de març de 1991, que regulava les condicions i
requisits mínims per obrir i tenir en funcionament els
centres, els serveis i establiments residencials de la tercera
edat. És una bona literatura jurídica? Indiscutiblement, però
el problema d'aquest país nostre no és que tengui lleis, és
com tots els països que no acaben de funcionar bé, una cosa
són les lleis i l'altra és la realitat. El Decret 2/22, de 7 de
març de 1991, és un bon decret, jo l'avalaria, però el
problema és que no s'aplica degudament.

Falta de planificació. Ho hem denunciat reiteradament
des d'aquesta tribuna.

Recordem..., jo mateix, dia 8 d'abril del 92, i ja ha plogut
bastant d'ençà, es va demanar un pla de residències; una
moció; vot en contra. Una interpel•lació de 24 d'abril del 97,
residència per a no vàlids. S'hi va dur la moció dia 6 de
maig del 97 i és evident que vostès hi varen votar que no;
convé que ho recordin.
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Arriba el pressupost amb vista al 98, està en tramitació, el
llegim, el repassam, hi ha un pla gerontològic que dia 21
d'aquest mes ha d'anar al Consell de Govern, i, evidentment,
serà aprovat. Molt bé. Deixaria sense sentit aquesta
interpel•lació? Si anàs avalat pressupostàriament, és evident
que sí. Jo no hauria pujat a aquesta tribuna. Però, vol dir-me,
Sra. Consellera, quines previsions té si dia 21 d'aquest mes el
Consell de Govern dona llum verd al Pla integral d'atenció a les
persones majors i vol afrontar la problemàtica de crear una
xarxa de centres per a persones assistides, persones de tercera
edat?, quines partides pressupostàries avalarien aquest pas?
Evidentment, cap. El pressupost és absolutament continuïsta, i
no hi valen continuïsmes. Quan hi ha una problemàtica que es
repeteix any rera anys i es donen situacions com la de la
residència Gales, derivades de confiar que la iniciativa privada
em llevarà el problema de davant, és evident que si això passa,
si es creen aquestes situacions tercermundistes de violència
contra les persones majors, etc., que haurien d'estar degudament
acollides en aquest centre, hauria de tenir la Comunitat
Autònoma el recurs necessari per tal de, a través del pressupost,
no diré resoldre-ho en el 98, no som tan optimista, però posar-
hi els fonaments, però, quins fonaments pensen posar el 98 per
a aquesta xarxa?, deixem de banda  la de Felanitx, recordi que
la de Felanitx no es va iniciar, el tema de Felanitx, amb un
govern del Partit Popular. No, no faci rialletes, seria com si
digués "Nosaltres fem el segon hospital de Palma, i hem
inaugurat...".

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Damià Pons, li record que ja hi duu bastant de temps.

EL SR. PONS I PONS:

Doni'm mig minut i acab.

EL SR. PRESIDENT:

Mig minut li don.

EL SR. PONS I PONS:

D'acord.

No em vengui amb aquestes històries, perquè és evident
que, apart d'allò de Felanitx, jo el que voldria veure és que
aquest govern popular que governa les Illes Balears fa una
passa pròpia, no derivada d'actuacions socialistes d'èpoques
passades, que afronta el tema de començar a crear una xarxa
d'atenció per a les persones majors, per a les persones que
necessiten anar a una residència d'assistits, que parteix pel seu
propi peu, que no deriva d'actuacions socialistes.

Ja sé que vostès no comparteixen el socialistes però han de
reconèixer que en matèria d'hospitals i d'altres, Felanitx també,
si no hi hagués hagut les passes prèvies socialistes, no hi hauria
avui el camí popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la representant del
Govern, la Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Començaré per fer una
intervenció en relació amb el marc normatiu per després
contestar fil per randa el Sr. Pons, crec que s'aprofita tot el
que ha dit.

Si en fem un poquet de repàs, tant l'article 50 de la
Constitució, que estableix que els poders públics garantiran
la suficiència econòmica dels ciutadans majors a través d'un
sistema de pensions, però al mateix temps en promouran el
benestar mitjançant un sistema de serveis socials que
atendrà els temes de salut, habitatge, cultura i lleure. Anam
després a l'Estatut d'Autonomia, i l'article 10.11 diu que la
Comunitat Autònoma té competència exclusiva en matèria
de tercera edat, i l'article 39.7 diu que els consells insulars
tendran la funció executiva i de gestió en matèria
d'assistència social.

Facem un repàs pel marc legislatiu i normatiu. Hi ha la
Llei d'acció social, per cert, aprovada per unanimitat
d'aquesta cambra, el decret de registre de centres, el Decret
22, que avui ens centra en el marc regulador de les
condicions i requisits mínims per a obertura i funcionament
de centres, i la Llei de transferència de competències en
matèria de serveis socials i assistència social en els consells
insulars.

Vejam el tema de les residències. Ja li vaig dir a una
interpel•lació que vostè mateix va fer en el mes d'abril que
no contemplaria el tema de les residències com un tema
únic, sinó que es tracta de tota una sèrie de conjunts de
temes en serveis socials d'atenció als majors, i les
residències no són més que un recurs de tots aquests
recursos que hem de fomentar, hem de potenciar i hem de
fer que cada vegada puguin donar més sortida als problemes
de les persones majors.

Hi tenim els clubs, les llars, la teleassistència, l'ajuda
domiciliària, i hem d'intentar evitar a les totes l'internament
d'un major a una residència i només anar-hi, a la residència,
quan sigui absolutament necessari.

Per tant, si fomentam tots els recursos alternatius a la
institucionalització, cregui'm que hi haurà menys ingressos
en residències, i crec que la política d'aqust govern i de totes
les administracions ha d'anar per aquí.

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hi ha un
total de 3.341 places residencials per a les persones grans,
la distribució de les quals entre residències públiques i
privades és de 1.954 a públiques i de 1.387 a privades. Hem
de tenir en compte que la distribució per residències és de
46, 23 de públiques i 23 de privades.
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Jo no sé, Sr. Pons, per què recorre a les Pàgines Grogues,
que no és en cap moment..., o jo no utilitz les Pàgines Grogues
com a manual per veure en quin estat es troben avui els serveis
socials i quin és l'estat de situació. Crec que hi ha altres
documents molt més acreditats que les Pàgines Grogues, però
bé, això també diu molt de la qualitat de la seva intervenció.

El control i la inspecció de les residències es fa d'acord amb
la normativa vigent, és a dir, d'acord amb el que preceptua el
Decret 22/91, de 7 de març, concretament els articles 12 i 13,
l'article 12 dedicat a inspeccions i el 13, a sancions. Aquest
control i aquesta inspecció es fa per part de la secció
d'inspecció de la Conselleria de Sanitat i Consum amb la
participació de la Direcció General d'Acció Social, que està
creant el seu propi cos d'inspectors socials.

Per tant, hi ha un control quan s'obre una residència, de tal
manera que miram si el projecte s'adequa al que diu aquest
decret però també hi ha tota una sèrie d'inspeccions, de tal
manera que a partir de les quals veim si les residències
mantenen les condicions marcades pel decret, i en el moment
en què hi hagi una denúncia bé d'ofici bé privada, comprovam
l'existència d'aquestes infraccions administratives, obrim un
expedient, procedim en conseqüència, i quan hi ha indicis que
hi ha delicte, ho posam en coneixement de l'autoritat
competent, en aquest cas el Ministeri Fiscal.

En els darrers anys, han estat nombroses les visites
d'inspecció realitzades a les distintes residències, no només a
les que surten a les Pàgines Grogues, sinó a totes les que
existeixen avui a les Illes Balears, i vostè se centra en el cas de
la residència Gales.

Jo li voldria fer una mica d'història de la residència Gales,
veig que vostè estava molt documentat quant a titulars de
premsa, jo li suggeresc també que en comptes d'anar als titulars
de premsa, demani, com a pregunta escrita, expedients, que
demani el que toca, l'expedient, a partir del qual s'informi, i hi
veurà que aquesta residència era un antic hotel. Quan vàrem
detectat que s'emprava com a residència per a majors, i en base
a una denúncia feta, es va posar en funcionament tot un servei
d'inspecció de la Conselleria de Sanitat. Si bé aquesta denúncia
que es va fer per escrit per part d'una extreballadora
contemplava només una sèrie d'infraccions administratives,
això va obligar que durant més d'un any s'hi varen fer més de
nou inspeccions per tal que totes aquestes irregularitats
administratives es posassin en condicions. La residència Gales
va aconseguir l'autorització prèvia. Després de tot un expedient
llarguíssim en el qual s'obrí expedient sancionador i va
decretar-se'n tancament cautelar, arribam a un moment en què
hi ha una denúncia de maltractaments, i aquí entra el jutjat
d'instrucció i, per tant, el Ministeri Fiscal, qui ens ha demanat
que necessita un termini per fer aquesta instrucció i després
dictaminar què s'ha de fer amb aquests fets delictius, correspon
ja a la instància judicial decidir-ho. Però si vostè té interès en
aquest expedient, no vagi als diaris, jo li facilitaré l'expedient
i sabrà exactament de què parla i com en parla.

Per una altra banda, li diré que vostè a la seva intervenció
diu que som la comunitat més rica d'Espanya i que, per tant,
hi hem de cercar solucions. Efectivament, jo crec que som
una de les comunitats més riques i que aquesta comunitat
demostra, amb el seu pressupost i amb moltíssimes accions,
la seva sensibilitat envers els temes socials. 

Més del 6%, molt per damunt del 6% que marca la Llei
d'acció social, dedica al tema social, i en podem fer els
comptes quan vostè vulgui. Jo m'atreviria a dir que estam
més per damunt del 12% del pressupost que dedicam en
matèria de serveis socials, tant en el que són serveis socials
específics, persones majors, com d'altres, però sí i diré que
vostè normalment es vanagloriar que altres institucions
estan per damunt del 6%, el Govern balear està molt per
damunt del 6%, però supòs que aquest serà un altre debat
que quan vostè vulgui podrem fer, en el moment que estimi
més oportú.

Vostè em diu que hem de tenir planificació. Jo li vaig dir
en el debat de pressuposts que aquests divendres hi hauria
la presentació del Pla gerontològic en el Consell de Govern
i després hi haurà un debat en aquest parlament sobre el Pla
gerontològic. I encara que ara em faria molts ganes parlar
del Pla gerontològic, comprenc que no és el moment oportú,
perquè seria un altre debat i, entre altres coses, el president
em retiraria l'ús de la paraula, però hauré d'entrar en qualque
tema del Pla gerontològic perquè vegi que, de planificació,
en tenim, que, de solucions, en donam, i que, per tant, som
una comunitat autònoma, i amb  aquest pla ho demostrarem,
que pensa deixar enllestida la problemàtica de les persones
majors.

En aquest moment hi ha una llista d'espera de vàlids i
d'assistits, evidentment la priorització ha de ser per a
assistits, i diguéssim que el mínim recomanat és del 3'5 llits
residencials per cada 100 majors, cosa que complim a
moltes ciutats, com Palma, amb un 3'63.

Però li explicaré un poquet la previsió perquè vostè
sàpiga que hi ha una planificació.

A Palma hi ha un increment de places d'estades
temporals a la residència de la Bonanova, de 7 a 20; és una
de les coses que escometrà el Pla gerontològic. A la
residència de Santa Maria, hem signat un conveni amb
l'ajuntament, amb una ampliació de 16 places. Centre de dia
de la Bonanova, també per a 10 places que es contemplen
en el pla. Habitatges tutelats en el carrer Botons, 24 places;
aquest conveni ja s'ha fet i inaugurat. A la comarca de
Manacor, la residència de Felanitx, de 110 places d'assistits.
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Per cert, només ara faltaria que vostè es penjàs la medalla de
la residència de Felanitx, perquè també en podem fer història,
jo li refrescaré la memòria perquè pareix que a vegades, quan
un puja a aquesta tribuna, té tendència a l'oblit, efectivament el
Govern Socialista va prometre a moltíssimes campanyes, ja en
temps de la Sra. Matilde Fernández i després en temps de l'altra
ministra, que era necessària una residència a Felanitx, va fer un
conveni amb l'ajuntament pel qual cedien el solar per fer-hi
aquesta residència, el va inventariar en els pressuposts generals
de l'Estat, però quan negociàvem la transferència de l'Inserso,
i jo la vaig negociar amb cada una de les ministres del govern
socialista d'Assumptes Socials, ens ho transferien tot menys els
doblers de la residència de Felanitx i el centre de dia de
Llucmajor, tot i que estaven inventariats en els inventaris de
l'Estat, i tot i que s'havien signat aquests convenis amb els
ajuntaments, per tant, en va parlar molt el govern socialista,
però no en va fer gens perquè no ens va passar els doblers, i va
haver de ser un govern popular qui va haver de traspassar
aquests doblers i fer realitat aquests projectes. Per tant, parlant-
ne, efectivament, varen ser vostès protagonistes, però, de parlar,
tothom en sap, però de fets concrets no varen ser protagonistes
de res perquè no els varen voler traspassar.

Continuam amb Manacor, un increment de places a la
residència de Manacor, de 62 a 110, també a un conveni signat
amb l'ajuntament, i obrirem un centre de dia al centre de l'Ibas
a Manacor, que també el contemplarà el Pla gerontològic. A
Inca, tot i que l'índex és baix, hi ha molt poques sol•licituds a
la llista d'espera, i hi ha un increment de places, concretament
a la residència Miquel Mir, que també les hem signat, de 42 a
60. I a l'hospital d'Alcúdia també hi ha un projecte que
contendrà el pla de poder habilitar 18 places a la part de dalt
d'aquest hospital, que s'utilitzaria com a residència.

En fi, podríem continuar parlant de les distintes àrees,
formes, però crec que amb això li don una sèrie de pinzellades
del que podria ser el Pla gerontològic, ue contemplarà aquestes
ampliacions, i que, per tant, farà un diagnòstic de situació i ens
posarà, diguéssim, en un termini de quatre anys, que és la
vigència del pla, en l'estat ideal, de tal manera que no hi hagi
llistes d'espera.

Vostè després diu que la iniciativa priva no funciona.
Rotundament, no. Hi ha casos d'iniciativa privada, com aquest
de la residència Gales, sempre presumptes i pendent de la
resolució judicial, que, evidentment, no funcionen, però no es
pot generalitzar. Això és tant com si jo li digués que un
departament seu no funciona i a partir d'aquí deduís que
l'Administració pública no funciona; algun departament de
l'Administració pública no funciona i alguna residència privada
no funciona, però no totes, de fet, l'altre dia, vostè que és tan
aficionat als titulars, també hi havia una sèrie de titulars en
relació amb un ajuntament governat pel PSOE on es parlava
d'uns maltractaments a una guarderia de Calvià, i era més o
manco el mateix, a una guarderia, i la batlessa de Calvià va fer
pràcticament el mateix que ha fet el Govern amb les
inspeccions d'aquests centres privats, i això vol dir que les
guarderies a Calvià no van bé? No, una va tenir problemes, tot
d'una va posar-se el fil a l'agulla, hi va intervenir el Ministeri
Fiscal i la batlessa va fer el que va estimar més oportú en aquell
moment.

Vostè em diu ara també que en el debat de pressuposts...,
en el debat de pressuposts es parla de partides
pressupostàries i no del Pla gerontològic, perquè vostè
imagini's què seria el debat de pressuposts si a cada partida
pressupostària haguéssim de fer, del Pla gerontològic, de
turisme, de comerç, de cultura, d'educació, un
aprofundiment de cada àrea, llavors, no importaria més que
parlar de pressuposts durant tot l'any en aquesta cambra, no
importaria fer altre debat. En aquest moment estam en el
debat on interpel•la vostè sobre què és el control de
residències, té a veure amb el debat de pressupost, però una
cosa és el debat de pressupost i l'altra, el debat d'aquesta
interpel•lació.

Jo li he dit en reiterades ocasions, concretament en la
interpel•lació que va plantejar el mes d'abril d'enguany, que
hi entraríem aquest Pla gerontològic, que l'hi entrarem abans
que acabi l'any, si va a Consell de Govern, tal com m'he
compromès aquest divendres, i que aquest pla duria partides
pressupostàries i compromisos.

Vostè m'ha dit si volíem que les altres administracions
hi col•laborin. Efectivament. Si les altres administracions no
hi col•laboren, i jo crec que estam tots d'acord que la
responsabilitat és de tots, aquesta comunitat no tendrà els
serveis que ha de tenir. Hi han de col•laborar consells
insulars, ajuntaments i Govern, però no perquè ho demani
aquesta consellera, sinó perquè crec que no escapa a ningú
que la responsabilitat és de totes i cada una de les
administracions, i encara diria més, també de la societat
civil.

A partir d'aquí, vostè finalitza la seva intervenció
demanant-me que faci una passa el Partit Popular. Jo crec
que el Partit Popular no ha fet més, durant tretze anys, que
fer passes, i aquest és l'exemple dels serveis socials que
tenim en aquesta comunitat, en què, comparats amb la resta
dels de l'Estat espanyol on varen governar altres partits
diferents del nostre, som capdavanters. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per fixar la seva posició, grups que hi vulguin
intervenir? Té la paraula, pel Grup Mixt, la Sra. Joana Aina
Vidal.
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LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. A
l'Assemblea Mundial d'Envelliment organitzada a Viena, de les
Nacions Unides, l'any 1982, es demanava als diferents estats
que desenvolupassin el servei d'ajuda a domicili, sense oblidar
que aquest no s'hauria de considerar com una alternativa a les
residències. El país que va dur més enfora aquestes crítiques a
les residències va ser Dinamarca, qui va radicalitzar tant la seva
postura que fins i tot va prohibir la seva construcció amb una
llei de l'any 1987. Però en el moment actual, i tenint en compte
l'augment considerable de persones majors, i segons un estudi
elaborat per l'OCD, l'any 2040, l'Estat espanyol passarà a tenir
tres milions de persones de més de vuitanta anys, enfront de les
que hi havia l'any 1960, que eren 430.000, s'està arribant a
cotes molt altes d'envelliment, i avui en dia els nostres majors
tenen al seu abast distints serveis per tal de poder gaudir d'una
millor qualitat de vida, com són l'ajuda a domicili, centres de
dia, guardes de dia, però no obstant això, les residències són
una oferta molt important si es tenen en compte les dades abans
esmentades.

També és cert que abans s'entenia la residència com un
aparcament de vells, però avui s'ha produït una reformulació de
la seva concepció, i actualment les residències tenen uns
objectius molt clars, tenen dues tendències, uns objectius que
ha de complir el personal que duu a terme la tasca de
manteniment i un altre, allò que ha d'aportar el resident per a la
pena integració dins la mateixa residència.

És molt important, com he dit abans, la formació d'aquest
personal que ha de complir aquests objectius, per estar en
contacte dia a dia amb aquesta gent. Aquests objectius a
complir amb vista a aquests professionals són: cal que sigui un
personal motivat, un personal que tengui una formació
permanent, aquesta tasca crema molt les persones que fan feina,
és molt dura, que tenguin intercanvi d'experiències i
coneixements amb altres professionals, que tenguin contactes
amb recursos de la zona on s'ubica la residència, foment del
desenvolupament de les investigacions relacionades amb els
programes i desenvolupar també el sentit de pertinença i de
responsabilitat al bon fer professional. Jo pens que una qüestió
molt important amb vista al futur, sobretot pel que fa a les
residències, és aquesta formació constant del personal que atén
les persones majors.

Per altra part, també hi ha uns objectius a complir amb vista
a aquells que hi viuen, que són millorar o mantenir la seva
capacitat funcional, preveure l'increment de la dependència
mitjançant teràpies i programes, control i seguiment de
malalties, règims, manteniment de residència, etc.

Amb el compliment d'aquests objectius, els professionals de
les residències hi han d'incoporar un objectiu ètic i
indispensable en el seu quefer de cada dia.

Els poders públics tenim l'obligació de vetllar pel correcte
funcionament de les residències. Actualment posam molts
controls a temes sanitaris, a temes de consum, per això, jo
consider positiu i necessari que es facin controls el més
rigorosos possibles de les residències, per tal d'evitar
deficiències i per aconseguir que aquests objectius
s'acompleixin, per aconseguir, en definitiva,que aquestes
denúncies que es fan, les quals se'ns han explicat aquí, en
els mitjans de comunicació, que no surtin, que no n'hi hagi,
que desgraciadament mai no podran deixar de passar, però
que si en passa una, que no passi, vull dir que no es perdi
perquè l'Administració no hagi fet el control i les revisions
i inspeccions que facin falta.

El Govern, com molt bé s'ha dit aquí, amb el Decret
22/91, ha intentat regular i controlar les condicions i
requisits dels centres, serveis i establiments residencials,
però no s'ha de deixar de fer feina, com he dit, en aquest
sentit, i crec que totes les mesures per millorar la vida dels
nostres majors i per assegurar-los un futur són poques. No
es suficient amb fer el decret, s'ha de fer un seguiment molt
rigorós del seu compliment.

També m'ha alegrat sentir per part de la consellera que
presentaran el Pla gerontològic abans d'acabar l'any. Crec
que és una eina i un document important, tant per planificar
el que seran els temes residencials, els centes de dia, perquè
també aquest mateix pla en un futur pugui contemplar els
possibles decrets que s'hagin de fer, en definitiva, que
quantifiqui..., i que, en certa manera, es faci una política
més consolidada i que no es prenguin actuacions més
aïllades, com per ventura s'han pres en moments
determinats.

Crec que hem de felicitar la consellera perquè ens hi
dugui aquest pla, el qual, per altra part, l'hem sol•licitat una
i una altra vegada, però que, en definitiva, el que és
important és tenir-lo i poder començar a fer feina d'una
vegada per totes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vidal. Pel Grup d'Esquerra Unida, té la
paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. El problema del control de les residències de
tercera edat és un dels temes fonamentals dins la política de
tercera edat i que no es pot plantejar en termes més amples,
pensam, fins que no hi hagi el Pla integral de gent gran o
Pla gerontològic, com avui s'ha plantejat, l'anunci de la
tramesa a aquest parlament dia 21 de novembre del qual
sembla que es va fer en la darrera sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressupostos.

Per a nosaltres, aquests és un tema inicial important
perquè és evident que marca un diagnòstic unificat clar, uns
objectius a assolir i uns mitjans, tant de dotació econòmica
com de dotació de recursos humans, que possibilitin una
política coherent i una política socialment justa en aquest
sector de la tercera edat.
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La Sra. Consellera, en resposta a l'interpel•lant, ha plantejat
la normativa fins ara existent en aquesta comunitat autònoma,
però ens sembla que encara hi ha mancances molt importants,
i vull recordar que hi va haver una sol•licitud, una proposició
no de llei sobre un decret, que demanava que s'establís un
decret sobre ajut a domicili, la qual va ser rebutjada pel Grup
Parlamentari Popular. Per tant, continuam sense tenir cap
decret, cap normativa, sobre aquesta important part de l'ajuda
o de la política sectorial de la tercera edat.

També vull recordar que en els pressupostos de l'any 97,
d'enguany, a la Llei d'acompanyament, s'hi anunciava un decret
regulador de l'Ibas que fixava el termini en sis mesos, per tant,
el juny del 97 hauria d'haver estat publicat, i igualment ens
trobam en novembre del 97 i no ha sortit aquest decret. Per tant,
de manca de normativa sectorial, n'hi ha, i clarament aquestes
mancances es noten després, a l'hora d'avaluar i de veure la
política respecte de tercera edat.

No parlam de la política relativa al món associatiu, el
pensament que tenim sobre la qual és clarament clientelar, però
que evidentment no és motiu d'aquesta interpel•lació.

La constant valoració... Centrant la valoració en la política
residencial, els casos de maltractaments que han transcendit
només són uns indicadors dels problemes existents, problemes
relatius a la manca de criteris i de normativa sobre l'oferta
residencial, i nosaltres la volem centrar en el sentit que aquesta
normativa hauria de prestar atenció a tot un seguit d'aspectes
respecte de la política residencial.

Respecte de la cobertura, és evident que la nostra comunitat
autònoma té mancança de cobertura. La Sra. Estaràs aquí ha
anunciat una part d'allò que serà el Pla integral, per tant, no el
podem avaluar, perquè no tenim les dades damunt la taula, les
ha anunciades, però sí vull recordar que un recent estudi
encarregat per Sa Nostra, una entitat bancària, a la Universitat
de les Illes Balears parlava d'aquest dèficit important de
vacants, de places, per a persones de tercera edat, tant per a
vàlids com per a assistits. De tota manera, sembla que hi haurà
dotació o ampliació de places i, per tant, no continuam avaluant
aquestes mancances.

D'altra banda, pensam que en la creació o concertació de
places l'acció pública hauria d'estabir i ha d'establir els criteris
d'equilibri territorial, per tal d'afavorir l'accés de la població al
seu entorn més pròxim. També la Sra. Estaràs ha anunciat
places a pobles, cos que també haurem d'analitzar i veure. 

Però sobretot en allò que volíem incidir seria en relació amb
el finançament, que s'hauria de garantir aquest finançament de
places necessàries, derivat de l'assistència a persones en
situació de necessitat i mancades de recursos per fer front als
seus estats residencials, evidentment, amb participació dels
usuaris en el finançament de les vacants, amb allò que sigui
proporcional a la seva capacitat de pagament, i els costos
d'atenció d'aquestes persones, que requereixen d'una assistència
sociosanitària, haurien de ser compartits pel Servei d'Acció
Social i pel sistema sanitari.

En relació amb l'estructura, organització i funcionament,
també en podríem parlar molt. Les institucions públiques
haurien de vetllar, o han de vetllar, per una correcta atenció
a la població resident, tant en residències públiques com en
privades, mitjançant el control de l'estricte compliment de
la normativa en aquest sentit. Per altra banda pensam qui hi
ha d'haver igualment exigència d'un informe mèdic i social
en el moment del seu ingrés, i obligar a realitzar
sistemàticament valoracions multidisciplinars exhaustives
respecte del disseny i implantació dels programes d'atenció
individualitzada. S'ha d'acreditar una qualificació
professional suficient en matèria assistencial i de gestió.
S'ha de millorar la definició de les ratios de personal en
funció de les característiques reals en cada moment de la
població atesa en funció del seu deteriorament progressiu,
amb el còmput anual d'hores de treball dels diversos
col•lectius professionals. I s'han d'establir uns indicadors
estandarditzats de qualitat del servei.

Pensam que s'ha de potenciar una interrelació permanent
entre els serveis comunitaris i els serveis residencials, amb
un conjunt de mesures alternatives a la institucionalització,
així com en la prestació de diversos serveis des dels centres
assistencials per al conjunt de la població major no
institucionalitzada. I finalment, pensam que els centres
residencials de menors dimensions, que pugui ser de menys
de 50 residents, es tendiria a una màxima utilització dels
recursos socials i sanitaris de l'entorn més pròxim, així com
les activitats socioculturals i recreatives que es generassin
a la comunitat.

De tota manera, esperarem la moció en concret del grup
proposant, i sobretot esperarem la remissió a aquest
parlament del Pla integral o del Pla gerontològic, esperant
que no vengui sense el necessari desenvolupament normatiu
que sigui necessari. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Nacionalista-PSM.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Pons, vull dir-li primer de tot que compartim
l'exposició que vostè ha realitzat, i la motivació de la
interpel•lació sobre el control de residències de tercera edat.
Crec necessari, però, establir en quin marc competencial ens
movem en aquest tema que vostè ha plantejat. Segons
l'article 10.11 i 10.12 de l'Estatut d'Autonomia dóna al
Govern de la nostra comunitat competències en tercera edat,
i també en mesures sanitàries i higièniques de caire
d'assistència social. Recordar també que l'article 6 de la Llei
d'acció social fa responsable les administracions públiques
del que es diu la normalització dels serveis socials, i dóna,
per tant, també al Govern balear les competències
d'inspecció, supervisió i el control dels centres o entitats, ja
siguin públiques o privades, que fan feina en aquest àmbit,
a l'àmbit social.
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Després de diferents demandes dels grups parlamentaris de
l'oposició, es va aprovar el Decret 22/91, al qual vostè ja ha fet
esment, de 7 març, i neix de la necessitat de regular les
condicions i requisits mínims per obrir i donar funcionament als
centres de tercera edat. En aquest decret, l'article 12 preveu les
inspeccions a residències, i l'article 13 les sancions per
incompliment de la normativa.

A pesar d'aquestes competències que té el Govern, la
premsa de les illes s'ha fet ressò diferents vegades
d'incompliments d'aquesta normativa de residències o centres
de tercera edat, i el que és molt més greu, del maltractaments,
o pressumptes maltractaments, a persones majors, persones
indefenses que es veuen desemparades i sense forces per
denunciar irregularitats. No repetiré ja el detall que vostè ha
esmentat, però sí m'agradaria repetir algunes preguntes que ens
ha deixat sense resposta. No ens han donat resposta a diferents
qüestions que també ens preocupen a nosaltres, al Grup
Nacionalista-PSM, com vostè també ha plantejat a l'exposició
de motius.

Quines residències privades o públiques han rebut sancions
pre incompliment d'aquesta normativa relativa a centres de
tercera edat? Quines sancions s'han tramitat durant aquest any,
durant el 97? Amb quina periodicitat s'inspeccionen les
residències privades de tercera edat? S'inspeccionen els centres
de tercera edat, les residències que es deriven d'una reconversió
de centres o establiments hotelers, que pareix ser que és una
sortida de centres hotelers que han quedat obsolets? Quina
actuació es fa quan ens trobam amb una residència de tercera
edat que incompleix la normativa i es reiteren diferents vegades
denúncies cap a aquests centres? Som conscients també, com
han fet esment altres portaveus, de la necessitat d'aquests
centres de tercera edat, de residències, ja siguin per a persones
vàlides o assistides; malgrat pensam que hauria de ser el darrer
recurs per a una persona major ingressar a aquests centres, com
també s'ha plantejat aquí. Ara també, és ver, Sr. Pons, aixi com
vostè ha comentat, que hem de ser realistes i hem de valorar el
fet que és un servei necessari, i per tant s'ha de mantenir, però
això sí, amb una oferta de places preferentment dirigides a no
vàlids, a assistits, i que siguin les administracions les que agafin
el compromís per donar cobertura a aquestes necessitats, i no
deixar solament en mans privades aquestes iniciatives.

Esperam també la moció subsegüent a aquesta interpel•lació
i la presentació del Pla gerontològic per debatre ja en més
profunditat aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bover; i ara té la paraula la Sra.
Ferrando com a portaveu del Grup Popular.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. En primer lloc, si
m'ho permet, diré al Sr. Pons que supòs que a ell no li sabrà
greu que fins i tot la consellera i totes les persones que
haguem intervengut aquí haguem estat dones. No li volem
restar importància al tema encara que siguem dones.

Feta aquesta distinció, voldria dir que el Grup
Parlamentari Popular s'ha extranyat un poc d'aquesta
presentació d'aquesta interpel•lació feta pel Grup Socialista,
i ens estranya perquè, com ja s'ha dit aquí, no fa gaire, fa
menys de mig any, el 6 de maig, el mateix grup...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni un moment. Per favor, volen mantenir silenci,
que no hi ha manera d'entendre allò que vol dir la Sra.
Diputada? Gràcies.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. No fa un any el mateix grup i el
mateix diputat va interpel•lar i va presentar una moció
referent a política de residències. Ja en aquell moment
nosaltres vàrem dir que ens semblava que aquella
interpel•lació i aquella moció era simple, només parcial, ja
que les residències eren uns dels establiments, uns dels
serveis que es poden oferir a les persones majors; i a més
avui encara ens reafirmam més que aquella interpel•lació
era limitada, perquè avui se'ns du fins i tot una part del tema
de la política de residències. Ara avui tocam un altre apartat,
que seria el control de les residències. No entenem, i de fet
altres diputades que m'han precedit ho han posat de
manifest, aquest és un tema fonamental. Si realment, com
s'ha dit a l'exposició i també al text de la interpel•lació, es
diu que existeixen nombrosos establiments residencials per
a la tercera edat que presenten greus deficiències, que en
alguns casos arriben fins i tot a les agressions físiques
contra els residents, ens estranya que fins ara no s'hagi dut
aquest tema a debat, i que no es dugués el moment d'aquella
interpel•lació que feia referència a la política de residències.
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Això ens fa arribar a la conclusió que tal vegada sigui un
poc exagerat dir que hi ha nombrosos establiments que
presenten deficiències i que estiguem a un situació tan
tercermundista, perquè si això realment és fonamental i bàsic
s'hagués duit abans. Crec que s'ha exagerat un poc aquest tema.
De totes maneres sí que nosaltres som conscients -i ho ha
explicat la consellera- que és necessari dur un control i una
inspecció d'aquests serveis. I si tal vegada és així, fins i tot
continuar i millorant aquest servei, perquè és necessari que es
dugui una inspecció i un control per tal de poder garantir els
drets als usuaris d'aquests establiments, que fets com els que
han passat, i que suposam que per ventura poden ser
constitutius de delicte -està sub judice i no m'atrevesc a dir-ho-
que fets com aquests, si és que realment han succeït, no tornin
a passar. I a més és necessari perquè, si bé existeix una
reglamentació, que és el Decret 22/91, tal vegada sigui
convenient mirar de millorar aquest decret, atès que la situació
del 91 a la d'ara pot variar, crec que han estat molts els
establiments, molts els serveis que s'han posat en marxa, i
aquest control i aquesta inspecció és necessari que es continuï
i que es reforci si és necessari, per tal de garantir aquests drets,
com he dit abans.

Per acabar, només dir-li que el nostre grup no comparteix
aquest confrontament que vostè vol fer i que ha fet en altres
ocasions del tema de la privada i de la pública. Jo crec que és
necessari fomentar, i la consellera ens ha anunciat que en el Pla
gerontològic es mirarà el nombre, com s'ha de distribuir en
aquests casos de residències o de serveis per a les persones
majors, es prioritzaran els assistits; crec que és necessari
fomentar les residències privades, però..., públiques, perdó,
però no es pot... No, no m'ha fallat el subconscient, Sr. Damià
Pons. La paraula m'ha anat per davant, volia dir que s'ha de
fomentar la pública, però tampoc no es pot menysprear i
generalitzar que podem passar aquestes coses a la privada.
Tampoc no em pareix bé que vostè digui que perquè ha passat
un cas com aquest -que no voldríem que hagués passat
realment- diguem que nosaltres vivim una situació
tercermundista. Vostè recordarà que no fa gaire va sortir que a
Suècia hi havia una infermera, crec recordar, que matava les
persones majors. Jo crec que no podem posar en entredit que és
un país avançat i un país que en aquests temes ens dóna
quaranta mil voltes a tots els països de l'entorn, i perquè una
persona fes això o succeís un fet com aquest, no podem
generalitzar que estam a una situació tercermundista.

Nosaltres, des del nostre grup, consideram que el Govern ha
de millorar i continuar perquè realment fets com aquest, si han
passat, no tornin a passar, i s'han de posar les mesures
pertinents perquè, com he dit, els usuaris puguin garantir els
seus drets en aquests establiments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Damià Pons.

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

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Tots els
que han intervengut han estat dones? Bé jo crec que en aquesta
tribuna intervenen persones, no intervenen homes ni dones, ni
beneitures d'aquest calibre. Jo crec que això ho hem de tenir
clar d'una vegada. A mi si intervé un home o una dona, m'és
absolutament que intervengui a ordenació del territori, cultura,
o benestar social, o assistència social, el que li vulguin dir.

Sra. Ferrando, evidentment, el subconscient, fomentar la
privada; però no és que la vulguin fomentar, a veure si ens
entenem, el problema és: L'any 98, un Govern amb un
pressupost de 120.000 milions de pessetes, està en
condicions d'afrontar una planificació de les residències per
a assistits, que és la part dramàtica d'aquesta situació, amb
un termini raonable, un any, dos anys, tres anys, el temps
que vulguin, però posin fites, posin terminis...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Pons. No entri en debat amb la Sra.
Ferrando; la interpel•lació és al Govern.

EL SR. PONS I PONS:

No va directament a la Sra. Ferrando, sinó que va en
sentit general.

EL SR. PRESIDENT:

Li he deixat el tema de les dones, perquè era una cosa
que no tenia res a veure amb el debat, però ara, per favor...

EL SR. PONS I PONS:

El tema fonamental, he intentat explicar-ho, crec que
m'han entès, el que passa que la política del Govern no va
per aquí, es tracta de planificar la solució, té una dimensió
abordable, una dimensió suficientment reduïda perquè amb
els recursos que té la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es pugui planificar i resoldre, si no a curt termini a
mitjà termini, el tema de les residències d'assistits. I per
què? Perquè són els assistits la part més dramàtica de les
persones que necessiten anar a una residència, Les privades
són un negoci, no se n'oblidin; si paguen 70 o 110.000
pessetes, mentre deixin un marge de benefici són
relativament atesos. Però, què passa? Al cas de Gales o
d'altres, si és que es confirma la informació, si és que es
confirma la informació sobre Gales, passa el següent: Una
persona entra allà, vàlida, i va derivant cap a assistida, i
quan deriva cap a assistida la infraestructura que té la
residència privada no és suficient per atendre'l, i aleshores
es converteix en un problema. I recordin, el tema de la
residència Gales, les denúncies no van pels vàlids, van per
les persones assistides, per les persones que tenen demència
senil, per les persones que tenen alzheimer. Això és la part
que jo voldria, Sra. Consellera, que hagués pujat aquí no a
explicar-me si a una guarderia de Calvià o si el govern
socialista de tal o de qual, sinó que em digués: "no, ho
farem en un any, en dos anys, en tres anys". I jo li hauria
donat l'enhorabona. 
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Però això no ho ha fet. Per què no ho ha fet? Perquè en el
pressupost del 98, pressupost que entrarà en vigor a partir de
dia primer de gener del 98, quan tenguem en tramitació en
aquest Parlament el tema del Pla gerontològic o Pla integral
d'atenció a les persones majors, passarà la paradoxa següent:
tendrem un Pla integral, però els plans s'han convertit en una
excusa, s'han convertit en l'excusa universal. Problemes de
tercera edat? Pla. Problemes d'immigració? Pla. Problemes de
minoria gitana? Pla. Problemes del que sigui? Pla. Però, i
actuació concreta, què? Al 98 aquest pla gerontològic ha
d'entrar en vigor, s'ha d'aplicar, i un element absolutament
dramàtic és el que jo he exposat des d'aquesta tribuna. No han
desmentit que el tema de Gales fos una cosa excepcional. Jo
crec que pot haver sortit als mitjans de comunicació, però no és
una excepció, perquè a les residències privades, ja em diran
vostès en quines condicions una antiga pensió, un hotel que ha
entrat en decadència, es converteix en un residència de veres,
amb totes les de la llei, per atendre persones majors. I el
sistema d'evacuació en cas d'incendis? I el sistema
d'accessibilitat? I el sistema d'habilitabilitat? No m'ho contin,
jo estic al davant d'una àrea que duim dues residències, que
costen més de mil milions de pessetes cada any, i encara
presenten moltes deficiències, i per solucionar-ho, tot i les
inversions que s'hi fan, ens hi podem aferrar. No li dic una
pensioneta cutre, que agafa vint persones, les posa allà dedins,
les fixa una taxa, i quan comencen els problemes, comencen els
maltractament, perquè me'n vénen així, com a conseller de
benestar social que som d'una altra institució, a dir-me "el meu
pare, el meu familiar tal, està a una residència privada, ha
derivat cap a una situació que no és vàlid, i en aquesta
residència no hi pot estar, perquè hi hem anat, i no el renten,
hem anat i no l'atenen". 

I en definitiva és el que els he explicat amb la residència de
Gales. Vostè es compromet que a partir de primer de gener del
98 introduirà les modificacions pressupostàries -no li deman
que facem l'esmena nosaltres, la podem fer nosaltres mateixos-
perquè el Pla gerontològic no sigui una entelèquia sinó una
realitat a un temps determinat. I no em digui que el Pla
gerontològic no ha de figurar en el pressupost, perquè en el
pressupost -repassi les pàgines 133 i 134, i quatre vegades surt
el Pla gerontològic. 

Per tant, jo crec que aquí s'ha posat de manifest una situació
que és abolutament clara. Una comunitat afortunadament rica,
una comunitat que econòmicament funciona bé, però una
comunitat, Sra. Consellera, on la sensibilitat social, la voluntat
d'entrar en la matèria que es denuncia aquí, no existeix. Jo no
venc aquí a empentejar el Govern, no s'enganin, venc a
denunciar una determinada solució. I si em garanteix que en el
pressupost hi haurà determinades partides, jo la felicitaré. Però
no em véngui amb excuses que el Pla gerontològc, si allò o si
allò altre. Si no introdueix en el pressupost del 98 les partides
que donin fonaments a aquest gran edifici que ha de ser el Pla
gerontològic, serà un edifici fonamentat no damunt l'arena,
damunt l'aigua, i evidentment no tendrà cap viabilitat. Tendrem
un Pla gerontològic, faran una roda de premsa, el presentaran,
diran que ho tenen tot previst, però arribarà el 98 i evidentment,
com que el pressupost és el retrat real, la radiografia cruel, en
definitiva, d'un govern on no hi valen retòriques ni literatures,
l'any 98 no tendrem solucionades aquestes situacions
tercermundistes. Jo crec que aquest país és un país que
econòmicament és dinàmic, però té el drama d'estar governat
per un govern que té vocació tercermundista.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A vegades un pensa, quan puja a
aquesta tribuna, que no es poden dir barbaritats, però
després, quan un té l'ocasió de seure's en aquesta cambra,
veu que se'n diuen moltes i molt sovint, i sobretot per
qualque diputat dels bancs de la meva esquerra. Però, en fi,
contestem aquestes barbaritats. En primer lloc, res de
Govern tercermundista; és que jo no crec que cap govern
dels que governen a Espanya, sigui de la ideologia que
sigui, sigui tercermundista. Estaré d'acord o no amb la
ideologia, compartiré o no uns determinats punts de vista,
amb uns estaré d'acord però amb altres no, però ni tan sols
diria que cap govern del PSOE és tercermundista, com no
ho diria d'un del PP, ni d'un del PSM, ni d'Unió
Mallorquina, ni de cap dels grups que governen aquesta
cambra. Això diu molt a favor del seu tarannà democràtic,
Sr. Pons. Però bé, què li hem de fer? Tenim el tenim, i no en
tenim d'altre. Contestem un per un els punts a què vostè ha
fet menció.

Vostè em diu que hem de planificar el tema de les
residències, i jo li he dit que durem un Pla gerontològic. A
més crec recordar, no sé si seré reiterativa, que aquest pla
serà integral, estratègic, amb una sèrie de terminis, a quatre
anys, amb pressuposts, amb compromisos, de tal manera
que farem un diagnòstic de situació, i finalment un
diagnòstic del que hauria de ser la nostra comunitat en
quatre anys per resoldre aquests problemes gerontològics
dels majors. Es tractarà d'un marc normatiu, descriptiu,
estable i racional, i per tant adoptarà les mesures i els
recursos necessaris per tal de poder arreglar les  necessitats
existents. Vostè no ho creu? Esperi que ho diguem, jo no sé
com li he de fer creure que el Pla gerontològic estarà
quantificat, i no com el seu Pla estratègic del Consell
Insular de Mallorca, que demana quantificació tothom, i
vostè encara esperam que ho quantifiqui. En fi, jo no
m'atreviria a demanar el que jo no faig, però com que aquí
és tan habitual veure la paja en el ojo y no ver la suya en el
propio, doncs en definitiva, jo li dic que ho quantificarem,
però per favor, quantifiqui també el seu, per podar lliçons al
banc de la dreta.
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Per una altra banda també li hauria de dir: que les
residències privades són un negoci? Home, clar, perquè per
qualque cosa són mercantils, però que estan sotmeses al Decret
22/91, de 7 de març, evidentment, i que per tant suporten les
inspeccions, doncs clar que sí; i de les 15 residències
mercantils, 14 tenen autorització definitiva, i tan sols una,
aquesta de Gales, té una autorització prèvia, i sotmesa a un
procés judicial que ens fa refrenar tot, a l'espera del que
decideixi el jutge. Vostè em diu aquí també, en aquesta cambra,
que ara els plans s'han agafat com a excuses; bé, jo crec que
com que vostè du també plans al Consell Insular, també li hauré
de dir que "Pla estratègic del Consell Insular? Una excusa pel
Consell Insular. Pla de prestacions? Una excusa pel Consell
Insular". I no li he dit al Consell Insular, perquè crec que el Pla
és una eina que està establerta reglamentàriament, que es pot
dur a aquesta cambra, i que significa que és un compromís per
desenvolupar el Pla. Si després el Pla no es compleix, els grups
de l'oposició tenen les actuacions diverses a aquesta cambra per
presentar-les i controlar el Govern en el cas que no es
compleixin.

Però en cap cas m'atreviria a dir, ni per part del Govern ni
per part de cap altra instiució, que el Govern són excusa de res.
Qualque vegada sí, quan un pla no està quantificat, li don la
raó. Però en els plans quantificats no, perquè un pot agafar el
Pla i veure exactament si es compleixen aquests compromisos.
Em diu que no he desmentit que el cas de Gales sigui
excepcional; és que crec que tots ens hem de fer el propòsit que
sigui excepcional, i jo dic que és excepcional. Evidentment, en
el moment que hi ha unes inspeccions o hi ha unes denúncies,
es posa en coneixement de l'autoritat existent, si són infraccions
administratives en coneixement de la Conselleria, si són
infraccions delictives o pressumptes delictes en coneixement
del Ministeri Fiscal; però vull creure que totes aquestes coses
són excepcional. A la seva interpel•lació vostè parla de molts
de casos. Bé, idò jo també esperava que vostè pujàs a aquesta
tribuna, que no em parlàs del cas Gales, que ja el coneixem
tots; que em parli -com que ha parlat en plural -plural vol dir
diversos, no un, diversos- em digués quina residència, quines
infraccions, quins pressumptes delictes, quines irregularitats, i
vostè contribuiria a fer aquesta societat més justa; però vostè
llança una pedrada i no ens dóna arguments, i després em parla
d'unes pàgines grogues, que ja em dirà vostè quina poca fe em
dóna que vostè em parli de residències en pàgines grogues.

Quant a les modificacions i al pressupost, durem el Pla aquí,
parlarem del Pla, parlarem de les partides. Evidentement el Pla
gerontològic contemplarà també compromisos dels consells
insulars, com no hauria de ser d'altra manera, i d'ajuntaments.
I quan em parla vostè que farem una roda de premsa i tot...
Home, no em parli vostè de rodes de premsa, que vostè ha fet
rodes de premsa parlant del seu superpla del Consell Insular, i
que si gasten o no gasten, i eren pantomimes. Però només per
acabar, dir-li que quant a les places residencials de les
comunitats autònomes, dir-li i fer-li notar que la mitja de les
places per comunitat autònoma per cada 100 majors és 2,83
places per cada 100 persones majors de 65 anys, i Balears està
a 3,1. Per tant estam per damunt la mitja del que seria la nació.
No vol dir que això arregli el problema. Efectivament tenim
llista d'espera d'assistits, que ha de ser una de les prioritats,
estam pendents d'aquest pla, que entrarà a Consell de Govern
divendres, el quantificarem, i en un termini de quatre anys, jo
li he donat unes pinzellades de l'ampliació de places, i a partir
d'aquest pla podem determinar si realment donam sortida o no
al problema. El que no es pot fer en cap cas és agafar un tema
social important, si realment ens importa, i utilitzar-lo com a
bolla de foc contra una ideologia que no és la seva. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 5607/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a exercici de la
competència en la redacció i aprovació dels plans especials
d'ordenació dels espais naturals.

I passam a la següent interpel•lació, també formulada pel
Grup Parlamentari Socialista, número 5607/97, que fa
referència a l'exercici de la competència en la redacció i
aprovació dels plans especials d'ordenació dels espais
naturals. Per fer-ne la defensa té la paraula la portaveu Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Bàsicament abans de començar aquesta interpel•lació sí
voldria assenyalar dues correccions al text escrit. La primera
-i supòs que el conseller se n'haurà adonat- l'article és de la
Llei 1/91, la Llei d'espais naturals d'aquestes illes. I després,
també per evitar falsos debats sobre el text refós de la Llei
del sòl de l'any 92, ens podríem adreçar a l'article 145 del
Reglament de planejament, que no és qüestionat dins el que
fa referència a la constitucionalitat d'aquest reglament, i que
lliga perfectament l'argumentació que en aquests moments
li donaré.

Aquesta interpel•lació la plantejam jo crec que des d'una
manera totalment constructiva, i apel•lanat d'alguna manera
a la seva condició de batle. Bàsicament l'ordenació del
territori és una qüestió de l'urbanisme, dels dos sentits, és
una qüestió que des de les institucions hem de donar al
ciutadans i als administrats, és important donar-los seguretat
jurídica i ordenació, desenvolupar els instruments de gestió
per aconseguir uns determinats objectius. Aquesta és la
primera tasca, d'alguna manera, del que són els responsables
polítics, i per tant és important de transmetre i d'aprovar que
protegir no és prohibir, és gestionar, i que el
desenvolupament de les ciutats es fa a partir d'uns
planejaments que tenen uns objectius finals, i a partir d'aquí
es van desenvolupant aquests instruments d'ordenació
urbanístics i d'ordenació territorial. Jo crec que açò el
conseller entrant pot entendre perfectament la necessitat de
clarificació política en torn al desenvolupament de la Llei
d'espais naturals. Va ser molta l'expectativa, quan s'aprova
la Llei d'espais naturals, a l'any 91, i a partir d'aquí han
passat gairebé 7 anys, i quin ha estat el desenvolupament
d'aquest instrument d'ordenació territorial tan important,
quins han estat els resultats pràctics, i què pretenem
aconseguir amb aquesta llei?
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D'entrada no s'ha desenvolupat en aquests vuit anys cap
tipus de plans especials. Quin és el resultat? Perdó, s'han
aprovat definitivament dos plans especials per part del Govern
de la Comunitat Autònoma, objecte de contenciós administratiu
per part de grups polítics a l'oposició d'una institució, i amb
l'argumentació clara d'invasió competencial del Govern en el
que són unes competències transferides als consells insulars en
matèria d'urbanisme. I després una altra sèrie d'aprovacions
inicials per part del Govern també d'uns plans especials referits
a Menorca.

Per tant, aquest és el primer gran tema: jurídic. Passarem
després al polític. La Llei d'espais naturals a l'article 9 planteja
que el Govern té dues possibilitats, legítimes totes dues,
evidentment, perquè aixi ho marca la llei, de desenvolupar
l'ordenació d'aquests espais naturals. Una, a través de les lleis
del sòl, dels reglaments estatals, de la legislació general; i l'altra
pel que fa referència a l'aplicació de la Llei d'ordenació
territorial i per tant del Pla d'ordenació del medi natural. A
partir d'aquí, el Govern va optar per una via, per una via poc
participativa, perquè s'evitava el debat dels criteris que havien
de regir cadascun d'aquests plans especials perquè no tenim
directrius encara aprovades, i, per tant, opten pel sistema de
plans especials. Perfecte. És una opció legítima, repetim. Però
quan el Govern opta per aquesta determinada figura urbanística,
ha de tenir en compte aquest article a què m'he referit abans, el
145 del Reglament de planejament urbanístic. Aquest article és
clar quan assenyala que els plans especials que es formulin
sense l'existència prèvia d'un pla director territorial de
coordinació, el Govern no l'ha desenvolupat encara, no tenim
ni directrius, ni pla territorial parcial per a l'illa de Menorca, o
sigui quan aquests plans especials es redactin, es formulin sense
l'existència prèvia d'un pla director territorial, amb l'exclusiu
objecte de desenvolupar protecció del paisatge, entre d'altres,
assenyala d'una manera clara que seran redactats per les entitats
locals, entitats urbanístiques especials o òrgans que tenguin la
competència en ordre urbanístic. I les competències
d'urbanisme van ser transferides als consells insulars per llei
d'aquest parlament.

Per tant, primer problema jurídic. Vertaderament el Govern
de la Comunitat Autònoma manté al marge i amb l'existència
d'aquest article al Reglament de planejament urbanístic, manté
la via d'aprovar inicialment i elaborar els plans especials?, a
nivell jurídic, el contenciós i els tribunals resoldran. A nivell
polític, mantenen aquesta opció?, amb tot el dubte jurídic o
d'inseguretat jurídica que crea? Per una banda. A nivell polític,
com és possible que el Govern mantengui i negui que els
consells insulars poden redactar aquests plans i aprovar-los,
quan al Consell Insular de Menorca el president signa decrets
nomenant equips que redacten, revisen i modifiquen els plans
especials inicialment aprovats pel Govern. Que és un doble
recer pel Consell Insular de Menorca i el consell insular d'altres
illes? És una utilització política d'unes competències a un
consell sí i als altres no? Què n'opinna? Com es planteja
aquesta coordinació? I si vertaderament aquesta feina de
nomenament d'aquests tècnics el Govern de la Comunitat
Autònoma la pagarà als consells insulars, perquè he de recordar
que a la compareixença pressupostària que hi havia 6 milions
prevists per a la redacció dels plans especials de l'illa de
Menorca. Evidentment recursos econòmics que hem de
reclamar immediatament des que el consell insular signa
decrets de Presidència, i li puc dir el número, 97/0455, etc., n'hi
ha dos, perquè amplia aquesta comissió de treball i de
seguiment.

Per tant, com es menja això?, el Govern accepta aquesta
competència del consell insular?, i, en segon lloc, els
continguts, respectarà el Govern, al marge del problema
polític, del problema jurídic, respectarà el Govern de la
Comunitat Autònoma exactament el contingut, els
continguts i els criteris objectius que es persegueixen a
través d'aquests plans especials que li venguin dits, fets de
Menorca, o de Mallorca, o d'Eivissa i Formentera? Els
pensa modificar o es compromet vostè, avui aquí, a no tocar
una coma de cap de les propostes de plans especials que li
redacti cada consell insular? És una resposta puntual i clara.

I tercer aspecte, els plans especials a Menorca,
fonamentalment, membres de tots els grups polítics, però
fonamentalment qui té la responsabilitat de govern, és a dir,
l'equip de govern del Consell Insular de Menorca, del Partit
Popular, membres del Partit Popular al llarg d'aquesta i
anteriors legislatures, i n'hi ha una bibliografia periodística
important, han assenyalat els plans especials com la solució,
l'instrument que ens hauria de permetre donar sortida a dues
qüestions fonamentals a Menorca, accessos lliures a les
platges i acampada. Pensa el Govern vertaderament que
aquest és l'instrument i, per tant, pensa acceptar que aquest
serà l'instrument per donar sortida a aquests dos problemes?
Quin criteri té el Govern respecte de quins són els objectius
que han d'aconseguir aquests plans especials per fer una
cosa que tots els del seu grup que li donen suport, i seuen
aquí darrera, han assenyalat que és fonamental.

Aquestes són les qüestions, perquè els discursos polítics
que fa des d'aquí, el Partit Popular, no tenen res a veure amb
els discursos polítics que fa el Partit Popular a Menorca, i
ens preocupa quan el treball es fa per les dues bandes i no
hi ha o no es veu una coordinació, una unificació de
voluntats i objectius polítics. Per tant, sí que ens agradaria
saber si d'alguna manera i a nivell polític, repetim, el
Govern pot intentar, intenta o accepta aquesta voluntat i
aquesta legalitat que dóna el Reglament de planejament
urbanístic que siguin els consells insulars que elaborin i
aprovin els plans, si permetran en tot cas, que no es
modifiqui ni una coma dels seus continguts i si aquestes
possibilitats es plantegen avui i s'ofereixen a totes les Illes.
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Són qüestions que hem esperat molt, creim que hem de
donar sortides a l'ordenació dels espais naturals, creim que no
podem allargar el fet de no tenir aclarides possibilitats de
realitzacions, usos o altres qüestions dins aquests espais, i que,
per tant, no ajudam en absolut el que és la necessària seguretat
jurídica que ha d'informar tot el que fa referència a l'ordenació
territorial. Creim que és important que com a portaveu i
responsable de l'ordenació del territori en aquestes illes, pugui
ajudar-nos en aquest debat que voldríem que fos profitós per
aclarir aquestes possibilitats existents de col•laboració
institucional, de respecte d'objectius i de diferenciar d'una
manera, com a mínim inicial, ordenació del territori i
urbanisme, fent un acord política que creim que ha de ser i
creim que ha d'existir, un acord polític de responsabilitats en
aquesta matèria. Aquesta és la qüestió que avui, i tal vegada
d'una manera més urgent reclamam des de Menorca, però bé,
que de fet, evidentment, afecta totes les Illes i aquesta
comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En nom i representació del
Govern, té la paraula el conseller de Medi Ambient, Sr. Ramis.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Abans de
començar, he de dir que aquesta qüestió, em pensava, i a més
m'ho pensava de bona fe, que havia quedat suficientment
aclarida dins la Comissió d'Ordenació del Territori de dia 15
d'octubre del 1997, on, d'una manera reiterada, amb una bateria
de preguntes, precisament per part de la diputada Sra. Barceló,
a la qual li vull agrair la seva intervenció, tractava d'aclarir com
estava el tema de l'ordenació dels espais naturals a la Comunitat
Autònoma, especialment a Menorca. I a més em pensava que
havia quedat aclarit d'una manera que no admetia cap dubte.

No obstant això, veig, per la seva interpel•lació, que no va
quedar aclarit, però també veig que vostès no han tengut la
precaució de repassar el Diari de Sessions d'aquell dia. Per què
dic això? És obvi. Vostès diuen, no ho diu ni el conseller ni el
Govern, vostès, passant al que diu el mateix Diari de Sessions,
no tendré més remei que llegir-li-ho, que "el Govern ha optat ja
pels plans especials versus els plans d'ordenació del medi
natural per ordenar les aneis". Miri, li llegiré textualment el que
diu el Diari de Sessions, la meva intervenció, la intervenció del
conseller: "He de dir -i començ des d'aquí perquè vull que quedi
clar- que efectivament avui l'opció del Govern balear és clara,
perquè ja està iniciada amb els plans especials a Menorca, són
els plans especials via Llei del sòl els que estan regulant les
desset aneis que estan en aquests moments aprovats inicialment
a Menorca, dos a més estan aprovats definitivament; i aquesta
és l'opció que en aquests moments du endavant el Govern".

I vostè supòs que s'atura aquí. Però hi ha un punt i seguit
al llibre de sessions: "No obstant això, i de cara al
desenvolupament d'aquesta ordenació de les àrees naturals
a les altres illes, en aquests moments el Govern no descarta,
no descarta, que hi hagi ordenació via Llei d'ordenació del
territori, via plans d'ordenació del medi natural". Per tant, jo
crec que aquesta qüestió, aquesta qüestió de caire previ que
vostè m'havia plantejat i que donava com a certa, crec que
òbviament no la podem deixar ..., l'hem de donar per
aclarida.

Vostè, efectivament, i li he de dir, li he de dir amb tota
franquesa, m'ha xafat la segona part de la qüestió prèvia
incidental que jo li volia exposar, que era la que feia
referència als errors, jo lògicament aquí parlava del
coneixement, de la normativa que regula, valgui la
redundància, la regulació de les aneis, dels espais naturals
a les nostres illes. Per tant, passaré directament al fons de
l'assumpte.

Una vegada fet aquest aclariment, volem suposar que
efectivament, com vostè deia, ens estam referint, quan
parlam d'ordenació del territori, a la Llei 8/87, d'ordenació
territorial de les Illes Balears, a la Llei 1/91 d'espais naturals
i règim urbanístic de les àrees d'especial interès de les Illes
Balears i al text refós de la Llei del sòl, del 76, article 24, i
al Reglament de planejament, article 145.

Efectivament, i en base a aquests articles, els
antecedents jurídics d'aquesta interpel•lació són els que ens
permeten seguir la seva interpel•lació. I allà on es parla, a la
seva part, i li ho dic una vegada més, són vostès qui ho
posen, que l'acceptació d'aquestes regles establertes per la
llei escollida pel Govern obliga, que jo li neg que aquesta
sigui la norma escollida pel Govern, és la norma que es va
aplicar a un moment donat a Menorca, però que en absolut
obliga de cara a futur a seguir amb aquesta norma, i això
m'agradaria que quedàs molt clar, deia que obliga, primer,
a acceptar que la competència per a la seva formulació
correspon als consells insulars; segon, acceptar que la
competència del Govern de les Illes Balears es limita a un
informe preceptiu i no vinculant.
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Miri, en relació a l'abast de la competència del Govern
balear per formular, aprovar inicialment i provisionalment els
plans especials de protecció d'espais naturals, per aplicació de
la Llei 9/90, de 27 de juny, de transferència de competències
urbanístiques als consells insulars, es poden fer les
consideracions següents: primer, és ver que l'article 9 de la Llei
d'espais naturals estableix que l'ordenació de les àrees naturals
d'especial interès s'ha de fer mitjançant un pla d'ordenació del
medi natural o un pla especial, les dues opcions, segons el que
preveu la Llei d'ordenació del territori i la Llei del sòl
respectivament; però també és cert, però també és cert que tot
això s'ha de tenir en compte dins el marc que disposa la Llei
1/84, 1/84, d'ordenació i protecció de les àrees naturals
d'especial interès que, com ha tengut ocasió de declarar la sala
contenciosoadministrativa, ja, del Tribunal Superior de les Illes
Balears, almanco en dues sentències recents, molt recents, es
troba plenament en vigor, igual que la Llei 8/87, d'ordenació
territorial que ja hem esmentat. Aquestes dues lleis, la Lot i la
Llei 1/84 són absolutament bàsiques dins l'àmbit de la
Comunitat Autònoma pel que fa a l'ordenació del territori, i
especifica, i si es nega la competència al Govern balear de
formular, aprovar inicialment i provisionalment els plans
especials, s'estan oblidant dos fets essencials. Primer, l'anàlisi
competencial en matèria d'ordenació del territori, atès que
parlam de plans d'ordenació del medi natural, amb
independència que formalment es denominin com a plans
especials, i que amb aquesta denominació puguin tenir
connotacions urbanístiques, el cert és que ordenam territori, i
aquesta és una competència sense cap tipus de dubte del
Govern balear.

L'article 5 de la Llei 1/84, ja esmentada, diu, textualment:
"El Govern en el termini màxim de tres mesos a partir de la
promulgació de la llei de declaració d'una àrea natural
d'especial interès, iniciarà la formació d'un pla especial, d'un
pla especial -una altra vegada- de protecció que desenvolupi les
determinacions dels articles 18, 19 i 21 de la Llei del sòl". Què
diu això? Bé, són els continguts dels plans especials de
protecció, res més. El fet d'esmentar aquests articles a la Llei
del sòl no canvia la naturalesa de l'ordenació, sinó que
simplement comporta una assumpció del seu contingut damunt
tot el procediment, igual que l'article 9 de la Llei, és exactament
el mateix.

La Llei d'ordenació territorial completa l'argument per
definir la naturalesa de la figura del pla especial de protecció
d'una anei, quan faculta específicament el Govern "per
substituir els plans especials de protecció, els que estiguin
redactats o els que estiguin en redacció a conseqüència de la
promulgació d'una llei de declaració d'una àrea natural
d'especial interès, per plans d'ordenació del medi natural, la
qual cosa es configura com a plans d'ordenació del territori".
Aquesta és la disposició addicional primera d'aquesta norma.

La Llei d'espais naturals, en cap moment no va derogar la
Llei 1/84 d'ordenació i protecció d'àrees naturals d'especial
interès, ni va modificar en res el que disposava la Llei
d'ordenació del territori, per tant, el pla especial de protecció
d'una anei, maldament tengui aquesta denominació quedi dins
les competències en matèria d'ordenació del territori de la
Comunitat Autònoma, que conserva intactes, i en conseqüència
els exerceix el Govern i la Conselleria de Medi Ambient per
derivació, lògicament, no tan sols per pròpia naturalesa, sinó
per dret positiu com ha establert l'article 5 de l'esmentada Llei
1/1984.

He de dir, finalment, no per acabar, però sí finalment dins
aquesta bateria d'arguments, que curiosament en un escrit
del conseller delegat d'Urbanisme del Consell Insular de
Mallorca, company seu de partit, de data 4 de novembre del
97, no fa ni quinze dies, registre de sortida 16.752, en el
quart paràgraf diu textualment, en relació a un pla especial
de protecció d'una zona, una zona de Mallorca, Es Trenc-
Salobrar de Campos, aprovat el 9 de juny del 1987, diu
textualment, un company seu de partit: "Segons m'han
informat, els tècnics recomanen la utilització de la
possibilitat mixta de formulació de la modificació del vigent
pla especial de protecció, per part de la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral". Això ho diuen
vostès, no ho dic jo, "i, aprovació definitiva per la Comissió
d'Urbanisme de Mallorca" formuli, el Govern balear,
aprovem inicialment el Govern balear, aprovem
provisionalment el Govern balear i aprovi definitivament el
Consell Insular de Mallorca. Jo -llegesc literalment, i quan
dic jo em referesc al president de la Comissió d'Urbanisme
del Consell Insular de Mallorca, del seu grup polític- jo
recull aquest suggeriment i el propòs formalment", vostès
em proposen a mi formalment que nosaltres formulem el pla
especial de protecció d'aquesta anei i vostès l'aprovaran
definitivament. És a dir, exactament el que jo li dic i contra
el que vostè em deia.

Miri, conclusions, conclusions, quatre, molt clares. No
hi ha en aquest moment una opció, una presa de decisions
clara i determinada damunt l'ordenació dels espais naturals
mitjançant llei especial, pla especial o pla d'ordenació del
medi natural, sí que hi ha una feina feta a Menorca que s'ha
fet mitjançant la figura dels plans especials. Segons
conclusió, sigui quina sigui l'opció que finalment triem, per
a Mallorca, Eivissa i Formentera, a Menorca ja està presa
l'opció, la formulació i la tramitació excepte l'aprovació
definitiva, exclusivament, excepte l'aprovació definitiva,
serà del Govern; què vol dir això?, que si és un pla especial
es formularà, es tramitarà, s'aprovarà inicialment i
provisionalment pel Govern i s'aprovaria, si fos un pla
especial, pel Consell Insular de Mallorca, exclusivament
s'aprovaria de forma definitiva. Tercera conclusió, això no
exclou en absolut, i m'agradaria que quedàs molt clar, que
dins l'esperit de col•laboració amb totes les altres entitats,
institucions públiques, el Govern avui estigui disposat a
col•laborar d'una manera ferma, estreta, directa, amb els
distints consells insulars per dur endavant l'elaboració
d'aquests plans especials de protecció de les aneis. Per
acabar, no existeix en absolut, a pesar dels seus elogiosos
esforços, per posar de manifest contradiccions entre el
Govern i el Consell Insular de Mallorca, no existeix en
absolut, si atén tot el que li he explicat, cap tipus de
contradicció, més aviat al contrari, el Consell Insular de
Mallorca el que va fer va ser aprovar definitivament les
dues àrees que en aquests moments estan aprovades
definitivament, i col•labora estretament amb el Govern
d'aquesta comunitat a l'elaboració dels altres quinze plans
que estan pendents d'aprovació definitiva, i això és el que jo
li he tractat d'explicar fins ara.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Bé, avui feim un debat molt jurídic sobre aquest tema i
segurament ha de ser així, però clar, les lleis diuen el que diuen
i no el que ens agradaria que diguessin, i efectivament, tal com
s'ha recordat, l'article 9 de la Len permet aquestes dues vies per
poder protegir l'espai, els plans d'ordenació o els plans
especials, els plans especials, com diu aquest article 9, segons
el que diu la Llei del sòl, en aquest cas ens hem de referir al
text refós de la Llei del sòl, que diu clarament, a l'article 86,
parla dels plans especials de protecció, i després, l'article 111
diu qui és que ha de fer aquests plans especials, i diu clarament
que els plans especials els formularan entitats locals i òrgans
competents en l'ordre urbanístic, òrgans competents en l'ordre
urbanístic, entenc que són els consells insulars. Per tant,
ajuntaments i consells insulars estan capacitats, capacitats per
formular, per redactar i per aprovar aquests plans especials, per
tant, no entenc aquesta obsessió del Govern per voler controlar
aquesta redacció de plans especials i aquest afany de voler
controlar tot això, dir, "no, no, nosaltres hem de començar, hem
de fer l'aprovació inicial i provisional, i després ja seran els
consells els que facin l'aprovació definitiva", bé, i per què no
hem de deixar que els consells insulars, en aplicació de la
legislació vigent, no perquè els doni la gana, sinó en aplicació
de la legislació vigent, perquè no deixam que els consells facin
la seva feina?, és a dir, que tal com diu la Llei del sòl, el text
refós de la Llei del sòl, puguin iniciar, aprovar, executar aquests
plans especials de protecció, per què no deixar que els consells
insulars facin la feina que els encomana la Llei? 

No he entès o crec que ha volgut, mencionant normes, ha
volgut insinuar o forçar la legislació, Sr. Conseller, dient que el
Govern, com que és qui té la capacitat en ordenació del
territori, per tant és qui ha d'iniciar això. Crec que de vegades
estam, o hi ha una confusió generals amb els conceptes que
utilitzam, quan parlam de pla especial, un pla especial és una
figura recollida en el text refós de la Llei del sòl, pla especial,
en parla aquí, per tant, el que no podem és utilitzar l'expressió
pla especial i aplicar-la on ens doni la gana, o bé dir "jo li dic
pla especial a això, però això no es refereix al que diu el text
refós, sinó que és una expressió que ens hem inventat nosaltres
i que no ha d'anar per aquesta via sinó per una altra". Jo crec
que la cosa és molt més senzilla que això, crec que el Grup
Socialista ho ha explicat molt clar, es demana clarament per
què no es permet que d'una vegada per totes, els consells
insulars facin la seva feina, elaborin, aprovin i executin els
plans especials per protegir les àrees naturals que tenim, jo crec
que és molt senzill i crec que en aquest cas el conseller l'únic
que ha fet és voler embullar-nos una mica, però crec que la cosa
és bastant clara.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, efectivament aquí s'han plantejat diverses
qüestions, una, actuacions contradictòries pel que fa a la
política general del Govern i el que succeeix a l'illa de
Menorca i a l'actuació del Consell Insular de Menorca que,
almanco des del nostre punt de vista, no han quedat prou
aclarides amb la intervenció que ha fet el Sr. Conseller.

Segona qüestió, hi ha efectivament un problema, s'ha
suscitat, és un fet en el debat de caràcter competencial
jurídic, que la veritat des del nostre punt de vista i des del
seguiment des de l'article 9 de la Len fins a la remissió a la
Llei de règim del sòl i ordenació urbana, al seu article 86, a
l'article 146 del Reglament de planejament, al que diu la
mateixa llei en el text refós quant a l'òrgan competent, a
nosaltres ens surt efectivament que l'òrgan competent serien
els consells insulars, i la veritat, no hem entès, tal volta
perquè no som massa experts en la matèria i perquè era una
intervenció d'aquestes característiques, ens hem perdut, amb
aquesta línia argumental una mica sinuosa i una mica
alambinada, per la qual el Sr. Conseller ens ha tret d'aquesta
línia que va d'article 9 de la Len, a article 86 del text refós,
a l'article 146 del Reglament de planejament a una altra
qüestió, per la qual resultava que la competència anava a
una altra banda. En tot cas, evidentment, aquest no és el
fòrum per a disquisicions de caràcter jurídic, és el fòrum per
a disquisicions de caràcter polític, i jo crec que hi ha una
gran qüestió política darrera tot això, que és la manca de
desenvolupament de la Len, i darrera això, encara, la manca
de desenvolupament de la Llei d'ordenació del territori, pilar
fonamental de la qual, i primera pedra de l'edifici que
preveu construir a la nostra comunitat en matèria
d'ordenació territorial, són les Directrius d'ordenació
territorial, que com tothom sap i com tothom s'encarrega
regularment de recordar al Govern d'aquesta comunitat
autònoma, per martiritzar-lo convenientment i tal com es
mereix, són unes directrius d'ordenació territorial que tenen
aproximadament deu anys de retard. Bé, aquesta és la
qüestió: una Llei d'ordenació territorial que no es
desenvolupa, malgrat que ara ens hàgim posat a imaginar
que la desenvolupam, i una Llei d'espais naturals que no
s'ha desenvolupat, és a dir, les àrees natural d'especial
interès, les àrees rurals d'interès paisatgístic, per
efectivament ser protegides tal com la llei d'espais naturals,
tal com la llei que efectivament s'ha venut políticament, i és
així, com una de les lleis més importants d'aquesta
comunitat autònoma, per fer aquesta protecció efectiva
necessitava que aquestes àrees, les aneis, les arips,
tenguessin aquestes figures d'ordenació que són els plans
d'ordenació del medi natural o els plans especials als quals
fa referència l'article 9. 
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Això ha estat una cosa absolutament excepcional, no s'ha
posat en marxa aquest mecanisme, fa, com deia la representant
del Grup Parlamentari Socialista, vuit anys, farà vuit anyets
aviat la Llei d'espais naturals i resulta que no hem posat en
marxa els mecanismes bàsics de protecció d'aquests espais que
defineix la llei. Aquest és el problema polític de fons i
lògicament des d'aquesta perspectiva, nosaltres donarem suport
a les mocions que puguin presentar-se al voltant o derivades
d'aquesta interpel•lació, que vagin en aquesta línia d'instar el
Govern a col•laborar i a posar totes les eines materials i
humanes per al desenvolupament de la Len i de la Lot, i
lògicament recull aquesta invitació a la col•laboració amb els
consells insulars, que probablement sigui la fórmula
políticament més raonable per dur endavant aquesta feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Bé, vagi d'entrada el nostre convenciment que l'ordenació del
territori hauria de ser una competència insular, com permet
l'Estatut d'Autonomia i que, per tant, no hi hauria ja aquestes
dicotomies estranyes que en aquest moment es produeixen, i
que creim que si hi ha una competència, que lògicament, jo
diria que intuïtivament ha de ser insular, aquesta és l'ordenació
del territori.

Però avui, realment, ordenació del territori, com bé s'ha dit,
forma part de les competències del  Govern balear i, a més,
aquest està practicant un antiinsularisme molt militant en
aquesta competència, perquè en l'estrategia de recollir, de
recuperar competències cedides, el títol d'ordenació del territori
hi juga un paper protagonista. Tot és ordenació del territori,
residus, sanitat, turisme, tot forma part d'una visió
omnicomprensiva de l'ordenació del territori, i, naturalment, res
és urbanisme, perquè o té un vessant mediambiental o turístic
o hidràulica, o de tota mena, però l'urbanisme, realment, ha
quedat bastant reduït d'ençà les transferències.

La Llei del sòl rústic, la qual nosaltres creim que ha quedat
un poc obviada en aquest debat, culmina aquesta tendència, i la
culmina d'alguna manera dient-nos que qui entrarà a regular el
sòl rústic, el comú i el protegit, però sobretot quan parlam de
sòl rústic protegit, són els plans d'ordenació del medi natural.
En tot cas, sigui com sigui com hagi d'anar, pareix que tot es
deriva cap a instruments LOT, instruments Llei d'ordenació de
territori.

En qualsevol cas, tant de bo que hi hagi encara aquestes
engrunes obertes pels  consell insulars, però la veritat és que la
tendència..., jo diria que la tendència publicada en el butlletins
és més aviat la contrària.

Com a mínim, confiàvem que hi hauria un respecte a
l'opinió dels consells insulars. La veritat és que no ens
conformam que se'ls respecti l'opinió, sinó que el que
voldríem és que se'ls cedís les competències amb tots els ets
i els uts, però que, com a mínim, s'escolti, no que s'escolti,
que es redacti en els consells i que hi hagi un compromís, se
li ha demanat a veure si hi serà, i a mi m'agradaria que s'hi
pronunciàs,  ja que hi ha aquesta interpel•lació, sobre acatar,
acceptar, les idees que venguin de cada una de les illes. Hi
tenim poques esperances, perquè la veritat és que els plans
territorials parcials, ara el Raiguer, Serra de Tramuntana, es
fa contra el criteri de la majoria dels representants del poble
de Mallorca, de l'illa de Mallorca, i els criteris, molt més
greu, perquè dels criteris del PTP de Menorca tots sabem
quin és el plantejament, diguem-ne, o quina va ser la
situació patètica que es va viure en aquesta cambra, tot i la
unanimitat així com venia de l'illa de Menorca. La veritat,
és que, la modificació, no hem estat conscients, com a
mínim, que es produís per cap mena de mobilització
popular, ans al contrari, ans al contrari.

En qualsevol cas, el nostre grup donarà suport a totes les
mocions subsegüents que adoptin actituds proinsularistes en
aquest sentit i confiam que també sia amb aportació de
recursos, perquè l'altra gran competència dins aquesta
estratègia de recuperació de competències per part del
Govern són els doblers. Qui té els doblers, té la
competència; digui el que digui l'Estatut i digui el que
diguin les lleis d'ordenació del territori en moltes ocasions,
perquè qui pot elaborar les planificacions, qui pot fer
efectives les polítiques a través de gestions, qui pot
contractar personal, qui pot fer realment gestió s qui té els
doblers. Si se li transfereix nominalment una competència
i l'altra es queda els recursos, naturalment, els serveis
socials, els farà el Govern; cultura, la farà el Govern;
esports, els farà el Govern; per molt que les transfereixi
nominalment amb lleis d'atribucions. Per tant, els demanam
no només que hi hagi la transferència d'ordenació del
territori o part d'ella, sinó que qualsevol cosa que es faci, es
faci dotada, per exemple, poder desclassificar, fins i tot fer
envits a desclassificar sense una sola pesseta d'atribució és,
com a mínim, una cosa atrevida. Nosaltres recolliríem amb
molt de gust qualsevol envit que ens facin d'aquesta mena
però comprenem que altra gent no ho faci.

En qualsevol, cas, i per acabar, és imprescindible
l'elaboració, i creim que ha de ser el tema cabdal dins les
mocions subsegüents el fet d'un compromís seriós de
l'elaboració i aprovació d'aquests plans especials, per fer
efectiva la protecció d'aquests indrets, perquè hi hagi una
gestió d'algun d'aquests espais i en d'altres, com a mínim,
que s'aclareixi i que quedi molt més aclarit què s'hi pot fer.
Creim que encara s'hi poden fer massa coses. El PP braveja
que hi ha 41% de territori protegit. Que estigui protegit vol
dir que el solar és molt més gran, no vol dir res més, vol dir
bàsicament això, perquè els espais on no es pot fer res, que
són els espais d'especial protecció, són un percentatge
ridícul, i així i tot, si amb una llei d'acompanyament encara
s'han de reduir, es redueixen, però és un percentatge, el 41,
ridícul; la resta, aquells de 15.000 o 30.000, és un territori
un poc més gran, un poc més gran, aquesta és la protecció
del 41% a què fem referència.
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Creim que, efectivament, s'han esmentat una sèrie de
problemes que existeixen com l'accés a platges, l'accés també
a uns espais que poden estar sobresaturats, quan el que
pretenem nosaltres és que hi hagi una conservació natural de
l'entorn, per tant, això s'ha de regular, i en molts casos hi ha
d'haver gestió, per exemple a les platges. S'ha comentat també
avui en aquesta sessió, i per no discutir tots els punts fràgils que
tenen aquests espais i que són prou coneguts de la cambra, el
tema que les platges se'n van, desapareixen. En això hi ha
d'haver una gestió, hi ha d'haver un seguiment i hi ha d'haver un
estudi sobre què succeeix en cada un d'aquests espais per fer
polítiques adequades a les seves necessitats. Per tant, creim que
és important fer aquest esforç d'ordenació del medi natural, i
fer-ho amb l'instrument que sigui escaient i que es pacti, en
qualsevol cas des del protagonisme de primera línia dels
consells insulars. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Casasnovas, té vostè la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquest
portaveu que els parla està d'acord que és una qüestió ja
debatuda i rebatuda aquesta de la competència en l'aprovació
dels plans especials, i estam d'acord amb l'afirmació que feia el
conseller, però no obstant açò, sí que ens sembla a la vegada
una qüestió interessant, un debat enriquidor i, per tant, tantes
vegades com es plantegi, hi entrarem amb el major rigor
possible.

Dic que ho intentarem, i de forma breu, perquè ja està
bastant debatuda, i supòs que hi estarà més perquè és de
preveure que derivarà en una ulterior moció. Entrarem de forma
breu a analitzar una mica quina és la situació actual, a fer un
debat centrat en el que es proposa avui com a tema de la
interpel•lació i a deixar de banda altres temes que són
tangencials, com la Llei del sòl rústic a les Illes Balears o els
criteris del PTP, que també es poden entendre tangencials però
que no són objecte d'aquest debat, per tant, no hi entrarem.

En referència al punt de partida que tenim, és, com vostès
han dit i recordat, la Llei d'espais naturals de l'any 91, llei
d'espais naturals que recull unes ANEI, unes àrees naturals
d'especial protecció, que poden ser protegides, com tots sabem
via ús de la Llei d'ordenació del territori, autonòmica, a través
d'un instrument, que és el Pla d'ordenació del medi natural, o a
través dels plans especials que vénen derivats de la llei estatal.

Referent a aquest punt, ens hem trobat que després d'uns
certs debats que han existit amb l'antecessor del conseller
actual, el Sr. Reus, i que tots coneixem, sobre la
conveniència o no d'optar cap a un o altre model, finalment,
a l'illa de Menorca, s'hi ha optat pel pla especial, l'aprovació
inicial i provisional del qual es fa pel Govern d'aquesta
comunitat autònoma i una aprovació definitiva pel consell
insular a través de la Comissió insular d'urbanisme.

Aquesta és, evidentment, i així ho ha recordat algun
portaveu, una opció legítima que ha fet el Govern, i que l'ha
fet d'acord amb el Consell Insular de Menorca, cosa que,
evidentment, és d'agrair. Una opció legítima que ens ha dut
al dia d'avui a aprovar de forma definitiva dos plans
especials: L'ANEI 2, costa nord de Ciutadella, i l'ANEI 14,
costa sud. Cert és que aquesta aprovació ha provocat alguns
contenciosos, no tan sols dels grups polítics, sinó també
d'alguns grups de propietaris i d'altres col•lectius, perquè, en
tot cas, sempre s'ha de defensar l'interès general, encara que
això s'hagués de resoldre en altres instàncies que no fossin
pròpiament les polítiques. Amb aquests dos plans aprovats
definitivament, hi resten per aprovar altres quinze plans, que
s'afegirien a aquests i farien el tota de  disset.

Altres quinze plans que, recordem-ho, no ho hem
d'oblidar, s'han aprovat inicialment i que en aquest moment
tal vegada és on es plantegen les possibles contradiccions,
en sembla a mi més a nivell de premsa, més a nivell de
comentaris, que a nivell tècnic i jurídic, com hem pogut
observar. En aquest moment, tenim quinze plans especials
aprovats inicialment, el quals es revisen amb la
col•laboració conjunta del Govern d'aquestes illes i del
Consell Insular de Menorca. Si hem vist que aquesta
col•laboració existia i la demanaven des de Mallorca, just és
que des de Menorca també vulguem col•laborar amb el
Govern d'aquestes illes, i no ens faci cap empatx dir que és
bo que els consells insulars col•laborin amb el Govern, que
no en prescindeixin, perquè creim que així passa a totes les
comunitats autònomes del nostre estat. Molt mes il•lògic
seria que els consells anessin per lliure, no demanessin
aquesta col•laboració i volguessin a vegades fer les coses
per si sols, sense demanar col•laboració, sense demanar
referència, sense demanar opinió a aquells que, si més no,
hauran tengut més experiència.

Per tant, en resum i ja per acabar, reiter que és una
qüestió molt debatuda. Resumint-ho, tenim aquests dos
plans especials aprovats definitivament, tenim aquests
quinze que vénen, els quals s'estan revisant en aquest
moment, després de la seva aprovació inicial, i des del
Consell Insular de Menorca i en nom dels consellers allà
presents, criem que no fem res de més si agraïm al Govern
aquesta col•laboració i aquest treball conjunt que estam
fent, i així demostrarem que el que és important no serà qui
haurà fet en un moment donat ús d'un article o d'un altre de
la llei de forma molt rigorosa, sinó que el que l'important
haurà estat la col•laboració i que aquests plans, fora que qui
els hagi aprovats o deixat d'aprovar, que la llei marca qui ho
ha de fer, siguin uns bons plans i es permetin regular
adequadament les nostres àrees naturals. Moltes gràcies, Sr.
President.
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(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula la Sra.
Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Conseller.

Amb col•laboració ha acabat el representant del Partit
Popular. Perfecte. Col•laboració, evidentment, oferta a tothom
per igual, i que la col•laboració institucional, oberta a tothom,
tengui les mateixes possibilitats i condicions. Per açò avui era
important aquest debat polític, i no jurídic. Debat polític sobre
el perquè, i precisament aquesta interpel•lació ve arran d'aquest
llistat de preguntes que vam fer en comissió.

El Govern, i és la primera pregunta, canvia d'opinió quan
passa de plans especials a plans d'ordenació del medi natural.
La primera qüestió. Té dubtes vertaderament de la seguretat
jurídica que tenen aquests plans especials respecte de titularitat
competencial? Primera qüestió, gira i no ha explicat el perquè.

Ofereixen aquesta col•laboració institucional a totes les
institucions per igual?, quina quantitat pagaran als consell
insulars per la feina de revisió dels planejaments?, els pagaran
els sis milions?, respectaran el contingut, sense tocar-ne una
coma, que vengui dels consells insulars? Açò és el debat polític
que voldríem, més que, evidentment, el (...) juridic.

Existeix un contenciós administratiu posat el mes de març
de l'any 1996, un no, quatre; un, per part dels grups polítics a
l'oposició en el Consell Insular de Menorca i presents aquí. Per
tant, ja resoldrà el contenciós jurídic, ja el resoldrà, però
mentrestant i perquè nosaltres sabem que el Govern no accepta
reconeixement de la competència d'urbanisme, que és la
redacció dels plans especials, evidentment, a Mallorca no, no
no hi han executat aquests plans especials. Per açò era
important aquest debat polític.

Perquè políticament, i la llei d'alguna manera hi deixa la
porta oberta, per dir-ho, ni entre vostè ni jo, per què no
accepten que, la competència d'urbanisme que suposa el
desenvolupament d'aquests plans especials, pugui exercir-la,
si ho vol, el consell insular?, quina raó política hi ha, si a
nivell jurídic queda cobert? Són les raons polítiques
aquestes que li demanam, i per açò el debat polític.

Plantejar-se una batalla de contenciosos o d'elaboracions
de plans, com vostè després deia, perquè és que a Mallorca
em demanen que nosaltres facem els plans, perquè també
saben que nosaltres tenim el contenciós posat, i som a
l'oposició. Aquest és el problema. Que la seguretat que s'ha
de donar des de les administracions ha de respondre a
algunes qüestions polítiques, i per açò aquest debat avui a
la interpel•lació després d'una comissió en què,
vertaderament, no va quedar aclarit què pretén el Govern
amb aquest pla.

I li repetesc que m'agradaria que em contestés aquestes
preguntes.

Quin problema té per autoritzar els consells insulars que
ho sol•licitin -aquesta pregunta- la redacció dels plans
especials?

Segona, si fan una proposta perquè l'aprovi el Govern,
acceptaran el contingut exactament?, sigui d'on sigui que
provenen?

Tercera, pagarà la feina de redacció, per fer la proposta?

I si vertaderament pensa que a Menorca la redacció i
aprovació definitiva d'aquests plans especials, açò no s'ha
contestat, d'alguna manera donarà sortida al tema dels
accessos a les platges? Ho voldríem saber, açò. Es varen
aprovar dos a nivell definitiu, i a la correguda i per silenci
administratiu, al•legant, imagini-s'ho bé, a través dels
mitjans de comunicació, que era urgent que s'aprovessin
perquè el proper estiu estigués resolt el problema dels
accessos. I per açò varen aprovar-ho per silenci
administratiu. Han passat dos estius i no s'ha resolt. I
continuen insistint que ho resoldran quan revisin els plans
especials, i tampoc no es fa. I si vertaderament qualque dia
se'ls encén el llum i fan aquests plans especials i posen viari
públic als camins, jo vull saber el compromís d'aquest
govern, a veure si el respectarà o no, açò és el que volem
saber.

Per tant, ens agradaria que la col•laboració es plantegés
a tothom i que es contestessin aquestes preguntes,
fonamentalment polítiques. El contenciós, ja el resoldran, ja
el resoldran, el debat polític no es pot posar d'acord respecte
a competències, però sí aquest respecte institucional per part
del Govern, fins on arriba? Aquesta col•laboració, fins on
arriba?, en recursos econòmics, respecte de continguts o en
autorització, diguem-ho així, d'exercici d'aquesta
competència.
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Aquestes són les tres qüestions a què vertaderament ens
agradaria que donés resposta avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, té la
paraula el conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. President i Sra. Diputada, jo
he de reconèixer una limitació, és a dir, se'm fa molt difícil
tornar a contestar al que ja dins la Comissió d'Ordenació del
Territori havia contestat, allò que he tractat d'explicar una
vegada, i ara, en el torn de rèplica, m'hi tornen a demanar el
mateix. Miri, jo no som capaç d'aportar nous arguments al que
ja li he dit. Jo crec que la qüestió està clarament centrada. El
debat jurídic està clarament centrat. El debat polític està
clarament centrat. Si a partir d'aquí, ara que ve Nadal, no hi
som molt enfora, volem fer cartes als reis mags i comença a
demanar competències d'ordenació o a demanar competències
per desclassificar i, a més, amb duros per poder pagar, a mi me
pareix fantàstic, però això no és això.

Vejam si ens aclarim. El problema que tenim és que, d'acord
amb l'article 9 de la LEN, la competència per ordenar àrees
naturals es pot dur endavant mitjançant els plans d'ordenació
del medi natural o un pla especial. Respecte dels plans
d'ordenació del medi natural no hi ha cap dubte, i un pla
especial que, d'acord amb la Llei 1/1984, dues sentències molt
recents del Tribunal del Contenciós Administratiu declara
vigents, el Govern té el dret, té la possibilitat, l'obligació, de
formular aquests plans especials, a pesar que pugi pensar-se que
"pla especial" té connotacions urbanístiques, no; estam parlant
d'ordenació.

Dit això, tenint clar que aquesta competència d'ordenació és
del Govern, maldament parlem d'un pla especial, jo crec que és
obvi que el Govern el que ha de fer, entre altres coses, perquè
és la seva obligació, és formular i desenvolupar aquests plans
com més aviat millor. I estic d'acord amb qualque intervenció
que deia que quan ho farem. Miri, ja li ho vaig dir a la Comissió
d'Ordenació del Territori, a Menorca, on està més avançat el
tema, que és allò que vostè em demanava, com més aviat
millor, si pot ser en el proper període de sessions, ho serà.
Tenim quinze plans especials aprovats inicialment i
provisionalment que volem dur a aprovació definitiva, i estam
fent feina en estreta col•laboració amb el Consell Insular de
Mallorca, a un nivell de col•laboració molt important, que no
existeix un conveni signat i que, per tant, no té una partida
pressupostària, que vostè em demanava, de quina manera, no,
no hi ha un conveni signat, és una pregunta que vostè em va fer
dins la Comissió d'Ordenació del Territori, no hi ha unes
partides assignades, es fa en col•laboració, s'assignen partides,
però no hi ha un conveni que fixi exactament amb quins termes.

Quin problema tenim per autoritzar els consells insulars
davant una petició per la seva part perquè redactin plans
especial d'ordenació d'àrees naturals. Només en tenim un, és
enorme: El principi de legalitat, la llei. Els plans especial, li
ho he dit abans, li ho he dit no sé quantes vegades, es coneix
que m'explic molt malament, són competència, la
formulació, aprovació inicial i aprovació provisional, del
Govern balear, i l'aprovació definitiva, dels consells
insulars. Problema? Cap ni un, només que és que la norma,
l'imperi de la llei, ens obliga a formular-ho en el Govern. No
hi tenim cap problema. Si fos un pla d'ordenació del medi
natural, tampoc no n'hi hauria cap, de problema, perquè una
vegada aprovats els criteris en aquest parlament, també el
formularíem nosaltres.

A veure si som capaç de treure qualque cosa en clar, de
nou, dins aquest debat, perquè és que realment em costa, hi
estic fent un esforç, serà per la meva falta de pràctica
parlamentària, però hi estic fent un esforç.

Em diu que hi ha un contenciós administratiu interposat
i que ja es resoldrà aquest contenciós administratiu. Idò, no
en parlem més, no en parlem més; vejam com surt, vejam
qui és que l'ha d'ordenar, i si la teoria jurídica que està
manifestant en aquest moment el Govern s'aplica o no.

Vostè ha dit que el Govern havia canviat d'opinió, que
havia passat dels plans especials als plans d'ordenació. Miri,
una altra vegada no m'he sabut explicar o vostè ho ha entès
malament. Jo el que li he dit, que ho llegesc literalment, és
que, amb independència que la decisió presa a Menorca per
desenvolupar els disset plans de les ANEI de Menorca
fossin els plans especials, li llegia literalment que "no
obstant això, i amb vista al desenvolupament d'aquesta
ordenació de les àrees naturals a les altres illes, en aquest
moment el Govern no descarta...", no diu que s'hagi
d'ordenar d'una manera diferent, diu que "no descarta
l'ordenació mitjançant els plans d'ordenació del  medi
natural", i aquesta és la situació que tenim en aquest
moment. tot allò altre, vuits, nous i cartes que no lliguen.

Miri, Sra. Barceló, el Govern, dins l'ordenació dels
espais naturals de les distintes illes que formen la nostra
comunitat autònoma, vol col•laborar de veritat amb els
consells insulars, pensa que són bones les aportacions que
puguin fer els consells insulars a aquesta elaboració dels
plans, en quina mesura?, fins on?, dependrà, i hi haurà de
coincidir amb mi, en gran mesura, també a la vegada, de
l'esperit de col•laboració que els propis consells insulars hi
posin. Jo crec que es una obvietat, però és així. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.



3874 DIARI DE SESSIONS / Núm. 93 / 18 de novembre del 1997

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 749/97, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social.

Acabat aquest punt de l'ordre del dia, passam a la Proposició
no de llei número 749/97, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa al Pla de lluita
contra la pobresa i l'exclusió social. Per defensar-la, té la
paraula la portaveu, la Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta iniciativa va ser presentada en primer lloc el
setembre del 96, després retirada per problemes de tramitació
parlamentària i tornada a presentar el febrer del 97. Per tant, ens
congratulam que avui puguem discutir aquest tema,
precisament quan en el Parlament s'ha iniciat la discussió del
projecte de pressupostos generals per a l'any vinent, per a l'any
1998.

L'exposició de motius que introdueix el text de la proposició
no de llei és prou explícita. La nostra comunitat autònoma
gaudeix d'un nivell de renda per habitant prou alt, ens ho va dir
el Sr. President del Govern balear, les Illes van bé, referint-se
a les grans xifres macroeconòmiques que regeixen les anàlisis
positives de l'economia balear, però sovint aquestes grans xifres
amaguen la realitat d'altres sectors de la població que no
gaudeixen de rendes fixes pels valors intrínsecs de la nostra
economia.

L'estructura econòmica de les Balears ha patit i pateix d'un
nivell de sobreespecialització en activitats terciàries, que és la
base d'allò  que podríem fixar com un dels principals factors de
vulnerabilitat social.  Aquesta tendència a la
sobreespecialització es tradueix en una creixent presència de
llocs de feina en les activitats vinculades directament o
indirectament al sector turístic i una pèrdua progressiva
d'ocupació dels sectors tradicionals agraris o industrials. Si
s'afegeix a aquests factors els profunds canvis produïts en el
mercat de treball, conseqüència de les successives reformes
laborals, amb una creixent fragilitat i "eventualització", que en
el cas de les nostres illes ve agreujat pel fet que, prèviament a
aquestes reformes laborals, ja patia el nostre mercat de treball
d'una estacionalitat i l'expansió de la contractació no fixa, vol
dir que hi tenim dobles conseqüències d'aquesta situació,
l'estacionalitat i l'existència de fluxos importants de treballadors
temporals ens expliquen els darrers estudis que s'ha de situar
sobre els 60.000 el col•lectiu de treballadors i treballadores no
residents en temporada alta, i han anat configurant un marge
d'activitat no permanent que incorpora en si mateix un alt nivell
de flexibilitat.

En aquesta història matalàs que representa el col•lectiu de
població treballadora no resident, s'hi ha d'afegir un nucli
creixent de població, fonamentalment joves i dones que
mostren una important mobilitat d'entrada i sortida del mercat
de treball en funció del nivell d'oportunitats que aquest mercat
genera.

Per aquest motiu, l'atur a la nostra comunitat és d'una
magnitud baixa, a causa de la perspectiva d'oferta de força
de treball a diverses raons: una, exterior, per la reducció
dels treballadors no residents, quan es redueixen les
contractacions d'estiu, i una altra, per la reducció de la taxa
d'activitat de residents, al mateix temps que es redueix
l'ocupació.

La important flexibilitat del mercat de treball i la
importància dels fluxos d'entrada i sortida es tradueix en la
"cronificació" social d'unes relacions laborals fràgils i
precàries. La forta rotació es manifesta en una abusiva
expansió de la contractació de curta durada. S'ha de fer
notar que els 234.206 contractes realitzats durant l'any 96
tenen fonamentalment un caràcter conjuntural, i
estadísticament vénen a significar que s'han fet quasi quatre
contractes per cada treballador assalariat no fix, indicador
que pràcticament duplica allò que es produeix en el conjunt
de l'Estat espanyol.

És evident que no ens podem estendre en una anàlisi
acurada de l'estructura econòmica de les nostres illes, però,
a aquesta pinzellada, hi hem d'afegir el baix índex
d'especialització que requereix aquest tipus d'ocupació i el
baix grau de formació que tenen els nostres treballadors i
treballadores, i no cal reiterar les xifres de baixa qualificació
de la població jove, la qual ens ho diu el fet que a Balears
només un 20% de les famílies tenen algun fill que cursa
estudis universitaris, percentatge, amb diferència, molt més
baix, que a l'Estat, que se situa en un 30%, o l'índex
d'abandonament dels estudis entre joves de 16 i 17 anys que,
sense acabar la secundària, s'incorporen a la recerca de
feina. També podem afegir-hi l'alta taxa d'activitat de la
dona, la major de l'Estat, derivada de la forta especialització
terciària amb una forta presència d'ocupacions femenines.

Amb aquesta estructura econòmica d'alt grau
d'eventualitat i de rotació en la ocupació, no és d'estranyar
que també a les nostres illes va augmentant el nivell de
famílies i individus que, sense adonar-se'n, van iniciant el
procés que els aconduirà a l'exclusió social, que és un fet
complex; l'anàlisi dels processos d'exclusió ens remet a
dificultats dels individus i famílies per adaptar-se a
circumstàncies canviants de l'entorn productiu i social i a
una sèrie de factors que els impossibiliten per participar a la
societat de la qual formen part. 

L'exclusió, per tant, té un caràcter multidimensional i
acumulatiu i posa l'accent no sols en la manca de recursos
materials, que seria la pobresa, o les conductes distintes de
les normalitzades, que seria la marginació, com en la manca
d'integració en l'organització productiva i social. La lluita
contra l'exclusió a través de polítiques socials d'inserció es
tracta no només de pal•liar la mancança de recursos
econòmics sinó també d'orientar el temps dels individus més
vulnerables en el seu procés d'adaptació als profunds canvis
de l'organització de treball en un intent de reduir la seva
dependència de l'Estat i, en especial, dels serveis socials.
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Els darrers estudis fets a la nostra comunitat autònoma
parlen d'unes 49.000 persones que estan baix el llindar que es
defineix habitualment com a pobresa, i entre 8.000 i 9.000
aquelles que viuen en una situació més intensa d'exclusió
social. Per a nosaltres aquestes xifres són preocupants, i ho
esmentam a l'exposició de motius d'aquesta proposició no de
llei: no es pot minimitzar el problema tant per la seva
quantificació com respecte a la seva incidència o impacte
social. Recents estudis no sospitosos ideològicament, com els
realitzats per Cáritas i presentats en el Simposi sobre polítiques
socials contra l'exclusió social que es va celebrar a Madrid el
juny d'enguany, donen xifres alarmants de la generalització de
la pobresa a l'Estat espanyol i destaca, de les investigacions
FOESA, una dada important: la creixent "juvenalització"
d'aquesta pobresa; el 44% dels pobres de tot l'Estat tenen menys
de 25 anys, són infants i joves. Podem afegir també els estudis
realitzats sobre el perceptors del suport transitori comunitari
tant a Menorca com a Mallorca, i la creixent demanda en
famílies monoparentals que en el cas de les dones arriba a un
58,1% de dones sol•licitants, per fer esment només dels dos
sectors de població a què abans ens havíem referit.

En un recent informe del Consell Econòmic i Social de
l'Estat i que Cáritas subscrivia en el simposi del mes de juny es
diu: "Sería apropiada la elaboración de un plan general de lucha
contra la pobreza y la exclusión social estatal que permitiera
ordenar un conjunto de medidas básicas para atajar ese fenómeno
y que complemente, así mismo, los planes de lucha contra la
pobreza de ámbito autonómico". Nosaltres coneixem que
existeix el d'àmbit autonòmic de Catalunya, del País Valencià,
de Navarra i del País Basc. 

A la nostra comunitat autònoma no en tenim, de pla
autonòmic, i aquesta és una bona ocasió perquè el Govern
accepti el mandat del Parlament i iniciï els treballs per elaborar
un pla propi, autonòmic, de lluita contra la pobresa a les nostres
illes. Volem recordar que, respecte a rendes mínimes d'inserció,
o salari social, o suport transitori comunitari, Balears va ser la
darrera comunitat autònoma que va crear aquesta figura. També
l'informe del Consell Econòmic i Social feia referència al fet
que, entre els diversos instruments d'àmbit autonòmic, són
destacables els programes de rendes mínimes i la promoció
pública d'habitatge. En aquests dos casos les Balears no van bé
comparant-les amb les altres comunitats autònomes.

Abans he fet menció de la coincidència que es debati
aquesta proposició amb els pressuposts i, per tant, vull acabar
fent referència al punt cinquè de l'exposició de motius que hem
presentat: només destinant un 0,1 del producte interior brut de
les Illes Balears a la lluita contra la pobresa hi hauria doblers
suficients per desenvolupar programes específics d'atenció als
col•lectius especialment desfavorits. És evident que hi ha
moltes més raons i molts més aspectes a analitzar que reforcen
les argumentacions a favor d'aquesta iniciativa. Estic
convençuda que els diferents grups parlamentaris d'esquerres
complementaran aquesta intervenció. 

Un pla autonòmic contra la pobresa i l'exclusió social,
després d'analitzar exhaustivament les condicions pròpies de
les illes i en col•laboració amb totes les institucions
públiques que viuen de prop els problemes d'aquests
ciutadans i ciutadanes, com són els ajuntaments, com són
els consells insulars, i escoltant aquelles organitzacions no
governamentals que hi treballen, com Cáritas i altres, podria
marcar les línies de solució per a la millora de les
condicions de vida de tanta gent que no surt als discursos,
que no vota, potser, però que mostra l'altra cara, ben dura i
ben quotidiana, de la moneda d'allò que les Illes van bé.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per fixar la posició té la paraula
la representant del Grup Mixt, la Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a les
nostres illes hi ha pobresa, no només desigualtat. A l'extrem
inferior de l'estructura de la desigualtat els recursos
disponibles per a moltes llars són insuficients per tal de
garantir l'accés al nivell de vida normal. 

Quants són? Aquesta és la pregunta que a hores d'ara
encara no es pot contestar amb exactitud. Actualment
Cáritas fa un estudi a la nostra comunitat autònoma i crec
que una vegada que l'hagi acabat ens podrà servir d'eina i de
punt de referència per fer una feina millor, però s'ha de
treballar perquè la nostra comunitat autònoma, una
comunitat que, com tots sabem, té un alt nivell de vida,
tengui els menys possible i -per què no dir-ho?- ens
agradaria que no hi hagués cap personal que en aquesta
comunitat tengués problemes com els que s'han plantejat i
tot som conscients que existeixen.

Des del primer informe de Cáritas sobre la pobresa a
Espanya, ja va sortir a la llum l'any 84, ja fa temps, que la
quantificació i el reconeixement de l'existència d'aquest
fenomen era una qüestió controvertida. És comunament
acceptada la metodologia que situa la línia de pobresa a les
rendes per davall del 50% de la despesa mitja o, en altres
paraules, és la meitat del nivell de vida de la comunitat
autònoma allà on es viu. L'Institut Nacional d'Estadística va
presentar el primer resultat de l'enquesta de pressuposts
familiars el 1990-1991, i les dades no eren falagueres ja que
la pobresa es mantenia en els mateixos percentatges des de
l'any 1974, percentatges de llars i persones en situació de
pobresa, línia del 50%, dades de la CAIB, l'any 1974 20,5
llars (...) de persones, l'any 1981 llars 19,5%, persones 20,5,
i 1991 19,7 llars, 18,9 persones. 
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La inseguretat social, que té diverses manifestacions,
s'expressa amb intensitat i extensió variada en determinats
grups socials. Per davall de la línia de pobresa apareixen
sempre llars caracteritzades per circumstàncies que a ningú no
escapen, com són llars unipersonals, llars monoparentals,
viduïtat del cap de família, analfabets funcionals amb càrregues
familiars, aturats de llarga durada, etc. En aquest quadre
apareixen sempre les mateixes persones i si aquest problema no
crea més conflictes és perquè la moderació de l'expressió de la
necessitat s'ha produït a través de dues fórmules: extensió de les
prestacions socials, que en aquest sentit pot ser el suport
transitori comunitari a la nostra comunitat, i pot jugar un paper
important totes les seves limitacions. La família, que també es
fa càrrec dels problemes de desocupació dels joves, de les
mancances d'allotjament dels vells. 

Bastant desprotegits també queden, per una part, els
desocupats de llarga durada i un nombre important de
marginats, la dificultat d'integració social i laboral dels quals és
molt important, integració laboral difícil si tenim en compte
que entre els pobres només es treballa a ocupació normalitzada
un 10,2% del seu total, 34% de la població general. Entre els
pobres més extrems només és un 1% el que treballa, segons un
informe també facilitat per Cáritas nacional. Aquest aspecte de
la lacra de l'atur que repercuteix i incrementa les situacions de
pobresa és, sense cap dubte, l'element i el factor de més
importància a combatre per resoldre aquest problema.

És per tot això que crec que és positiu poder comptar, dins
la nostra comunitat autònoma com ja compten altres
comunitats, com també s'ha dit aquí, la catalana i altres indrets,
amb un pla integral de lluita contra la pobresa i exclusió social
per tal de poder aprofundir en la lluita contra aquestes malalties
de la nostra societat i per donar una seguretat davant la
marginació, però també és cert que aquest pla no partiria de
zero: en aquest moment ja es treballa en grups d'inserció a
través de l'Ajuntament de Palma i el Govern de la Comunitat
Autònoma, hi ha tallers de Cáritas amb convenis amb el
Consell Insular i els ajuntaments, també existeixen dos
programes europeus, Agap i Íntegra, amb conveni amb
Deixalles, i un programa europeu, Insurban, que du a terme
l'Ajuntament de Palma. El suport transitori i les pensions no
contributives són tot un seguit de mesures que en aquest
moment ja estan a l'abast del ciutadà.

Totes aquestes mesures són bones, però per poder assolir la
plena integració social i l'autonomia de les persones és del tot
necessària la seva integració, com he dit abans, laboral i, fins
ara, sols s'han pres mesures per cobrir unes primeres etapes,
com hem vist tots els que hem pogut fer un seguiment de la
comissió de seguiment dels programes del salari social, és a dir,
es cobreixen primeres etapes de programes però no s'ha arriscat
d'una manera forta en empreses de treball protegides o altres
tipus de mesures que crec que s'hauria d'anar molt més enllà de
la feina que es fa fins ara. Catalunya en el seu pla d'eliminació
de pobresa ja contempla aquest tipus d'empreses
col•laboradores d'inserció i empreses que puguin tenir incentius
laborals. Aquestes actuacions jo pens que ajudarien a millorar
les situacions laborals de totes aquestes persones que estan dins
aquests col•lectius i que estan dins una exclusió social que
nosaltres creim que (...) i que el treball seria allò que els
ajudaria a sortir d'aquesta situació. 

Per tant, jo, d'una forma breu he intentat raonar un poc
la importància d'aquesta necessitat d'elaborar aquest pla,
però així tal com ve la Proposició no de llei que, en
definitiva, serà el que al final votarem, té tres apartats i diu
que el Parlament de les Illes insta el Govern perquè elabori
en el termini de tres mesos un pla de lluita contra la pobresa
i, a continuació, demana que es faci un estudi de necessitats.
Jo pens que Cáritas en aquests moments està elaborant i -
segons m'han informat- està acabant aquest estudi de
necessitats, estudi que, a la vegada, ha estat finançat pel
Govern d'aquesta comunitat, per Cáritas nacional, per Gesa,
per distintes entitats bancàries i està a punt d'acabar. Jo crec
que aquest estudi podria servir com a punt de referència per
després elaborar aquest pla, vull dir que crec que no val la
pena que es torni a fer un estudi quan en tenim un que ja
està fet i a punt d'acabar.

Els tres mesos també crec que és un termini que és
massa poc i la proposta que jo faria, si els sembla bé, seria
que aquest parlament instàs el Govern perquè, una vegada
que tengui aquest estudi de necessitat acabat i feta una
valoració, en el termini, per exemple, d'un any pogués
presentar aquest pla de la lluita contra la pobresa; jo he
posat aquest termini, però bé, ja seria una qüestió que
s'hauria de parlar entre tots els grups. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vidal. Té la paraula ara la portaveu del
Grup Nacionalista. Sra. Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
proposta que ha plantejat i defensat la portaveu d'Esquerra
Unida, la Sra. Thomàs, ens sembla molt positiva tant pel seu
mateix sentit com pel contingut: l'elaboració d'un pla de
lluita contra la pobresa i exclusió social. 

A la Proposició no de llei es demana que en aquest pla
s'inclogui un estudi de la necessitat dels diferents col•lectius
de persones, grups i famílies en situació de pobresa. Pensam
que aquest estudi és bàsic per saber en quina situació es
troben aquests col•lectius, quins són aquests col•lectius,
com estructurar i planificar uns programes dirigits a pal•liar
les desigualtats que la Sra. Thomàs ja ha esmentat amb molt
de detall, i també saber -com no- quina serà la priorització
d'aquests programes i no caure, any rera any com es fa
bastant sovint, en fer els mateixos programes, les mateixes
campanyes, sense fer una valoració d'aquests programes i
actuacions que duim a terme des de diferents
administracions. 
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Així com vostè ja ha esmentat, Sra. Thomàs, no hem
d'oblidar el fet que som una de les comunitats més riques de
l'Estat espanyol, el PIB és d'1,8 bilions de pessetes, com vostè
també ha comentat i com també podem veure a l'exposició de
motius, i també és ver que ens omplim la boca sobre l'alt nivell
de vida que tenim a les Illes, nivell de vida que a vegades
confonem amb qualitat de vida. Ara bé, també hem de dir, i no
hem de defugir de la realitat en què ens trobam a la nostra
societat, que són uns col•lectius marginals que són usuaris
permanents del circuit de marginació, col•lectius, famílies, que
es troben en una situació que freguen la marginació; un altre
sector són els col•lectius d'immigrants que, a causa d'un canvi
de cultura i també econòmic, hem de considerar o hem de tenir
en compte, grups i col•lectius que, a causa de l'atur laboral
passen d'estar integrats a nivell social a ser exclosos, en
ocasions, del món laboral i, per tant, a vegades es deriven cap
a un sector de marginació; famílies monoparentals en càrregues
familiars i amb pocs recursos econòmics; usuaris perceptors de
salari social i en ocasions amb poques possibilitats de sortir
d'aquest circuit, i un llarg etcètera que vostè ja ha detallat millor
que jo mateixa.

Per tant, això fa necessari, pensam i defensam també des del
nostre grup, elaborar aquest pla de lluita contra la pobresa tot
i ser conscients que no existeix cap solució miraculosa per
eradicar la problemàtica d'aquests sectors, però sí podem
pal•liar les mancances d'aquests col•lectius. La millor manera
per afrontar aquest tema és la que demana vostè, Sra. Thomàs,
en els punts de la seva proposició no de llei, però també s'ha de
dotar econòmicament d'una manera suficient aquest pla i els
programes que se'n derivin.

Ja per acabar, confiem, Sra. Thomàs, que aquesta proposta
que vostè ha defensat s'aprovi per unanimitat. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Pons té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, la
comunitat autònoma més rica d'Espanya té plans, entre altres,
per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social? Vaig fer aquesta
pregunta dia 14 de novembre, fa pocs dies, a la consellera de
Presidència a la compareixença parlamentària i, abans que
m'embolicassin la troca la me vaig contestar jo mateix:
senzillament, no; com sempre, exacte, com sempre, però d'on
ve, això?, per què la comunitat autònoma més rica d'Espanya,
allà a on governa la dreta des del 83 i continua, i algú espera -
va dir l'altre dia- continuar pels segles dels segles? 

No aniré a cercar les paraules del Sr. Cañellas que,
òbviament, les podria trobar, però seré bon al•lot sense que
serveixi de precedent. El dia 11 de juny del 96, discurs
d'investidura del Sr. Matas, quan va entrar en els temes
socials pareixia que davallava les pendents del Montblanc
nevades i sense esquís, rodolava. Finançament públic però
amb gestió privada, això era fonamental per a la part social;
"dins el camp social vull recalcar també la preocupació del
meu govern per millorar la seguretat ciutadana", els pobres
són delinqüents, missatge subliminar; "igualment sensible
som..." -ah!, igualment, imagina't- "...som respecte de la
marginació; no és una competència del Govern, però estic
i estaré obert completament al que em demanen perquè és
una qüestió prioritària". Les administracions no s'hi han
d'aproximar amb un talonari, als pobres, no vull donar peix,
jo vull ensenyar a pescar; ni peixos ni canya, perquè dia 15
d'octubre del 96, pocs mesos després, afront un debat de
comunitat i, clar, la cosa ja va minvant perquè s'acostaven
els pressuposts. 

Tenim por que una millora de la qualitat de vida que
sens dubte es produeix -triomfalisme sobretot- pugui
generar borses de marginació: "volem que tots, dins la
mesura de les possibilitats de cadascú, puguin afegir-se a
una millora de la societat, i realment estam millorant però
anam deixant gent pel camí, en som conscients", i tan
conscient era que fa poques setmanes, dia 8 d'octubre del
97, segon debat de la comunitat, ni doblers ni pomes, s'han
acabat les referències socials, s'han acabat les referències als
marginats no fos cosa que en el pressupost del 98 haguessin
de posar duros que no estan disposats a posar. 

Per tant, Sra. Thomàs, jo la vull felicitar perquè posa
damunt la taula una qüestió que crec que és absolutament
infumable: no pot ser que la comunitat autònoma més rica
d'Espanya, amb més nivell, tengui dins aquesta societat unes
àrees de pobresa que podrien ser afrontades i resoltes
raonablement, almenys pal•liades, que ja no és poc, i que el
97 estiguem encara debatent si hem de fer un pla, alerta!, no
si en el pressupost del 98 hi haurà recursos per a aquest pla,
que naturalment no n'hi ha, es ve fent el que es venia fent,
però si no tenim un pla global anam a aspectes parcials,
salari social, determinades ajudes, etc.; però, per favor, com
és que en matèries urbanístiques, etc., etc., hi ha hagut una
velocitat supersònica des del 83 -quan entraren tot d'una ja
varen envestir- i en la cosa social estam en el 97 i encara
hem de començar a fer el pla?
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Miri, m'ha divertit molt sentir una determinada lectura d'un
textos des d'aquesta tribuna perquè s'ha llegit, sense dir-ho -ull,
sense dir-ho- l'apartat "La pobresa i la inseguretat social a
Mallorca", que és una part d'un capítol del Pla estratègic de
benestar social 1997-1999 del Consell Insular de Mallorca; com
a mínim, les persones que llegeixin el Pla estratègic procurin
citar-lo i dir: "estic llegint el Pla estratègic del Consell Insular
de Mallorca", pla estratègic tantes vegades criticat avui mateix
sobre el fet que no està quantificat, -cosa que indica que no
l'han llegit perquè les quantificacions estan a la pàgina 30 bis,
a la pàgina 31 i a la pàgina 32 bis- i que diu, en definitiva,
aquest text una cosa de sentit comú, el que s'ha explicat aquí:
que som una comunitat amb recursos, que tenim un segment de
la població que ho passa malament, que des de l'any 74 als
temps actuals aquesta població, tot i que ha crescut el nivell de
riquesa -cosa important i positiva- no s'ha vist beneficiada, no
ha desaparegut, aquesta àrea de pobresa que conviu d'una
manera escandalosa i impresentable amb la comunitat
autònoma més rica d'Espanya.

La Proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida crec que s'hauria de plantejar una petita
modificació absolutament raonable; crec que el termini de tres
mesos és insuficient, jo crec que si ens fixàvem com a data
límit de presentació en aquest parlament el dia 30 de juny del
98 serien sis mesos llargs, podrien tirar endavant i és evident
que la priorització que se cita per al 97 està, evidentment, fora
de lloc i ha de ser, en tot cas, priorització per a l'any 98. 

Ha argumentat la portaveu d'Esquerra Unida que aquesta
proposició no de llei tenia ja una llarga durada i que arribava,
en certa manera, no tard, però que hauria d'haver entrat i estat
debatuda fa molt de temps: presentada en el setembre del 96,
presentada una altra vegada el 25 de febrer del 97, i avui
debatuda, dia 18 de novembre del 97. Però jo la voldria
tranquil•litzar, Sra. Thomàs, no es preocupi, no és,
lamentablement, una proposició no de llei anacrònica, és una
proposició no de llei absolutament vigent; vol dir que en un any
una cosa tan raonable un govern que anàs viu i tengués
sensibilitat social hauria agafat la proposició d'Esquerra Unida
i, sense més preàmbul, l'hauria posada en pràctica. Per què
consenten que, pràcticament més d'un any des de la primera
presentació, debatem aquí, encara, i s'intenti allargar, fins i tot
un any, el tema de la presentació d'un pla en matèria de lluita
contra la pobresa i l'exclusió social? Perquè no hi ha
sensibilitat, així de simple, i si no per què els que governen des
del 83 no han presentat aquest pla, no s'han compromès en
aquesta lluita? 

Els donaré una petita anècdota: l'estiu del 96 feia una volta
pel sud de França i em vaig aturar en una llibreria de
Toulousse, de Tolosa de Llenguadoc, si ha de fer feliços els
nacionalistes aquesta denominació, i en una col•lecció popular,
la col•lecció Que sais je?, en francès, vaig mirar diferents
manuals i hi havia un manual que vaig adquirir, naturalment,
sobre el tema de l'exclusió, i vaig pensar: "quina casta de país
som que quan a França -governava la dreta- ja és una cosa que
pots trobar en un manual?", allà on t'explica que la renda
mínima d'inserció, determinats avantatges de lloguer,
determinats ajuts, etc., etc., n'hi ha cinquanta mil, això està en
un manual d'una col•lecció que té un parell de mils de títols, i
la comunitat autònoma més rica d'Espanya allà on tot va bé,
anam millorant, som els millors, un triomfalisme descarat,
encara no tenim cap element de lluita integral contra la pobresa.
Per què?, perquè vostès governen per als rics i dels pobres
pràcticament no en volen saber res. Prova d'això és que els rics
tenen porta oberta al Consolat de Mar i m'agradaria saber a qui
han obert la porta d'aquests que estan dins l'exclusió social.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Neus Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Referent a la Proposició no de llei
d'Esquerra Unida sobre la realització d'un pla de lluita
contra la pobresa i l'exclusió social, hem de començar dient
que, des del nostre grup, no negam que a Balears existeixin
col•lectius desfavorits en situació de pobresa o exclusió
social que viuen, d'alguna manera, marginats respecte a la
resta de la societat; al contrari, sí que existeixen, el
problema és que en el moment actual no estan quantificats
amb dades rigoroses perquè, ara per ara, estam en un
moment en què està en marxa un estudi exhaustiu sobre la
pobresa a Balears, que ja s'ha esmentat aquí per altres
portaveus, que realitza l'organització no governamental
Cáritas Diocesana de Balears a través de FOESA. És per
tots ben reconeguda la tasca que realitza Cáritas dins aquest
món que ara ens ocupa. Amb les conclusions d'aquest estudi
tendrem una aproximació a la realitat econòmica i social de
la nostra comunitat autònoma i servirà com a base de les
actuacions futures. És un estudi en el qual ha col•laborat el
Govern balear i altres institucions com són els consells. 

Actualment col•laboren a pal•liar la situació de
marginació i pobresa ONG, ajuntaments, consells insulars
i Govern, i col•laboren tots de manera conjunta, ja que allò
important és que les persones que es troben en aquesta
situació de pobresa es puguin integrar dins les xarxes
normalitzades de serveis socials; així comptam amb
programes, com el suport transitori comunitari, que tenen
com a objectiu integrar els usuaris d'aquest servei cap a una
integració social i laboral. Hi ha també en funcionament
xarxes de centres del circuit de marginació i exclusió social,
albergs, etc.

Podríem considerar, des del nostre punt de vista, que
aquest estudi que hem esmentat que es realitza, constitueix
el que ja seria la primera part de qualsevol pla, és a dir,
l'anàlisi de la situació actual. Per això consideram
precipitada l'aprovació en aquest moment del compromís
per donar suport a un pla; consideram més convenient
conèixer els resultats d'aquest estudi prèviament a qualsevol
decisió precipitada. Hem de reconèixer que si el Govern
balear ha donat suport a la realització d'aquest estudi no és
per guardar-lo dins un calaix, és per prendre qualsevol
iniciativa arrel de les conclusions definitives.
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No sé, Sr. President, si ara m'he de pronunciar sobre una
possible esmena que ha fet la representant del Grup Mixt. En
tot cas, diria que respecte d'aquesta esmena, que si no he entès
malament proposava que una vegada finalitzat aquest estudi en
el termini d'un any el Govern balear es comprometés a realitzar
aquest pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, en tot
cas si s'accepta pel grup proposant votaríem a favor, i si no,
com hem dit, amb aquests arguments votaríem en contra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Haurien de fer arribar a aquesta presidència
la modificació exacta de la proposició no de llei, ja que està
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sembla ser
que vostè mateix fa una esmena a la mateixa proposició. Té
vostè la paraula, Sra. Diputada, gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Ja ho deia al principi, estava convençuda que les intervencions
dels altres grups parlamentaris complementarien l'exposició que
he fet per argumentar aquesta proposició no de llei. És evident
que coneixem tots que s'està realitzant aquest estudi, d'acord
amb FOESA, i que és un estudi que tendrà com a mínim la
garantia de ben fet, a través de l'organització Càritas i FOESA.
Ara bé, allò que nosaltres plantejàvem a la proposició no de
llei, i que donam per suposat que si s'accepta canviar el termini,
només canviaria en el sentit que en el termini màxim d'un any
a partir d'ara, no un any a partir de la publicació de l'estudi, sinó
que una vegada conegut l'estudi ja hauria corregut un temps, en
el sentit que en el novembre del 98 puguem aquí plantejar, si ja
tenim el Pla integrat de pobresa, si ja està presentat al
Parlament, i per tant si ja hi ha dotació pressupostària adient en
el 99. Jo ho he entès així, l'esmena del Grup Parlamentari
Popular, i si és en aquest sentit acceptaríem l'esmena d'"en el
termini màxim d'un any un pla de lluita contra la pobresa",
entenent tots que l'any comença a córrer a partir del 18 de
novembre del 97, i és evident que els termes de la proposició no
de llei diu que hauria d'incloure un estudi, perquè aquest estudi
és el diagnòstic previ a l'elaboració del Pla. Si aquest estudi que
ha d'incloure el Pla de lluita contra la pobresa està realitzat per
Càritas, i això s'inclou com a diagnòstic general, entenem que
per tant també aproven aquest apartat de la proposició no de
llei.

I respecte de la segona part de la proposició no de llei, no
n'ha fet menció la diputada del Grup Parlamentari Popular,
també entenem que l'accepten amb l'actualització, atès l'error
evident que es prioritzaran durant l'any 98 aquelles actuacions
considerades de caràcter urgent, com la dotació pressupostària
adient a les necessitats detectades. Si durant l'any 98, el gener
o el febrer, ja està presentat l'estudi, ja es coneix, i a partir
d'aquest estudi hi ha aquestes necessitats de caràcter urgent,
donam per fet que amb la seva acceptació s'aprovaria la
proposició no de llei canviant exclusivament això d'un any, en
lloc de tres mesos. Si és així, acceptam la seva transaccional.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Neus Marí.

LA SRA MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que estam discutint un
temps molt curt, perquè realment l'estudi de FOESA està
previst que en el termini d'un mes estigui finalitzat. Vull dir
que jo pens que si és un any a partir de la data de finalitzar,
serà d'aquí un any i un mes, vull dir que no pens que
haguem de discutir massa per un mes de termini. Votam a
favor d'un any de termini a partir de la recepció de l'estudi,
que és el que havíem dit.

EL SR. PRESIDENT:

Jo demanaria que no em fessin un diàleg creuat. Vostè
plantegi la seva postura com a grup, i en tot cas...

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Ens mantenim en el que havíem dit, un any a partir de la
finalització de l'estudi.

EL SR. PRESIDENT:

I també accepta l'esmena de correcció material, del
1997-1998.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Thomàs?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Si és així, entenc que seria en el termini màxim d'un any
a partir de la publicació o el coneixement de l'estudi.
Perquè, clar, això vostès mateixos sabran si reben primer
l'estudi, si es publica, etcètera. Però que ha d'incloure aquest
estudi de necessitats, independentment de qui l'hagi fet i del
fet que durant l'any 98 hi haurà prioritat per atendre aquelles
actuacions considerades de caràcter urgent. Seria així, per
tant acceptaríem que sigui el terme exacte "en el termini
màxim d'un any a partir de la publicació de l'estudi realitzat,
s'elaborarà un pla de lluita contra la pobresa" etcètera. Així,
no? Si és així ho acceptam.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Marí, és així?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, sí, Sr. President, està aclarit.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Aclarit i especificat el que significa aquest any i
des de quan, i acceptada també l'esmena de correcció, es pot
considerar aprovada per unanimitat aquesta proposició no de
llei?

S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies.

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 3745/97, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a centres recreatius turístics.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és debat de
presa en consideració de la Proposició de llei número 3745/97,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a centres
recreatius turístic. Té la paraula la portaveu Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina presenta avui una proposta legislativa, una
proposició de llei, que pretén ser una passa important per al
foment i la diversificació de l'activitat turística en general, i en
particular de l'activitat basada en el segment de sol i platja, un
sector que ja és madur i sotmès a molta competència d'altres
destinacions turístiques molt competitives. En aquest sentit
l'objecte d'aquesta iniciativa és crear el millor i més
representatiu lloc d'oci i diversió, tant pel que fa als ciutadans
d'aquesta comunitat com pel que fa als milions de turistes que
any rere any visiten la nostra illa.

Pel que fa als ciutadans de les illes, la creació d'un parc
d'aquestes característiques pot ser sense dubte el millor premi
per als nostres fills i néts, que pel seu bon comportament, l'èxit
en els estudis, etcètera, es poden veure compensats amb el que
fins ara ha de ser sens dubte un viatge a una altra comunitat
autònoma o a un altre país. Això significa tenir dificultats a
l'hora d'agafar l'avió o el vaixell, i molt especialment en aquell
moment a l'hora d'agafar l'avió que haurà de ser un Fokker que
ens durà amb molta lentitud i amb certes dificultats per a
aquelles persones que no ens agrada massa...

EL SR. PRESIDENT:

Jo demanaria, per favor, que guardin un cert silenci. Ja sé
que el cansament ens envaeix, però per favor, prestin atenció.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Seré breu, Sr. President. Pel que fa l'àmbit turístic,
l'objectiu fonamental d'aquesta iniciativa pot ser
definitivament un gran revulsiu que contribueixi a la
desestacionalització turística i a la diversificació d'aquest
segment que per avui tenim, de sol i platja, obrint així una
oferta turística a un altre tipus de turisme, que és el turisme
familiar, fins i tot durant altres temporades, com pot ser la
temporada baixa, on el sol i la platja deixen de ser un
atractiu fonamental.

Per tant, la necessitat de comptar amb nous productes
turístics a la nostra comunitat autònoma és avui per avui
evident. Si volem continuar mantenint el lideratge, és
necessari que una vegada quan vengui la moneda única.
quan aquesta ja sigui una realitat, quan el fet de les
devaluacions monetàries deixin de jugar, com fins ara han
fet al nostre favor, el que ha passat als darrers anys, és
totalment imprescindible anar cap a altres temes, cap a la
diversificació, i els parcs temàtics són en aquest moment un
bon instrument per fer possible aquesta diversificació, i la
veritat és que tenim exemples ben devora: el Port Aventura,
a la costa Daurada de Catalunya, aquesta construcció de
parc temàtic, que està a Tarragona, als municipis de
Vilaseca i Salou, aporta la quantitat cada any de 20.750
milions de pessetes al sector turístic. Al mateix temps,
l'acceptació del creixement d'aquest parc, amb possibilitats
de moltíssims llocs de feina, que estan ocupats bàsicament,
segons els estudis, per la gent de les rodalies, tant d'una
forma directa en el parc, com d'una forma indirecta en els
establiments hotelers de la zona i a l'oferta complementària.
Un altre exemple, no massa llunyà, és el parc dels
descobriments a Sevilla, que ha realitzat la inversió i la
recuperació d'un espai emblemàtic on es va celebrar
l'Exposició Universal de 1992, a més de poder crear
nombrosos llocs de feina a aquesta ciutat després d'aquest
gran esdeveniment, però que va viure moments de
dificultats econòmiques i d'atur després del 92.

A la vista dels beneficis dels dos parcs temàtics que
tenim propers i que coneixem, han estat moltíssimes les
comunitats autònomes que estan pensant en parcs temàtics.
Aquestes comunitats en aquests moments són l'andalusa,
existeixen en aquests moments tres projectes, a les
localitats, de Benalmádena, d'Estepona i de Jerez de la
Frontera; hi ha un projecte a Múrcia, a la localitat d'Alham
de Múrcia; hi ha dos projectes a València, concretament a
la zona de Benidorm; a Extremadura hi ha un projecte a
Badajoz; i també Madrid té en aquests moments dos
projectes.

Aquestes dades són reveladores de l'interès que tenen les
altres administracions públiques, especialment les
comunitats autònomes, per comptar amb instal•lacions
d'aquest tipus. Totes les administracions autonòmiques
s'impliquen, unes de forma directa, com és el cas
d'Andalusia amb el parc dels descobriments; de València,
governada pel Partit Popular, que es planteja intervenir
directament en la gestió d'un parc; i d'altres d'una manera
indirecta, com és el cas de Catalunya amb Port Aventura, o
Madrid, que en aquests moments ha comprat terrenys i ha
posat a punt unes infraestructures que farà servir el futur
parc a través d'una societat pública de la Comunitat.
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Paradoxalment el Govern balear, el Govern d'aquesta
comunitat, ha manifestat en diferents ocasions, i en boca dels
respectius consellers de turisme, la seva voluntat de contribuir
activament en la desestacionalització, en diversificar l'oferta
turística, en parlar d'un producte de qualitat turístic, però no ha
mencionat en cap moment la possibilitat de regular aquesta
creació de parcs temàtics com un instrument que pot ajudar a
aconseguir aquests objectius, com ho demostren experiències
existents, i com ho demostren els interessos d'altres comunitats
autònomes i d'altres administracions.

No obstant això, Unió Mallorquina, recollint l'opinió dels
sectors afectats, aprofitant els models existents, ha cregut
convenient presentar avui aquesta proposició de llei, que recull
i regula la creació de parcs temàtics dins la nostra comunitat. El
contingut de la nostra proposta és similar a la catalana, llevat
d'alguns aspectes que hem considerat que no s'adapten a la
realitat, com és que nosaltres som un destí turístic de primer
ordre, som pioners en tot el que fa a indústria turística, i
pretenem oferir un producte alternatiu en què es consolidi, a
més del que ja tenim, aquest turismes familiar europeu durant
tot l'any. Hem de pensar que unes instal•lacions d'aquest tipus
permeten aprofitar l'afluència de turisme en èpoques de principi
i final de temporada, i també durant totes les vacances escolars
i d'empresa que avui per avui, almanco a Europa, es reparteixen
durant tot l'any.

D'altra banda també és significatiu que a molts d'estats
europeus hi ha una gran tradició d'acudir a aquests parcs i
centres temàtics, estats que avui per avui no representen cap
gran afluència de turisme a la nostra comunitat, i que podem
parlar del Benelux, i molt concretament d'Holanda, que
disposen d'una gran oferta d'aquest tipus d'atraccions, i que els
seus ciutadans hi son molt afeccionats. Igualment són molt
afeccionats els ciutadans alemanys, que cerquen aquest tipus
d'oferta, i en aquests moments els tenim, però no com a aquesta
clientela de turisme familiar, que podria repercutir molt
positivament.

Totes aquestes raons expliquen la inevitable creació a
aquesta comunitat d'aquest parc temàtic que nosaltres
proposam, i creim que és bàsic que hi hagi una regulació, unes
condicions mínimes que hauran de complir en el futur aquest
parc si volem ser competitius, creim que hem de ser els primers
en marcar unes pautes molt concretes. I precisament és això el
que pretén la iniciativa del meu grup, amb una intenció clara i
rotunda de contribuir a l'economia de la nostra comunitat
autònoma, que està fonamentada, com tots sabem, en el
turisme, però que volem que aquest turisme tengui garanties de
futur, i que volem que es compleixin totes aquelles coses que
es diuen en pla teòric des del Govern, des d'aquest parlament,
com és diversificar el producte, desestacionalitzar l'activitat i
augmentar la qualitat del servei. Per tot això vull demanar el
suport d'aquesta cambra a aquesta iniciativa, amb el
convenciment que serà beneficiós per tots: pels empresaris del
sector turístic, pels ciutadans quant a la creació de llocs de
feina, i per l'economia general de nostra illa.Per tant, deman a
tots els senyors i senyores diputats el suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. d'obre un torn
d'intervencionsn per als grups que es mostrin a favor de la
proposició. Esquerra Unida? PSM?, a favor de la proposta.
Sr. Francesc Quetglas, té vostè la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyores
diputats. En nom del meu grup consumesc un torn a favor
de la presa en consideració d'aquesta proposició de llei. El
debat sobre centres recreatius, sobre parcs temàtics, sobre
grans instal•lacions recreatives destinades al turisme
familiar, és un debat obert. Està obert aquí, està obert arreu
d'Espanya -ho ha assenyalat ja la Sra. Munar-, arreu
d'Europa, i també a altres països del món; perquè entre
d'altres coses aquesta nova figura està configurant un nou
estil, una nova modalitat de turisme. Però aplicat aquí, a les
Illes Balears, una destinació madura en qüestions
turístiques, crec que l'hem de sotmetre, lògicament, a les
peculiaritats i  l'enorme pressió que ja té el nostre territori,
que té el nostre destí turístic, com a destí madur. Així i tot
hi ha dues qüestions fonamentals, que convé respondre
abans de prendre una posició sobre aquesta qüestió. Primer,
si és convenient o no l'existència d'un parc temàtic
d'aquestes característiques, i una vegada aclarit aquest punt,
i optat per la possible existència d'un parc temàtic a l'illa de
Mallorca, si aquesta fórmula, la fórmula que ofereix aquesta
proposició de llei és l'escaient per dotar-lo.

La primera decisió, l'existència o no, no és senzilla, però
s'ha de prendre d'una manera racional, en funció
d'avantatges i inconvenients que tengui la decisió. Els
avantatges són bastant evidents. En primer lloc promouen
un turisme de qualitat, un turisme de caràcter familiar,
estable, de capacitat adquisitiva, i que dóna un important
increment d'allò que baix del punt de vista turístic venim
defensant des de les distintes institucions, que és la millora
de la qualitat turística. En segon lloc, evidentment,
proporciona llocs de feina, lloc se feina que, tot s'ha de dir,
no estan vinculats a l'increment de places turístiques, sinó
que són llocs de feina motivats per una oferta diguem-ne de
caràcter complementari; llocs de feina sense increment de
places turístiques. I en tercer lloc contribueix de manera
important al procés de desestacionalització de l'oferta
turística. Evidentment una oferta d'aquestes característiques
no està lligada a la temporada, no està lligat al sol i platja,
i per tant allarga tant pel principi com pel final la longitud
de la temporada. Però és evident que davant aquests
avantatges innegables hi ha uns inconvenients, i els
inconvenients són fonamentalment aquells que fan
referència a l'ocupació territorial, és un ocupació, és un
impacte important; i als impactes mediambientals,
especialment en allò que fa referència al consum de
recursos, fonamentalment d'aigua, i al consum energètic. Jo
crec que és d'aquest balanç d'avantatges i inconvenients
d'allà on s'ha de prendre amb caràcter racional la decisió. Si
aquest balanç és clarament favorable, convé prendre la
decisió, intentant lògicament minimitzar els desavantatges
o inconvenients d'aquesta.



3882 DIARI DE SESSIONS / Núm. 93 / 18 de novembre del 1997

Segon aspecte, la fórmula. És aquesta la fórmula adequada?
En aquest aspecte és allà on la nostra posició és més favorable.
Si es decideix que efectivament cal, convé, és convenient un
parc temàtic d'aquestes característiques, pensam que la fórmula
de la llei és l'adequada. Primer, pel caràcter limitatiu; assenyala
efectivament un parc temàtic a l'illa de Mallorca, això pensam
que en principi és correcte, d'aquestes característiques. Segon,
el caràcter obert i públic. Tercer, el caràcter concursal, és a dir
que en qualsevol cas s'han d'atendre aquelles propostes que
ofereixin la millor alternativa i els millors avantatges, les
millors compensacions per a la comunitat.

Vist això, la nostra conclusió evidentment és d'afavorir
l'admissió a tràmit d'aquesta proposició de llei, però -tot ho
volem dir- tenint en compte que aquesta admissió significa
evidentment sotmetre el text a una sèrie d'esmenes, importants
al nostre judici, que facin referència als següents extrems:
Primer, que garanteixin la tramitació administrativa i
urbanística normal i normalitzada del projecte. Jo en aquest
sentit voldria posar de manifest que nosaltres no estam d'acord
amb el contingut de l'article 9.2, que extreu de la competència
municipal i de la Comissió Insular d'Urbanisme l'aprovació
normal dels plans parcials, i ens pareix que, així com ens pareix
adequat que sigui per via de llei que es reguli el concurs que ha
de determinar qui ha de ser l'adjudicatari, el titular d'aquesta
explotació, no és de cap manera convenir que es faci excepció
de la tramitació ordinària urbanística un pla parcial, que en
definitiva és la proposta, i això ens pareix bé, que ha de tenir
una tramitació absolutament ordinària. Segona, garantir que en
qualsevol cas dins aquesta aprovació quedin excloses les àrees
protegides, per suposat les àrees protegides per la Llei d'espais
naturals, però no solament això, sinó també el sòl rústic de
qualitat, també el sòl rústic protegit; això em pareix que ha
d'estar clarament establert a la llei. En tercer lloc, que s'exigeixi
d'una manera molt estricta l'ús racional i limitatiu de l'aigua i
l'estalvi energètic i dels altres recursos naturals que es puguin
utilitzar; que la implantació no signifiqui un increment de grans
infraestructures viàries, no signifiqui la instal•lació de noves
infraestructures, especialment viàries, i de qualsevol altre tipus,
que representin un impacte especialment dolorós per al territori,
Per altra, que l'exigència que romangui oberta aquesta
instal•lació el màxim de la temporada anual, tendent a
l'obertura a la totalitat de l'any, encara que pensam que aquest
objectiu seria exagerat, però sí que es garanteixi molt llarg que
doni garantia al compliment de l finalitat desestacionalitzadora
d'aquestes instal•lacions, que també garanteixi un mínim
substanciós, vol dir un mínim elevat, de llocs de feina de
caràcter estable; i també assenyalar en aquesta primera
consideració, afirmativa però crítica, el fet que mantenim
reserves sobre el fet que s'atorgui mitjançant aquesta llei
beneficis d'expropiació forçosa més enllà de les possibilitats ja
expropiatòries que tengui per la utilització normal del
reglament de planejament urbanístic i de la normativa
urbanística amb caràcter general per promoure aquests tipus
d'instal•lacions. Possiblement sigui un benefici exagerat atorgar
el benefici d'expropiació forçosa pel simple fet d'haver guanyat
aquest concurs.

Amb totes aquestes cauteles, assenyalant que si aquesta
proposició de llei finalment és admesa a tràmit, nosaltres
presentarem esmenes correctores en el sentit que acab
d'anunciar, el nostre grup votarà a favor de la presa en
consideració d'aquesta proposició, que no és altra cosa que
acceptar debatre aquesta qüestió en el Parlament, i no la
possibilitat que qualsevol dia ens surti un, o més, o un
nombre indeterminat de parcs temàtics senzillament regulats
per decret del Govern de la Comunitat Autònoma. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari del Partit Popular té la paraula el diputat Sr.
Carles Felip Cañellas i Fons, per un temps màxim de quinze
minuts.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Em sobraran, gràcies. Gràcies, Sr. President, senyores i
senyors diputats. Sra. Munar, nosaltres, com ha vist, hem
sortit a defensar la seva proposició de llei, la qual cosa vol
dir que al final, més o menys, però li acceptarem la llei,
perquè nosaltres estam d'acord amb la seva proposició, però
al mateix temps li hem de dir que no hi estam, o sigui que
és un poc absurd, si vol, és contradictori, però intentaré
explicar-me.

Estam d'acord amb la llei, amb la seva filosofia, i amb la
finalitat que persegueix. En canvi no estam totalment
d'acord amb la redacció, amb la totalitat del contingut dels
deu articles i les disposicions transitòries que segueixen; i
per això li hem de dir que el que més ens agrada de la llei és
la seva exposició de motius, on es parla d'introduir nous
elements dins l'oferta que augmentin i qualifiquin la
demanda existent. És indubtable, és un bon mètode. Apostar
amb aquest sistema per noves modalitats que ofereix el
mercat d'oci. Indubtable, avui en dia aquest mercat està en
auge i tothom s'hi apunta, totes les comunitats; s'ha dit per
aquí. Incrementam el nivell ocupacional de l'oferta turística,
també s'ha dit, sense augmentar el nombre de places, les
tendrem més ocupades; això és bo per a Balears i per a la
indústria turística. En conseqüència d'això també es crearan
llocs de treball, tant directes com indirectes, a part dels que
es col•locaran dins el centre turístic, indubtablement
l'hoteleria augmentant la temporada i augmentant el nombre
d'ocupació de places, necessitarà més cambrers, més
cambreres, etcètera.
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S'ha dit també que s'aconseguirà una perllongació de la
temporada, possiblement, perquè ja dins el mes de febrer o
març aquest centre turístic, ateses les característiques del temps
a Mallorca, és possible que el mes de març ja pugui funcionar,
i pugui funcionar el mes d'octubre, i segons com el novembre,
si ve amb bon temps, tema que és molt important, com es va
demostrar al parc de París, on el fred de l'hivern fa que per allà
hi corrin les rates, no turistes. I a més sortim del típic que es
ven a Mallorca, que és el sol i platja; també s'ha dit, i això és
així.

Per això, Sra. Munar, estam d'acord en potenciar aquests
centres turístics, aposta els votarem a favor, perquè consideram
que és una moderna concepció del turisme, on s'inclou una
tecnologia adequada, i el millor que hi ha en aquest cas és que
hi hagi una llei que doni una garantia de qualitat, de cautela i de
viabilitat. Per tant, estam a favor. Ara bé, com deia al principi,
no podem acceptar totalment els articles de la seva llei.
Nosaltres pensam que hi ha punts concrets susceptibles
d'opinions encontrades. No participam plenament amb els deu
articles i amb les disposicions transitòries. Si em permet, li faré
una petita repassada als articles i a la llei en general, perquè
vegi a on nosaltres tenim o podem tenir una opinió encontrada.

La llei que ens presenta aquí és una transcripció quasi literal
de la Llei 2/89, de 16 de febrer, de centres recreatius turístic
presentada per la Presidència de la Generalitat catalana. Supòs
que estam d'acord, i no és una crític, és així. Llavors, partint del
principi que hi ha un cert paral•lelisme entre la llei catalana i la
que ens presenta aquí, i que nosaltres votarem a favor en
principi, trobam a l'article segon, vostès ja introdueixen unes
variacions que poden o no poden ser bones, vostès ja parlen de
20.000 milions de pessetes d'inversió, de les quals 15.000
milions s'han de dedicar a parc temàtic, és a dir un 75%. A la
llei catalana parla d'un 50%, ja hi ha una petita variació, que a
l'hora d'invertir doblers pot tenir una importància. El mateix
passa amb la superfície, vostè parla de 200 hectàrees, o sia 2
milions de metres quadrats; la llei catalana parla de 150, és un
25% menys. Es parla d'una creació de 800 lloc de treball, dels
quals 150 seran fixos, com a mínim, o sigui un 6,25, la catalana
exigeix un 10%, en aquest cas anam per davall de la catalana.

A l'article 3 parlen del concurs públic, que com a mesura i
com a sistema pot ser bo, però ens hem de plantejar la
possibilitat que surti a concurs, quedi desert i després, què passa
amb la llei?, queda morta o queda viva? És una qüestió que
l'hem de tenir en compte i regular-la dins aquesta mateixa llei.

A l'article 4 parla de l'interès social que ha de decretar el
Govern per fer aquest centre turístic, ara bé, parlar d'aquest
interès social ens pot dur a una confusió amb l'interès social
normal que és el que declaren els ajuntaments i la Comissió
Insular d'Urbanisme.

A l'article 5 també hi ha un retall que pot tenir
importància quan parla de la solvència de les empreses, a la
seva llei just parla del capital mínimo de solvència, la llei
catalana parla de capital mínimo u otros requisitos, si li he de
dir la veritat aquests "otros requisitos" de la llei catalana no
sé exactament en què consisteixen, però segons es veu
accepta otros requisitos.

A l'article 7, per exemple, parla de formular el
planteamiento general, i ha de ser "formular" no, "revisar",
perquè si ja hi ha un planejament municipal on això és
possible, no fa falta formular sinó revisar aquest
planejament.

A l'article 9, apartat 4, parla d'exigir la declaración, "que
han d'exigir la declaració, la revisió, creim que aquí això no
és clar i hauria de dir "que han d'exigir la declaració de
revisió", perquè si no, no s'entén.

A l'article 10 hi ha un tema més de profunditat, l'article
10 de la llei que vostè presenta parla d'un sol parc i situat a
Mallorca, comprenen tal vegada la seva postura, aquesta
declaració és d'alabar per part d'un partit que només té
representació a Mallorca, que defensi Mallorca, ho
comprenem, però de totes maneres hem de pensar que a
Mallorca hi ha tres illes i s'ha d'estudiar, jo no dic que s'hagi
de votar, que n'hi pugui haver un a cada illa, el que tal
vegada tampoc no és adequat ni raonable que de principi
s'excloguin les altres illes com a possibles receptores d'un
parc, hi pot haver un sol parc per exemple a Menorca o a
Eivissa o hi pot haver un parc a Mallorca, i segona, qui diu
un sol parc?

A les disposicions addicionals, hi ha una primera que
parla que no s'autoritzarà el funcionament d'un altre centre
recreatiu turístic i d'atraccions que les dues hectàrees
representin una inversió total de 6.000 milions de pessetes
en totes les seves fases. La veritat és que no es comprèn,
crec que aquí hi ha qualque error, crec que s'autoritzarà com
a màxim, però no exigir més, perquè si n'autoritzan un de
més de dues hectàrees, som als 20.000 metres, per què hem
d'anar als 2 milions? Crec que hi ha un error d'escriptura.

I després, per exemple, a la segona disposició addicional
diu que "en qualsevol cas, les limitacions establertes a
l'article 11", Sra. Munar, la seva llei just té deu articles, no
sabem quin és l'11, supòs que en el copiat de la catalana han
retallat, ha corregut un número i vostè no l'ha corregit, i clar
em parla de l'11 i just n'hi ha 10. No té més importància.
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Amb tot això, Sra. Munar, el que li venc a dir i explicar és
el que hem plantejat al començament, votarem que sí a la llei,
perquè creim que el centre turístic pot ser interessant des del
punt de vista filosòfic i tal, però des d'aquí, igual que ha
anunciat el portaveu del PSOE, li asseguram que hi haurà
esmenes a bastants d'articles.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervencions dels grups
parlamentaris que es mostrin en contra d'aquesta proposta. Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Sra. Margalida Thomàs
té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el nostre grup parlamentari no donarà suport a aquesta proposta
de llei, perquè no coincidim ni amb l'esperit que l'anima ni amb
el contingut de la llei.

A l'exposició de motius s'explica que és necessari, i ho ha
explicat la diputada proposant, que es diversifiqui l'oferta
turística en temporada que no sigui de sol i platja i per això
raona la necessitat d'aquest tipus de centres recreatius turístics.
Nosaltres plantejam que per incentivar la desestacionalització
del nostre turisme i per a creació de lloc de feina no ha de ser
a través d'aquest mitjà sinó a través d'ofertes alternatives de
turisme, turisme cultural, turisme familiar, d'altres tipus, però
no incorporant activitats recreatives i esportives que
exclusivament, ara veurem, les dificultats que duen, i no només
creació, no només l'avantatge de creació de llocs de feina.

Per a nosaltres, la instal•lació d'aquests centres turístics així
com ve plantejada per aquesta proposta de llei, té sentit a uns
altres territoris, com s'ha donat a Catalunya ...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President.

... a Sevilla o a altres indrets, perquè entenem que són
centres temàtics dins territoris continus i que fan que hi hagi un
tipus de turisme familiar que es desplaça en cotxe o en tren i
que és un reclam turístic per a aquella zona en concret. Els
turistes de les Illes vénen en avió i vénen amb una finalitat
concreta, amb un tipus d'oferta que se'ls ofereix, que
evidentment no ha de ser exclusivament de sol i platja, com
dèiem al principi, però no pensam que hi hagi el mateix tipus de
reclam que hi hauria o que hi ha si el centre fos situat a un
territori com pot ser Catalunya o Sevilla.

Per altra banda, pensam que és cert que aquesta proposició
o el contingut d'aquesta llei no augmenta les vacants
turístiques, no augmenta l'oferta de places turístiques, però,
en canvi, sí que ens preocupa molt allò que sí augmenta, que
és el consum del territori i tot el que significa. El fet que a
l'article 2 es parli de superfície mínima de 200 hectàrees i
exclusivament del tema territorial, i no es parli, però ens ho
imaginam, de tot allò que pot significar de consum d'aigua
i d'energia, ens preocupa molt i ens preocupa que això sigui
una fórmula més de malbaratament del nostre medi i de
situacions irreversibles, perquè a més consum d'energia, a
més consum d'aigua ja tenim necessitats d'altres tipus
d'infraestructures.

Igual que no es parla de les infraestructures que seran
necessàries per a l'accés a aquest parc temàtic, i ja ens
podem imaginar igualment la necessitat que si hi ha un parc
temàtic amb tants de mil de metres, amb 300 quarterades,
evidentment necessitarà un accés, una xarxa viària o
necessitarà un tipus d'infraestructures viàries que
evidentment es crearan necessitats falses pel fet d'aquest
tipus de centre recreatiu.

Tampoc no entenem l'interès que hi pugui tenir el sector
com ha plantejat la Sra. Munar, és possible que hi hagi
interès de noms de llinatges o de multinacionals en concret
o d'ofertes en concret, però que el sector turístic tengui
interès en aquest tipus d'oferta no ho acabam d'entendre. I,
a més a més, aquest caràcter de monopoli que li dóna la
disposició transitòria segona, primera, quan parla que no es
podran crear altres centres recreatius, a més a més, que
excedeixin de dues hectàrees i tal, amb una sèrie de
condicions. Aquesta disposició addicional primera també
ens sembla excessiva.

Després d'haver escoltat la intervenció dels grups
parlamentaris que hi donen suport, encara ens ha quedat
més preocupació ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Thomàs, per favor, un momentet. Jo demanaria que
hi hagués un poc de silenci a la sala, que és que sembla que
hi ha tots els diputats.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, m'havia temut que anava aixecant
el to de veu i supòs que era per això, pel tipus de renou que
hi havia ambiental, i no valia la pena aixecar un poc el to de
veu.
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Aleshores, allò que deia era que a la intervenció del Grup
Parlamentari Popular que li dóna suport i que avisa d'una sèrie
d'esmenes, encara ens preocupa més que entri en consideració
aquesta proposta de llei, perquè ja no només seria
exclusivament a Mallorca, amb les dificultats que nosaltres
veim i amb els perills que veim a Mallorca, sinó que a més a
més ja es parla que ja que es fa a Mallorca, per què no es fa a
Menorca i a Eivissa. Aleshores, pot ser finalment una llei de
centres recreatius a totes les Illes, perquè evidentment a
Formentera entre la Mola i es port també hi pot haver un centre
recreatiu, i aleshores sí que ja ens preocupa moltíssim que es
debati aquesta proposició de llei.

Evidentment, com que crec que som els grups minoritaris
els que deim que no, s'acceptarà i, per tant, igualment
presentarem esmenes en aquest sentit, però volia acabar dient-li
a la Sra. Munar que ha acabat la seva exposició explicant tot
allò que seria beneficiós d'aquesta proposició de llei per a la
nostra economia, per al sector i no sé quin altre element ha dit,
però se n'ha oblidat d'un, que és que no és beneficiós, sinó
totalment negatiu, i és que per al nostre medi ambient, per al
nostre entorn, per al nostre model de desenvolupament pensam
que és totalment negativa aquest tipus de creació de centres
recreatius.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Té la paraula ara el portaveu del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Parlar
d'ordenació de l'oferta turística com planteja aquesta proposició
de llei del Grup Mixt, és parlar d'ordenació territorial, per això
durant molts d'anys no ens hem cansat de demanar les directrius
d'ordenació territorial que almanco avui coneixem, el seu
avanç.

El Grup Nacionalista-PSM, pot estar d'acord amb part de
l'exposició de motius, però no així amb la proposició de llei, i
per això intentarem explicar el perquè.

En primer lloc, hem de dir que dubtam, pel que sabem i pel
que hem pogut comprovar, que hi hagi una reducció de les
estades respecte de temporades passades com es diu a
l'exposició de motius. El gran problema del turisme a Mallorca
i a les Illes Balears, i que tots volem solucionar, és el de rompre
l'estacionalitat. A l'estiu manquen places hoteleres i es produeix
encara l'anomenat overbooking, i a l'hivern només podem
ocupar una petita part d'aquestes places. També és cert que
s'intenta de cada any rompre aquesta estacionalitat. Aquests
dies, a la compareixença del conseller de Turisme per explicar
el pressupost de la seva conselleria, hem vist que aquest
continua essent el principal objectiu de l'Ibatur. Des del Grup
Nacionalista-PSM estam d'acord que la política turística s'ha
d'orientar a reestructurar l'actual oferta i fer-la més efectiva,
però també tenim clar que l'experiència d'altres comunitats
autònomes i països no sempre són bones per a les Illes Balears.

Pensam que no hem de copiar el que fa malbé el nostre
territori, no podem acceptar mai una proposta sense tenir en
compte el que som, una illa completament saturada. Si
analitzam el perquè es produeix aquesta diferència en la
vinguda de turistes entre els mesos d'estiu i els d'hivern,
veim que l'atractiu turístic de Mallorca es basa
principalment en el sol i la platja, per mor del clima
mediterrani que tenim, i per això la nostra oferta s'ha
enfocat clarament cap a l'estiu. És clar que amb aquest
enfocament els mesos d'hivern no tenen el mateix atractiu
que l'estiu, però també observam que entre el clima del mes
de maig i el d'octubre, no hi ha tanta diferència, si miram el
nivell d'ocupació dels hotels veim com això és cert.

I influeixen sens dubte altres factors, com la distribució
del curs escolar, les vacances dels treballadors, la distància
dels llocs d'origen, les ofertes, els preus baixos, etc. Però per
damunt de tot, com deia abans, l'enfocament que s'ha fet de
Mallorca com a únicament l'illa del sol i la platja.

Per rompre aquesta estacionalitat s'ha d'intentar trobar
altres tipus d'atractius per dur de cada dia més un turisme de
qualitat, i això no és, com ha dit algú, gens fàcil, ja que amb
el turisme de masses han desaparegut les característiques
que feien de Mallorca una illa amb fama de tranquil•litat,
bellesa i molts d'altres atractius. Però podem ser optimistes
si el Govern té les solucions, ja que només queda posar fils
a l'agulla, els papers i tot el que faci falta damunt la taula,
començant a resoldre i demostrar que si hi ha voluntat
política de ver, tal vegada és més fàcil del que ens pensam.

Des del Grup Nacionalista-PSM pensam que avui cal
cercar les solucions passant necessàriament pel respecte del
medi ambient i l'entonr, pel respecte del nostre territori,
tothom pot estar d'acord a augmentar la qualitat i a intentar
perllongar la temporada, quasi tothom, almanco en teoria,
n'és conscient, i veim que algunes reflexions actuals que,
per cert, el nostre grup du fent fa molts d'anys, com dic
algunes reflexions actuals sembla que ens donen la raó i són
per tenir-se en compte. Però això no ho podem fer a
qualsevol preu i consumint encara més territori. 

I és principalment aquí on discrepam d'aquesta
proposició de llei. La situació actual del nostre turisme és
molt complexa i resultat de molt de desordre que ve a
demostrar el fracàs polític del Govern del PP en temes
territorials i ambientals. El fet més característic de Mallorca
és que a la majoria de zones es pateix una saturació que
necessita d'una rehabilitació global, manca a les Illes
Balears una ordenació veraç i restrictiva del total del sòl
urbà i urbanitzable que queda per construir encara. Des del
Grup Nacionalista-PSM creim que no podrem suportar el
pes específic d'aquest creixement urbanístic potencial, abans
pensam que s'hauran degradat per complet l'illa de Mallorca
i les Illes Balears.
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Per això, pensam que no és lògic l'increment de sòl per a un
centre recreatiu turístic d'aquesta superfície mínima de 200
hectàrees, pensam que es podria treure per a reserva de dotació
molt d'aquest sòl necessari de zones ja urbanitzades. No podem
oblidar tampoc com un dels factors limitants, molt importants
per al creixement turístic, de qualsevol tipus, el recurs d'aigua
potable, de tothom és coneguda i comprovada aquesta
escassesa. No podem oblidar tampoc la qüestió de residus,
energia i tants d'altres factors que ens haurien de limitar
qualsevol creixement i molt més quan hi ha zones degradades
que necessiten una rehabilitació urgent amb un creixement
excessiu de l'oferta, zones completament saturades on és urgent
declarar una moratòria urbanística, zones amb infraestructures
deficients.

El Grup Nacionalista-PSM pensa que és urgent també aturar
el procés de degradació dels espais naturals i del nostre territori
amb la necessitat de mantenir els espais naturals i el sòl rústic
que ens queda. No podem oblidar tampoc que el POOT, una
mica oblidat segons quan, classifica 735 hectàrees de nou sòl
urbanitzable per eixugar, diu, els dèficits dotacionals actuals
per a l'embelliment, per a l'intercanvi de parcel•les, per a la
provisió d'equipaments, etc.

Per això entenem que és molt més positiu anar fent aquests
equipaments recreatius, culturals, esportius que el nostre grup
considera, i ho volem deixar clar, molt necessaris, dins aquests
sòls urbans i urbanitzables que encara queden, abans de
plantejar, com es fa avui, nous centres i molt manco, com ja he
dit, d'aquestes característiques que la proposició de llei ens
planteja.

Pensam també, com ja hem manifestat altres vegades, en
qüestions urbanístiques, amb una possible invasió
competencial, no només dels ajuntaments, sinó com ja s'ha dit,
per un altre portaveu, dels consells insulars. Ens temem que
aquesta proposició de llei sigui un mal apedaçament per rompre
l'estacionalitat, i coneixent aquest govern i la política del PP,
ens temem que aprovar aquests centres recreatius turístics en
mans del Grup del PP que tendrà la seva majoria en les
esmenes pertinents, amagaria o amagarà, una vegada més, una
gran especulació urbanística.

Per tots aquests motius que hem exposat, votarem en contra
d'aquesta proposició de llei. Anunciam també, com que ja
sabem que possiblement s'aprovarà pel que han manifestat els
altres grup, que haurem de fer feina amb les esmenes pertinents
per intentar reduir en el possible el que pensam que serà una
especulació més en aquesta terra que no ens convé a cap preu.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Té la paraula la Sra. Munar, en torn de
rèplica.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, donat
l'horari i que és el primer tema al qual durant dos anys se'ns
dóna suport, procuraré ser breu i concisa. Agrair al Sr.
Quetglas del Partit Socialista el suport que dóna a aquesta
proposta, sens dubte intentarem escoltar totes les
suggerències per fer possible millorar aquesta proposta. Dir-
li que ha entès perfectament que hi ha un nou model de
turisme, que en aquests moments està de moda, que és, per
tant important que la nostra comunitat que és capdavantera
en el tema del turisme no ens passi aquesta oportunitat per
davant, que continuem essent capdavanters i per tant que
també nosaltres tenguem aquest parc temàtic. 

Amb l'article 9 no preteníem en absolut que les
competències es llevassin als consells insulars, és que
parlàvem d'un altre tema, però ho veurem en el seu moment
en comissió, i també els temes de llocs de feina ens
preocupa com li poden preocupar al Partit Socialista.

Agrair també al Sr. Carles Cañellas del Grup Popular el
seu suport, a pesar de les crítiques crec que no hi ha hagut
en aquests moments, en aquest parlament cap llei que a un
moment determinat no s'esmenàs, seria la primera, i la
veritat és que poques coses ha trobat com a defectes, si
tenim en compte que normalment ja no s'admeten ni a tràmit
les nostres proposicions, així que crec que he de donar
l'enhorabona a la gent que l'han feta i l'ha duta endavant. 

També dir-li que ja li explicaré més detalladament el que
signifiquen cadascuna de les propostes que vostè ens ha
comentat, també dir-li que el tema dels 20.000 milions i les
200 hectàrees és perquè, com li havia dit, volem aconseguir
el millor parc temàtic que en aquests moments pugui existir
per damunt precisament del català; dir-li que té raó que és
una còpia del català, jo li he dit a la meva intervenció, no
preteníem en absolut amagar que això era així. Quan es
parla de 150 llocs fixos i 800 de feina és perquè segons els
estudis són les possibilitats que hi ha en un parc d'aquest
tipus; dir-li també que afortunadament no hi ha tres illes a
Mallorca, sinó a Balears, que lògicament des d'Unió
Mallorquina havíem de plantejar el parc per a Mallorca, que
entenc que vostès puguin tenir altres suggeriments, no
obstant això, nosaltres estam convençuts que Mallorca per
la seva capacitat, per les seves dimensions, etc., és el lloc
més adient, però estam disposats a parlar-ne i és ver que la
presidenta d'Unió Mallorquina fa moltes feines, però li
assegur que no pas a màquina les propostes; així que
l'article 11 no l'he oblidat jo, però estic encantada que a
qualcú se li hagi oblidat, perquè significa que hi ha una
sectorial que fa feina i que presenta projectes encara que ens
oblidem qualque article.
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Dir-li també que pel que fa a la disposició addicional que
vostè ens ha comentat, tal vegada no està expressada en prou
claredat, però el que es pretén és que a part d'aquest parc es
puguin construir altres parcs de dimensions molt reduïdes,
aquesta era la intencionalitat però ho arreglarem en comissió.

Pel que fa a Esquerra Unida i al PSM, a la Sra. Thomàs i al
Sr. Sansó, entenem perfectament que no ens donin suport a
aquesta proposta, sabíem que no ens en donarien, i és coherent
amb que ells pensen i diuen normalment a totes i cadascuna de
les reunions i comissions. És cert que tot el que té pros té
contres, és cert que consumeix territori, que fa una despesa
d'aigua i d'energia, però també és cert que com un parc com és
Port Aventura fa uns ingressos de 20.750 milions, que és quasi
la meitat d'un pressupost de la nostra comunitat, abans de venir
les competències en matèria educativa, és lògic que tengui
algun tipus de consum. Jo diria que realment hi ha altres temes
que també consumeixen tant o més i que tal vegada no són tan
rendibles econòmicament, però en fi, en definitiva, la proposta
d'Unió Mallorquina és diversificar el producte,
desestacionalitzar l'activitat i augmentar la qualitat dels serveis,
agraïm que la majoria de la Cambra ho hagi entès així i estam
disposats a continuar parlant d'aquest tema perquè és prou
interessant.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Alguna intervenció més?
Passam, idò, a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la presa en
consideració, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 42; en contra, 10; abstencions, cap. Per tant, es
pren en consideració la proposició de llei sobre centres
recreatius turístics.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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