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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària.

I.1) Interpel•lació RGE núm. 5700/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a avanç de Directrius
d'ordenació territorial.

El primer punt de l'ordre del dia a fa referència a
interpel•lacions. La primera és la que formula el Grup
Parlamentari Socialista, relativa a avanç de Directrius
d'ordenació territorial. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Lament
que estiguem quasi en família, especialment en relació amb els
mitjans de comunicació, perquè voldria començar felicitant el
Govern, i és una cosa que mereixeria una major atenció pública,
felicitant el Govern, el conseller Sr. Rami le seu antecessor, el
Sr. Reus, pre haver ja coberta una etapa important, que estava
pendent de feia molt de temps, que és posar a informació
pública..., aprovar inicialment i posar a informació pública
l'avanç de les Directrius d'ordenació territorial. Un instrument
de planificació territorial que sempre tots els grups d'aquesta
cambra han considerat necessari, que va ser un compromís
assolit pel primer discurs d'investidura del primer president de
la Comunitat Autònoma l'any 1983, per tant, ja n'han passat
catorze anys, i que va quedar regulat i establert per llei l'any
1987, per tant, en fa ja deu anys.

Això ja són coses passades, en aquest moment tenim ja a
informació pública aquest document, des de dia 1 de novembre
i fins dia 1 de gener, i crec que és molt oportú poder iniciar un
diàleg parlamentari, que no serà exhaustiu i que no tendrà
conclusions definitives, perquè, les conclusions definitives, ens
les reservarem per al debat legislatiu propi d'aquest document,
com estableix la Llei d'ordenació territorial, però sí que és
oportú plantejar ja algunes qüestions, incitar a la participació i
també contribuir a la difusió dels  continguts d'aquestes
directrius.
 

Una hora, o tres quarts d'hora, que és el temps habitual
que dura una interpel•lació és un temps molt curt i, per tant,
poca cosa més aconseguirem que tractar d'estimular el debat
públic que s'ha de produir sobre un document tan important.
Supòs que el conseller farà una exposició del contingut de
les Directrius, jo no gastaré el temps en allò que li
correspon, a ell, però sí que tractaré de marcar alguns
problemes, algunes insuficiències o algunes qüestions
centrals, des  del meu punt de vista, de les Directrius
d'ordenació territorial, per tal que permetin una dialèctica
Govern-oposició que faci aprofundir en els compromisos,
massa incipients des del meu punt de vista, massa febles des
del meu punt de vista, de les Directrius d'ordenació
territorial, i he d'agrair també que coincideixi la tramitació
d'aquesta interpel•lació amb un repartiment massiu als
diputats de la còpia en català dels dos documents, del
document informatiu i del document pròpiament d'avanç de
les Directrius d'ordenació territorial.

Les Directrius basen, quasi d'una forma reiterativa, les
seves argumentacions en el concepte del desenvolupament
sostenible. Desenvolupament sostenible és una idea forta
però molt inconcreta a la que tothom s'acull i l'abús de la
qual el converteix en una ideologia que ho aguanta tot, que
ho suporta tot i que admet tot tipus de manipulacions i
d'instrumentalitzacions, i així veim que, tant a un extrem
com a l'altre de l'aspecte polític, contínuament s'hi fa
bandera d'aquesta denominació genèrica del
desenvolupament sostenible, per donar suport a qualsevol
actuació. Per tant, és una qüestió que hem de tenir en
compte quan analitzam ara les Directrius d'ordenació
territorial. Si aquesta contínua referència al
desenvolupament sostenible és una referència compromesa
o és una referència retòrica, per tant, és una qüestió que hem
de deixar aquí plantejada.

Les Directrius en si mateixes es defineixen com un arc
de referència, com una filosofia, i, per tant, en aquest sentit
renuncien a la major part del que és el liderat del procés de
contenció del creixement i de qualificació de l'existent.

Hem de reconèixer que les Directrius tenen diverses
lectures possibles, o diverses lectures simultànies diferents.

Per una banda, hi ha uns plantejament genèrics que hem
de qualificar de bons, unes anàlisis de la realitat, unes idees,
que, per tant, són complaents, satisfactòries, entenc, en
termes genèrics, per als qui desitgen un canvi, un canvi en
el que és la política territorial, encara que es puguin jutjar de
massa tímides en alguns casos, però positives, però també
n'hi ha una altra lectura, que és la lectura de la part
dispositiva, de la part obligatòria de les Directrius
d'ordenació territorial, i en aquest cas, la conclusió, des del
nostre punt de vista, és una sensació de frustració, perquè
les decisions es dilaten en el temps, perquè aquesta part
dispositiva és inoperant en molts casos, perquè obliga poc
o gens els actors, els protagonistes de l'acció, sobre el
territori, siguin protagonistes públics o protagonistes
privats.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 96 / 26 de novembre del 1997 4015

Les Directrius d'ordenació territorial tenen poca concreció,
això potser s'hagi repetit, i segurament que el conseller
argumentarà això en sentit contrari, però, realment, les
propostes són blanes, són ambigües, són sotmeses a moltes
clàusules de reserva, o simplement estan posposades. És veritat
que hi ha algunes decisions concretes i vinculants, jo me'n
record de dues a la part dispositiva, per exemple que l'autopista
a Manacor ha d'anar per Llucmajor, Campos i Felanitx, aquesta
és una de les decisions vinculants que hi ha a les Directrius, de
la qual podem dir que és negativa, discutida o polèmica; també
n'hi ha una altra des de la banda contrària, no es farà cap més
pista aeroportuària, és una decisió també important, però hem
de reconèixer que són molt poques les decisions d'aquest tipus
que es troben dins la part dispositiva de les Directrius
d'ordenació territorial.

Les Directrius, per a qui no les hagi llegides, i que no es
vegi forçat a fer-ho ara mateix en el document que s'ha repartit,
en tots els seus capítols hi ha quatre nivells, quatre
plantejaments metodològics, un és l'estat de la qüestió, com
està el problema en qüestió, quina és l'anàlisi que se'n fa, un
altre és el de les idees per al model territorial, aquí on es
plantegen, allò que haurien de ser algunes solucions, el que són
els índexs de sostenibilitat, que són uns termòmetres que
indiquen la febre que té el malalt en cada moment, i un altre és
el text normatiu, que és l'articulat del que supòs que serà la Llei
de les Directrius d'ordenació territorial i, per tant, que tenen una
vinculació, una obligatorietat de compliment.

Hem de dir que, com més caràcter normatiu té algun
d'aquests nivells, menor és el seu compromís i la seva
concreció. Per tant, de fet, aquests quatre nivells metodològics
que he citat, van sempre de major compromís a menor, hi ha
més compromís quan s'analitza l'estat de la qüestió, més
compromís quan es donen idees, molt menys quan es donen ja
normes vinculants, obligatòries, de compliment.

Per tant, hi ha una exposició que jo entenc precisa de la
problemàtica, hi ha algunes idees bones sobre el model
territorial, hi ha uns índexs, un mètode d'anàlisi que, en si
mateix, no té operativitat, perquè no encén senyals d'alarma,
perquè no dispara mecanismes correctors, perquè és com si a un
malalt, una vegada que li han fet les anàlisis més urgents, les
auscultacions més peremptòries, i se li han mirat les pulsacions,
i veient que és d'extrema gravetat, no es crida l'ambulància ni
se'l duu a urgències. Aquests són un poc els índexs de
sostenibilitat.

Per tant, aquesta impressió primera, després d'una lectura
complerta, naturalment, de les Directrius, és que hi ha molt
poc compromís en les solucions i molta anàlisis i idees
prèvies no aprofitades o no convertides en compromisos.
Per exemple, una de les qüestions a destacar és que les
Directrius no estableixen cap límit de cap tipus, no hi ha uns
màxims de població, ni globals, ni detallats per peces
territorials, ni a la població, diguem-ne, a assentar-se, ni a
la capacitat turística, que no existeix cap límit en la
superfície urbanitzable, i com a conseqüència d'això, ens
plantejam què succeeix amb els excedents de sòl
urbanitzable que existeix en l'actualitat, excedents de sòl
urbanitzable reconeguts d'una manera reiterada per les
Directrius, ja estam parlant d'un llenguatge comú, això s'ha
assumit, s'hi parla, efectivament, que és el moment
d'emprendre un procés de negociació des de les
administracions públiques, que ha d'orientar-se a reduir les
dimensions del sòl urbanitzable, s'haurà de revisar la
classificació del sòl urbanitzable dels municipis, però ens
trobam després que a la part dispositiva el que es fa
realment és posposar aquesta decisió de desclassificació del
sòl, posposar-la als plans territorials parcials o al
planejament municipal i posar-hi condicionants, que no
s'hagin patrimonialitzat els drets urbanístics, que hi hagi
acord o negociació amb els propietaris, etc.

Per tant, estam en una situació actual difícil, negra, de
planejament municipal, reiteradament exposada, que  es
resumeix en dues xifres, i és que la capacitat dels
planejaments municipals, la capacitat de població, és cinc
vegades la població actualment empadronada a les Illes
Balears, i l'altra, que la capacitat d'edificació és dues
vegades, és el doble, de l'edificació existent a les Illes
Balears. Són dues xifres suficientment dramàtiques com per
no fer sobre elles cap tipus de catastrofisme, parlen per si
mateixes de la desmesura de la suma dels planejaments
municipals i, per tant de la urgent necessitat d'un instrument
supramunicipal que posi ordre en aquesta situació. Aquesta
és la situació actual.

La situació futura final d'aquestes directrius és una
situació idíl•lica, és una situació de desenvolupament
sostenible, és una situació equilibrada i, enmig, què passa?,
enmig passa que s'han de fer uns plans territorials parcials,
que s'ha d'adaptar tot el planejament municipal a una cosa
que es diu el model territorial, que tampoc no forma part de
la part dispositiva de les Directrius. I tot això ho hem de fer
sense cap tipus de mesura cautelar, ho hem de fer cap
protecció, ho hem de fer sense cap cuirassa, per tant, en
termes militars diríem que estam avançant a la descoberta,
que estam en la línia de tret de totes les bateries enemigues
i nosaltres anam a cos gentil, sense cap protecció, avançam
i esperam que ens matin. Per tant, enmig d'això, enmig de la
situació actual i de la situació futura, que supòs  pretenen de
bona fe les Directrius, falten moltes decisions, com a mínim
de protecció i de mesures cautelars, i, molt millor, de
mesures que no poden esperar i que no es poden dilatar a
uns plans territorials parcials, alguns dels quals tenen una
primera prioritat i que d'altres tenen fins i tot menor
prioritat, en ser com és que tenen la major capacitat de
creixement urbanístic i poblacional.
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Per altra part, i saltaré qüestions que voldria tractar, perquè
ja hi haurà oportunitat de fer-ho, les Directrius d'ordenació
territorial assignen als ajuntaments i als consells insulars
aquesta tasca de desclassificació de sòls urbanitzables, a la qual
cosa el conseller fa que sí amb el cap, però, quin tipus
d'instruments financers es posen a disposició d'aquestes
administracions perquè puguin dur endavant aquesta política de
la Comunitat Autònoma, perquè jo ja no em queix que fins ara
es digués als consells insulars, al Consell de Mallorca,
lògicament quan deim consells insulars, sempre ens referim al
Consell de Mallorca, no a cap altre, idò, quan el Consell de
Mallorca ha fet algunes experiències de desclassificació de sòl,
sempre hem tingut la crítica que ens estàvem ficant en política
d'ordenació del territori, i aquesta no era la nostra competència,
i ara, quan arriba la política d'ordenació del territori, les
Directrius d'ordenació territorial decideixen que desclassificar
és política urbanística i, per tant, això correspon als consells
insulars i no al Govern de la Comunitat Autònoma; jo no em
queix d'aquestes anades i vengudes, i aquestes incoherències el
que posen en evidència és que no hi ha mesures cautelars per
passar el riu, que serà llarg, entre el moment de l'aprovació de
les Directrius, el moment d'avui, i el dia que aquests plans
territorials parcials estiguin aprovats, i, per un altre, que no hi
hagi instruments financers per afrontar els costs, evidentment
existents, perquè si no amagam el cap sota l'ala, si deim que no
hi ha cost econòmic (...)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Triay, per favor.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

...aquest sanejament dels urbanitzables excessius.

Per tant, en resum d'aquesta primera intervenció, senyores
i senyors diputats, Sr. Conseller, em fa la impressió que hi ha
bastant incoherència dins les Directrius, entre el que diuen les
idees i el que el Govern practica cada dia. Jo no sé si realment
el Govern assumeix de veritat l'esperit d'aquestes Directrius
d'ordenació territorial, perquè si l'assumís, podria practicar cada
dia moltes de les coses que allà es diuen, sense necessitat
d'aprovació de cap norma en concret, i per altra banda, i pre
acabar aquesta intervenció, voldria dir que nosaltres no volíem
deixar acabar el període de sessions parlamentari, quan ja ha
transcorregut quasi la meitat dels seixanta dies d'informació
pública, jo li demanaria que el prorrogàs, si és possible, fins al
mes de gener, per no fer caure el final d'aquest període amb les
festes de Nadal i de cap d'any, i que, per tant, he de reconèixer
des d'aquí, perquè no em costa dir-ho, ja que els seus
antecessors no ho han fet, encara que el seu antecessor
immediat hi va fer bastant feina, que el Govern ha fet una feina,
que ha fet fer feina, que ha fet una gran presentació de les
Directrius, no venc aquí a queixar-me ni a criticar la
presentació de les Directrius, n'ha fet una presentació maca, que
és a disposició de tots vostès, i sembla que les Directrius han
estat redactades per gent que hi creu, però rebaixades, en totes
les seves conclusions, per les persones que surten fotografiades
a les primeres pàgines; fa la impressió que realment les
persones que han intervengut en la part dispositiva, que
realment és la que compromet jurídicament totes les
institucions i particular, ho sembla, hagin tingut por, o hagin
estat excessivament tímids i han tingut por que realment s'alteri
la situació actual, que s'alteri l'actual situació en el sòl rústic,
l'actual situació en relació amb els urbanitzables excessius, que
s'alteri la situació sobre el liberalisme hidrològic, de què
parlàvem avui al matí...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay, hauria d'acabar, perquè fa prop de quinze
minuts que (...).

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

La darrera frase, que, en aquestes directrius, els
problemes hi són, que les idees són moltes, però que les
solucions no s'han extret sense perjudici d'aquesta anàlisi de
la situació i d'aquesta utilització de les idees. Moltes
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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Triay, el que primerament vull fer és agrair-li un poc el
rigor expositiu, habitual en vostè, quan ha fet la seva
exposició. I li he de dir que a la primera part de la seva
exposició m'he sentit quasi quasi identificat amb vostè. Sé
que quan arribi el moment, esper que torbi molt vostè serà
un bon conseller d'Ordenació del Territori. Miri, endemés,
com que ens ha felicitat..., jo, quan vostè m'ha donat
l'enhorabona, he dit: "em dóna l'enhorabona, però darrera,
què em dirà?", i ha estat ver, me l'ha donada, l'enhorabona,
és a dir, vostè comparteix les Directrius d'ordenació del
territori, hi té dubtes, però les comparteix; és important.

Miri, òbviament, la coherència o no de les Directrius
només es pot demostrar llegint-les detingudament, és a dir,
estudiant-les, cosa que estic segur que vostè ha fet, i amb
tota l'extensió. Per tant, és molt difícil demostrar una
cohesió d'un document tan ample com aquest amb una
exposició, com vostè deia, tan curta. Per tant, jo només faré
una exposició de les idees generals, de les grans línies
mestres, que he tractat d'agrupar per parcel•les, per tractar
d'arribar pertot.
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Però abans, jo crec que és bo que sapiguem d'on venien les
Directrius, és a dir, com s'han elaborat, per això, jo crec que és
necessari dir-li que hi va haver bàsicament tres fases. Hi faré
molta via.

La primera passa, d'anàlisi i diagnòstic, és allà on es va
donar participació a més de 140 institucions de les Illes, i en la
qual van participar més de 150 experts, per saber quina era la
situació en aquests moments a les nostres illes de l'ordenació
del territori. No importa que li digui que cap document
d'ordenació ha experimentat u període de consultes com aquest,
mai no s'havia fet això. D'aquí es treuen dues conclusions
importants: que el valor més important dels municipis és el
paisatge i que és  necessari coordinar urbanísticament tots els
planejaments municipals.

Segona fase, elaboració de les hipòtesis del model territorial
i aprovació. Consell de Govern, abril de l'any 96.

Tercera fase, elaboració de l'avanç. Presentació d'aquest
avanç, és on estam ara. Mes d'octubre del 97.

I anam cap a un període d'informació, exposició pública.

Per tant, és obvi que si el que vostè ens vol dir, o el que
vostè ens ha dit, és que les Directrius d'ordenació del territori
no són perfectes, que hi ha errades, oblits, fins i tot certes,
podria ser, per què no, incongruències sobre determinats
aspectes específics i concrets, és possible que així sigui, és un
document molt ample, i és així.

Però per això, precisament per això, perquè vostès ens hi
ajudin, i tots els sectors implicats ens hi ajudin, estam en aquest
moment en període d'al•legacions, en període de reflexió. En
una paraula, estam tractant de millorar i enriquir les Directrius.

Vostè ha fet una referència molt petita al que ens hem torbat
a treure les Directrius d'ordenació del territori. Vostè sap que
som en aquest moment, de disset comunitats, la quarta
comunitat que té directrius d'ordenació del territori en el
Parlament, n'hi ha d'altres, la gran majoria no tenen directrius.
Per tant, tot i que hi arribam tard, pensi que és una feina ingent,
és un document amb unes característiques determinades i que,
per tant, jo crec que és millor arribar amb retard que arribar a
punt, però d'una manera precipitada, d'inseguretat, no tenc cap
dubte en aquest sentit.

Després, dins el seu plantejament, ens parlava de dues
coses, la discrepància..., la coherència interna de les DOT, i
després, la discrepància que hi pugui haver amb les accions de
govern. Dues pinzellades, molt ràpides: Totes les accions de
govern que s'han desenvolupat aquests dos, tres, quatre darrers
anys en qüestió d'ordenació del territori, totes, han estat
imbuïdes, totes han estat informades per l'esperit, per la
filosofia, de les DOT, que ja s'estava fent feina en elles. A què
em referesc? A la Llei del sòl rústic, al Pla de pedreres, al Pla
del Pla, al Pla de residus sòlids urbans, als criteris dels plans
territorials que en aquest moment hi ha aprovats ( Tramuntana,
el Raiguer,  Menorca, Eivissa), als criteris del Pla energètic, als
criteris del Pla de residus; tot ha estat absolutament informat.
Per tant, l'actuació del Govern s'ha ajustat a aquestes directrius.

Això no vol dir òbviament, que qualque actuació,
qualque fet concret i aïllat pugui, en un moment donat,
aportar o aparentar una discrepància respecte de les DOT.

Per tant, ja sense més dilació, el que faré serà passar a
analitzar, si em dóna temps a fer-ho, aquests tretze grans
grups de problemes detectats, d'acord amb l'anàlisi que es va
fer, anterior a l'avanç de les Directrius, i la seva conseqüent
proposta que es fa dins les DOT.

La metodologia, problema, proposta que es fa i articles,
dret positiu, que es proposa, allà on es recullen aquestes
propostes, allà on, de qualque manera, es traspassen
aquestes propostes, concreció absoluta i total. 

Miri, primer problema: Manca d'integració paisatgística,
pel que fa a infraestructures, edificis de qualsevol tipus.
Proposta davant les Directrius: Integració de les actuacions
humanes dins el paisatge, restauració de paisatges
deteriorats, incorporació d'estudis de paisatge i normes per
al seu tractament tant dins espais rurals com urbans, a
desenvolupar per les diverses figures de planejament,
incorporar als planejaments municipals mesures estètiques
d'integració. Ubicació: Capítol quatre, articles 21 a 24. A mi
em sap greu ser tan esquerp en l'exposició, però és que és
l'única manera de demostrar la coherència.

Miri, segon problema detectat: Pressió humana sobre els
ecosistemes i deteriorament del medi natural. Propostes que
es fan des de les Directrius: Protecció i desenvolupament de
plans específics dels espais naturals protegits, els PONS;
adaptació de les actuacions humanes a les característiques
naturals de l'entorn; desenvolupament d'una xarxa d'àrees
protegides representativa dels ecosistemes insulars;
protecció específica a la biodiversitat; desenvolupament
d'una xarxa d'àrees recreatives; incorporació de convenis i
programes internacionals per a la protecció de la natura;
desenvolupament d'actuacions de control urbanístic per a
prevenció de riscs naturals. Ubicació en el document de les
DOT: Capítol dos, articles 3 a 13; capítol sis, article 28.32.
Mirin-s'ho.
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Problema tercer: Pèrdua de la qualitat ambiental a les zones
més poblades del territori, recuperació de la qualitat dins espais
urbans. Propostes que es fan: Establiment dels estàndards de
qualitat, d'acord amb norma europea; implantació de programes
de gestió ambiental, "ecoturdestinacions", per exemple (Agenda
local 21 de Rio). Normes de control d'abocaments,
desenvolupament de programes d'educació ambiental. On
s'ubica el capítol tercer: Article 14 a article 20.

Quart problema, problema detectat: Excessiu
desenvolupament de la segona residència a sòl rústic. Aplicació
de Llei de sòl rústic, lògicament és la proposta, establir una
correspondència entre la possibilitat de construcció i les
característiques del medi. Hem d'adequar a cada construcció en
rústic específicament al sòl concret. Ubicació: Capítol sis,
article 28 fins a l'article 32, annex d'ordenació del sòl rústic i a
la matriu d'ordenació.

Cinquè problema detectat: Poc aprofitament del potencial
del patrimoni cultural i necessitat d'establir mesures per a la
seva protecció. Propostes que es fan a les Directrius: Incorporar
corporació de mesures de dinamització i de protecció del
patrimoni, estratègies de dinamització social del patrimoni
cultural (parcs etnogràfics), catalogació de béns d'interès
cultural i foment de la reutilització d'immobles amb interès
patrimonial. On s'ubica: Capítol cinquè, article 25 a 27, hi ha un
annex de figures de dinamització, que són els parcs etnogràfics.

Sisè problema detectat: La necessitat d'estructurar el sistema
urbà i orientar-lo cap a un model que incideixi més en aspectes
qualitatius que en aspectes quantitatius. Que significa això?
Equilibrar el territori, descongestionar la macrocefàlia de Palma
dins Mallorca, Eivissa i Menorca estan bastant més
equilibrades. Propostes que es fan des de les DOT: Equilibra el
sistema urbà, lògicament, integrar les zones turístiques en els
espais urbans que els confronten, establir programes de
dinamització específics per a cada tipus d'espai urbà, centres
històrics bàsicament, desenvolupament (Agenda local 21) i
millora de l'atractiu urbà i ambiental dels nuclis de població
dins les zones turístiques, això és el Pla Mirall, Sr. Triay. On
s'ubica: En el capítol vuit, articles 45 fins a 52, concretament.

Setè problema detectat: Un excessiu creixement potencial
dels espais construïts, segons el planejament actual, al qual
vostè feia referència. Quina és la proposta de les DOT:
Analitzar les necessitat de creixement i revisar el sòl qualificat.
Ubicació en el document (...) de les DOT: Capítol vuit, articles
43 i 44, vostè hi ha fet referència.

Vuitè problema detectat: Manca d'adequació del sistema
d'equipaments a l'estructura del sistema urbà i a les necessitats
socioeconòmiques de les Illes. Propostes que es fan des de les
DOT: Establir els criteris en els plans directors sectorials per
aconseguir una correspondència entre el caràcter i escala dels
equipaments i l'estructura de sistema urbà, establir també
criteris d'integració ambiental i paisatgística dels equipaments,
potenciar la sensibilitat dels equipaments per part de la
població. On s'ubica: Capítol deu, articles 22 a 86.

Novè problema detectat, realment són tres problemes en
un: Necessitat d'establir una correspondència en matèria
d'infraestructures entre les actuacions sectorials i el model
sostenible, primer problema; segon problema necessitat de
millorar les infraestructures de comunicacions de forma
compatible amb el medi i desenvolupar unes
infraestructures de caràcter mediambiental; tercer problema,
solucionar els problemes de proveïment d'aigua i optimitzar
la gestió dels recursos hidràulics. Miri, no li llegiré totes les
propostes perquè ja vaig malament de temps. On està
ubicat: Capítol nou, a totes les seccions, de l'article 53 fins
l'article 81. Propostes concretes.

Desè problema detectat: Necessitat d'augmentar la
diversificació de l'activitat econòmica. Propostes: Mantenir
l'activitat agrària, garantir una integració ambiental
d'aquestes activitats agropecuàries, establir una política de
sòl industrial adequada al nostre model territorial sostenible,
millorar la integració ambiental i paisatgística dels espais
industrials, fomentar el desenvolupament de les noves
activitats terciàries (Parc BIT), dins el Pla director sectorial
d'equipaments comercials, potenciar-hi el comerç
tradicional com a element de dinamització urbana. On
s'ubica: Capítol onze, articles 88 a 92 i article 95 a 96.

Onzè problema detectat: Necessitat de millorar i
requalificar l'oferta turística, manteniment de la seva
competitivitat i reduir l'estacionalitat. POOT, bàsicament
POOT, Ecotur i millorar l'oferta d'allotjaments
complementària i diversificació de l'oferta turística de les
Illes Balears. Capítol onze,  articles 93 i 94.

Dotzè problema detectat: Necessitat de coordinar els
plans municipals amb els plans territorials parcials,
establiment d'àmbits i criteris per al desenvolupament
d'aquests plans territorial. No hi ha una altra manera. On:
Capítol set, article 33 a article 44.

Acab, gestió territorial, problema detectat: Necessitat
d'establir sistemes de col•laboració i d'articulació del
desenvolupament de les diferents actuacions territorials de
forma coordinada i consensuada. Propostes: Establiment de
criteris de revisió, redacció i coordinació dels plans
municipals amb plans territorials de la LOT, establiment de
criteris de coordinació entre les diferents administracions de
cooperació en el tractament i actualització de les bases de
dades, desenvolupament de la imatge corporativa del
territori i desenvolupament de programes de formació de
personal, redacció de la memòria sobre l'aplicació de les
DOT d'acord amb el que disposa obligatòriament la Llei
d'ordenació del territori i definició d'unes normes
subsidiàries per als municipis sense planejament, també
d'acord amb el que proposa la Llei d'ordenació del territori.
On som? En el capítol, seccions primera i segona, de
l'article 97 fins a l'article 103.
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Per tant, Sr. Triay, clar, és vera que tendrem temps de
discutir tot això i que haurem d'entrar partida a partida, i que
haurem d'entrar partida a partida, i que haurem d'entrar,
efectivament, concepte per concepte. Però clar, miri,
coherència, jo crec que és absoluta; es fa una anàlisi, es fa un
diagnòstic i es fa un dret positiu d'acord amb aquest diagnòstic
que s'ha fet; coherència absoluta.

Per altra banda vostè em deia que les actuacions que el
Govern du endavant no van en consonància amb aquestes
directrius. Miri, no des d'ara, no des d'ara, des de fa tres anys;
per tant jo crec que les Directrius sí que són un instrument
absolutament imprescindible, absolutament necessari, que
potser haguem arribat tard però que, en qualsevol cas, és millor
que arribassin tard reflexionades i amb possibilitat d'arribar a
tots els sectors socials que no aviat, de pressa, i d'una manera
precipitada. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bé, jo no felicitaré el Govern per aquestes directrius
d'ordenació, no el puc felicitar per diferents motius. En primer
lloc, perquè arriben tardíssim; ja sé que es diu que allò
important és que arribin encara que sigui tard. 

Però per què no puc felicitar el Sr. Conseller? Bé, per molts
de motius. En primer lloc, perquè aquestes DOT, aquest avanç
de DOT està ple de bones intencions, està ple de bones
paraules, està ple d'expressions tan gastades ja com
desenvolupament sostenible; per tant, en principi grans
filosofies pseudoecologistes, proteccionistes, etc., però a
nosaltres ens suscita una gran desconfiança perquè nosaltres no
podem fer una abstracció i veure exclusivament aquest
document al marge d'allò que és fins ara la realitat de l'actuació
del Govern balear. Per tant, nosaltres no creim que a partir del
dia que s'aprovin de manera oficial les DOT el Govern balear
canviarà radicalment la seva manera d'actuar i començarà a
actuar d'una manera ecologista, etc.

Fins ara, què ha passat? Bé, el que ha passat és que la
realitat d'alguna manera va en contra del que es predica en
aquestes DOT, aquestes bones intencions, aquestes bones
paraules, és a dir, la realitat, el que s'aprova, el que finalment
surt aprovat en el BOCAIB va molt en contra d'aquestes
intencions. Per tant, la incoherència crec que és enorme, i el
que es fa es presentar, amb gran desplegament publicitari,
aquestes directrius d'ordenació fent creure a la gent que el
Govern del Partit Popular està ja preparat, que ja està tot a punt
perquè aquestes illes siguin les més idíl•liques del món i com
si ja visquéssim al paradís i que això ha estat fruit del Govern
del Partit Popular quan tots sabem que això és mentida. 

A més pensam que aquestes directrius d'ordenació territorial
seran poc útils, i això és el terrible; poc útils per què?, en
primer lloc perquè ja tenim aprovats molts de plans parcials
que haurien d'estar sotmesos i supeditats a aquestes
directrius d'ordenació territorial. El conseller ens diu que no,
que quan ja varen fer aquests plans parcials ja varen tenir en
compte les Directrius d'ordenació, cosa bastant difícil; hi ha
alguns plans d'aquests parcials que fa ja quatre anys que
estan aprovats, quan encara no hi havia quasi ni una paraula,
ni una frase escrita de les Directrius; per tant difícilment
podien tenir en compte llavors unes directrius d'ordenació
territorial que no existien. Per tant, en tot cas el que ens
hauria de dir és: "bé, ara el que farem serà revisar tots els
plans sectorials, els revisarem i els canviarem a la llum
d'aquestes directrius d'ordenació que surtin"; això ja seria
una altra cosa.

I també hi ha els planejaments urbanístics i els sostres de
població. Es diu, ja ho ha explicat el Sr. Triay, que no, que
això no es tocarà; els sostres de població altíssims que tenen
bona part o la majoria dels nostres ajuntaments quedaran
talment, les Directrius d'ordenació no poden entrar d'una
manera quasi..., podríem dir que tenen una por com si això
fos, no ho sé, com marcar unes directrius clares, fins i tot
d'àmbit d'obligació, d'àmbit legislatiu als ajuntaments, a tots
els plans sectorials com si això fos, no sé, estalinisme o
alguna cosa així. No, no, és que s'hi ha d'entrar perquè, si
no...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Balanzat, jo li he de recordar que l'interpel•lant era el
Sr. Triay i vostè ha de fixar la posició en relació. Només ho
dic perquè en el cas que, quan el conseller faci ús de la
paraula, es dirigeixi a vostè, estarà en tot el seu dret.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Com alguna vegada ha passat en aquesta cambra, li dic
al Sr. Triay perquè després li conti al conseller.

Per tant, unes directrius que vinculen molt poc, que són
poc concretes i que són -com deia un famós diputat que fa
alguns dies que ha deixat aquesta cambra- són recados a la
madre superiora, serviran de ben poca cosa.
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Després hi ha una altra cosa que m'ha xocat. Ha fet
referència, el Sr. Conseller, diverses vegades al Pla Agenda 21
com a una cosa important. Bé, jo vull recordar que aquest
diputat que els parla va presentar ja fa cosa d'un any una
iniciativa per dinamitzar els plans d'Agenda 21 i se'm va dir que
ni hablar, es va rebutjar aquesta iniciativa. Per tant, com dic, les
accions, les coses concretes, el dia a dia de la gestió del Partit
Popular i concretament del grup, perdó, del Govern balear, són
contradictòries amb les grans declaracions ecologistes. 

No dubti, en qualsevol cas, el Sr. Conseller, que Els Verds
presentarem gran quantitat d'al•legacions i, per tant,
d'aportacions en positiu per millorar aquestes directrius
d'ordenació perquè, en qualsevol cas, creim que és una eina
necessària i, com que veim que té moltes limitacions, volem
reconvertir-la de dalt a baix i volem millorar-la, i esperam i
desitjam que el Govern balear tengui en compte i estudiï totes
les al•legacions que es presentin dels partits de l'oposició, dels
grups ecologistes, les estudiï amb especial atenció per tal
d'incorporar-les i millorar aquest document. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida de les Illes
Balears té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en els
cinc minuts de posicionament no dóna més que per exposar
quatre idees relatives a allò que ha suscitat la preocupació del
grup interpel•lant i això intentaré fer amb la major capacitat de
síntesi possible. 

Prova de la importància d'allò que tractam és l'article 13 de
la Llei d'ordenació territorial quan ens diu que aquestes
determinacions -està en castellà la fotocòpia que jo tenc- "las
determinaciones de unas directrices de ordenación territorial
serán vinculantes para los planes territoriales parciales, planes
directores sectoriales y planes de ordenación del medio natural
que se elaboren en aplicación de la presente ley para todas las
administraciones actuantes en el territorio balear en aquellos
ámbitos en que la Comunidad Autónoma tenga competencias
asumidas, y para los planes urbanísticos regulados por la Ley del
suelo"; per tant, això informa tota la política territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

D'aquí es dedueixen dues coses: una, que aquest retard
de nou anys o de deu anys que acompanya l'aprovació de les
Directrius és particularment dramàtic, un no es pot retardar
deu anys i dir que no s'ha volgut precipitar, no és
excessivament seriós, i si hi ha altres comunitat autònomes
que tampoc no tenen directrius, tampoc no serveix
excessivament de consol; potser per a elles el tema
territorial no té la importància estratègica que té per a les
Illes Balears, potser a Castilla-la Mancha no viuen igual el
problema territorial, igual que nosaltres no veim de la
mateixa manera el problema miner que la Comunitat
d'Astúries; i, d'altra banda, vol dir aquesta importància,
aquesta capacitat d'informar tota l'ordenació territorial, que
la necessitat d'establir límits, de concretar fins a on volem
arribar en matèria poblacional, en matèria d'ocupació
territorial, etc., és absolutament necessari perquè, si no, com
aquestes directrius d'ordenació territorial, efectivament,
seran el llibre de capçalera dels redactors dels plans
sectorials, dels plans territorials, dels plans urbanístics
d'aquesta comunitat autònoma?; és impossible, què els
dirà?, els dirà bones intencions però no els dirà fites
concretes que han d'assolir i que, efectivament, els diferents
plans han de dissenyar els camins, les maneres d'arribar a
aquests objectius estratègics que, teòricament, han d'estar
presents en aquest llibre.

Efectivament un dels mal grossos d'aquestes directrius
és la seva inconcreció; passant a un símil futbolístic és com
aquell entrenador que deia: "no, mira, tu has de tirar fort i
col•locat; quan tenguis la pilota has d'anar alerta que no te
la llevin i, a la vegada, has de mirar si tens qualque
company per passar-la-hi; quan estiguis davant la porteria
has de passar just davant o just al punt a on el porter no
pugui arribar, perquè això és la manera de ficar un gol"; "sí,
d'acord"; però els jugadors li demanen: "però què feim?,
quatre tres tres, quatre dos quatre, cerrojazo, dues puntes,
qui va per la banda?", i ell diu: "no, no, mira, tu sobretot ves
alerta de fer-ho bé, tirar fort, col•locat". Bé, els jugadors no
s'aclareixen i, efectivament, com diu un fulletó interessant
que ha publicat el GOB al respecte, la conclusió és que
Alabés 3 - Directrius 0, i efectivament és molt fàcil fer una
llista on jo només tendré incoherències entre aquests grans
propòsits que enumera l'entrenador i el que és la política
concreta de l'equip, i en aquest fulletó es parla d'ANEI,
màxima protecció i respecte, etc., Cap Pinar, una pedrera a
la serra de Tramuntana, sòl rústic màxima protecció, etc.,
etc., toleram fins i tot edificacions a parcel•les inferiors a
14.000 metres en segons quins casos, no posam terme ni tan
sols a les parcel•lacions sistemàtiques del sòl rústic, no hem
de créixer consumint més territori però tenim quatre, cinc,
sis urbanitzables d'un munt d'hectàrees en marxa... Però jo
no em vull estendre massa sobre aquesta reflexió de la
manca de concreció i de les bones paraules de les DOT
perquè crec que això és una anàlisi excessivament benvolent
amb les DOT, si deim que són molt bones paraules però no
es concreten; no, és que les paraules no són tan bones, des
del nostres punt de vista.
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Deia el senyor interpel•lant, el Sr. Triay, que hi ha una sèrie
de termòmetres que són els índex de sostenibilitat. Els
termòmetres són una mica basts, no és una cosa així de
termòmetre clínic, digital, d'aquests que fan "pip, pip, pip", res,
en absolut, és una mica com quan la padrina ens posava la galta
al front a veure si teníem febre, no van massa fins aquests
termòmetres i per això no es disparen. Per exemple, un dels
índex de suficiència, de sostenibilitat, un que m'he detingut a
analitzar amb una mica de cura, fa referència als residus i el
termòmetre més o manco pondera la línia de la següent manera:
que el percentatge de creixement total dels residus produïts
sigui més baix que el percentatge de creixement dels residus
reciclats, i així el termòmetre "pip, pip, pip", però clar... Bé, jo
he fet una hipòtesi en un territori a on reciclàs el 10% dels
residus, una mica més del que recicla ara mateix Mallorca, amb
un increment percentual del total dels residus del 5%, que més
o manco és un increment percentual normal, he fet el càlcul
amb calculadora i la fórmula de l'interès compost i tot això de
quan s'arribaria, respectant aquest índex de sostenibilitat, quan
arribaríem a tenir una proporció no del 10%, sinó del 40%, és
a dir, que allò reciclat fos el 40% dels residus produïts; 40% no
és cap fita extraordinària, s'està aconseguint a moltes zones i a
moltes ciutats d'Alemanya, d'Holanda, del nord d'Europa;
passar d'aquest 10%, que és una mica més del que ara mateix té
Mallorca, a aquest 40% respectant el termòmetre que no se'ns
posi en marxa i que no ens indiqui res, arribaríem a aquesta fita
del 40% l'any 2153, 2153, és a dir, que això són unes directrius
no per al segle XXI, són unes directrius, de qualque manera, per
al segle XXII, 2153. 

Què vol dir?, que aquest criteri pot ser interessant en
abstracte, però quan hom està en una societat que produeix
residus i que està en uns nivells del 10%, dir simplement que
vols que hi hagi més creixement percentual de residus reciclats
que del total és no dir res, senzillament, perquè, a més, l'any
2153, Sr. Antich, vostè hauria de cremar 300 milions de tones
perquè al final sortís la proporció, o sigui, que vagi preparant
línies abastament.

Però hi ha una altra qüestió, a part d'aquesta qüestió dels
termòmetres, que m'interessa remarcar que és, des del nostre
punt de vista, el tema clau. Per si algú tenia por i algú ha tengut
por d'aquestes directrius, hi ha un article 102 que és per
tranquil•litzar el personal, que marca un clar continuïsme
d'aquestes directrius respecte a la política anterior i diu que las
DOT asumen lo dispuesto por los planes directores sectoriales en
vigor en el momento de su aprobación, así como en lo expresado
en los aprobados inicialmente y en los criterios aprobados por la
redacción de nuevos planes sectoriales, etc., etc.", eh? "Las DOT
asumen lo dispuesto en los criterios aprobados por el Parlament
para la redacción de planes territoriales parciales". Se asume
todo, i un dirà que bé, que s'assumeix com una realitat de facto
per després modificar-la. No, no, no, no. No, les DOT han de
servir de referència per al desenvolupament i aplicació
d'aquests plans, de cap manera es planteja -és una realitat- que
volem canviar, i si qualque dubte hi havia encara, a l'únic pla
que donen un toc és al Pla territorial del Pla, que efectivament
és polèmic a nivell...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, estic acabant; 30 segons, Sr. President, si m'ho
permet.

Efectivament és un pla que és polèmic dins el mateix
Partit Popular i és l'únic al qual fan una referència concreta
i diuen que haurà d'estar especialment a allò que diu l'article
33, apartat (..)

Per tant, en definitiva, sota la inconcreció, sota les bones
paraules, sota la manca de fixació de criteris definitoris de
polítiques estratègiques, no hi ha tanta innocència com
sembla sinó que hi ha, en definitiva, la servitud, la hipoteca
cap a una política que és la política que, en definitiva, el
Partit Popular ha aplicat els darrers anys i que amb aquestes
directrius a la mà no té perquè canviar, i m'interessa deixar
constància d'aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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. Sr. Triay, enhorabona per aquesta iniciativa perquè
si esperàvem una compareixença perquè algú ens explicàs
aquestes directrius, la veritat és que la podíem esperar
d'asseguts. Vàrem anar a sa Llonja, vàrem intentar esbrinar
què era l'avanç de Directrius, però de primera mà vàrem
tenir un poc més tard uns volums en castellà -
afortunadament avui en tenim uns en llengua catalana, que
han costat menys que el recull legislatiu que encara ara no
ens ha arribat en català- i creim que és bo fer aquestes
reflexions. Serem molt breus perquè crec que és un debat
que durarà molt de temps.

D'entrada vull també afirmar una cosa que amb més o
menys sentit ha dit el Sr. Triay, i és que la música ens
agrada; la lletra no ens agrada tant perquè les cançons que
canten deu fer 40 anys que són les mateixes perquè, com ha
dit al final el Sr. Grosske, ens remetem als plans existents i,
d'alguna manera, a allò existent, però allò que es parli,
sobretot, de l'estat de la qüestió ens sembla encertat i
algunes de les mesures que s'apunten, tot i que ens ajornam
molt, i allò que li demanàvem tots els grups, em sembla, que
han intervingut, demanàvem al Govern és que mentre
reflexionam comencem a aplicar; allò que no s'aguanta per
cap banda és que aquests darrers quatre anys es fa això que
diuen les Directrius o, si no, retir tot el que he dit de positiu
de les Directrius, i jo no he interpretat la realitat i les
paraules que diuen les Directrius.



4022 DIARI DE SESSIONS / Núm. 96 / 26 de novembre del 1997

Quan li demanàvem també al Sr. Conseller que pareixia més
bé una campanya d'imatge ens va dir que sí, que ho era, que
naturalment vivíem del turisme i, realment, sembla més una
campanya d'imatge que un debat real d'ordenació del territori.

No entraré en els deu anys de retard i que assumeix tots els
plans perquè ja n'han fet prou esment. Em centraré només en un
parell de punts. El problema del creixement urbanístic jo crec
que es detecta bé; es detecta que és un problema que es pugui
duplicar el sostre d'habitatge; deien les hipòtesis que es
multiplicava per quatre la capacitat de població. Coincidesc
amb el conseller, en recents manifestacions completament en
sintonia, que el gran problema és problema residencial, no és de
plaça turística (...), sota l'era, que és la més fiscalitzada i que
sens dubte és la que du més riquesa i sobre la qual, d'alguna
manera, hi ha hagut aquests darrers anys un cert control, que és,
per paga, la que sí entra en aquestes directrius; però la
residencial, que és una plaça turística estranya, o que és una
plaça de segona residència de resident, aquesta no es redreça.
Se'ns diu que podem caure dins el caos si continuam amb
aquest model depredador, ja no es parla de "hongkonització",
no he trobat la paraula, però la idea sí que encara hi és, que cal
requalificar el litoral, que hi ha massa construccions, que és
necessari no consumir més territori..., ara, quan anam a cercar
què és el que s'ha de fer, aquí és on ens falla i, de tota manera,
hi ha una orientació en aquest article 44 que s'ha comentat que
podria ser una primera passa, però se'ns diu s'ha de negociar la
reducció de places amb els promotors, els ajuntaments i
l'autoritat urbanística, que no sabem ben bé què significa.

Nosaltres el que proposam és que el debat d'aquestes
directrius serveixin per a un gran pacte, si realment hi ha
intenció de redreçar el model, i anem a aturar allò que està en
marxa avui mateix. Les 10.000 places de Llucmajor, per posar
un cas, 5.000 places a Santanyí per posar-ne un altre. Sembla
que el Govern, fins ara, que vota a favor de tots aquests
desenvolupaments que vénen d'ajuntaments del Partit Popular,
a més, només ha reaccionat en un cas d'una manera bastant
estranya, del qual la negociació de les 1.300 places a 2.000 no
és suficient, que és el tema dels Canons; massa bé, però d'una
manera absolutament isolada ens trobam aquest tema dels
Canons, en la resta no hi ha cap intervenció. Si realment hi ha
ganes de fer-ho, assumeixin aquest compromís. Abans de fer
els consells insulars, el d'Eivissa, el de Mallorca, amb menys
motius el de Menorca, hi posin finançament. El Govern hi està
d'acord?, que voti a favor a les comissions insulars d'urbanisme
de les quals forma part i anem a redreçar aquest model, anem
ja a pactar això.

Ens temem que no va per aquí; la idea és no donar ni una
sola pesseta perquè es pugui finançar, la idea és no ajudar des
del Govern perquè això sigui així i ja ens han dit que via PTP
cap ni un, quan el que diu l'article 44 és que ho facin els plans
territorials parcials i si no els planejaments, i les mateixes
directrius ens diuen que, determinades mesures de redreçament
territorial, no les podem residenciar damunt els ajuntaments
perquè no tenen capacitat o perquè formen, d'alguna manera, un
còctel, una espècie de puzle que no té sentit. Per tant, es
comprometi el Govern i així ens hi trobaran; facin una comissió
de seguiment, una comissió que jo demanaria al Govern que la
creï amb urgència.

També se'ns demana o es diu que hi ha d'haver més
identitat. Completament d'acord, són paraules amb les quals
nosaltres ens sentim molt identificats, però no acabam de
veure com una urbanització més gran que s'Alqueria Blanca
devora s'Alqueria Blanca no pot destrossar tot el caràcter
que tengui s'Alqueria Blanca, és que no veim com es pot
combinar, això. I hi ha un dels elements que no compartim
perquè creim que serà molt distorsionador de tot aquest
debat, que seria mesclar allò turístic amb allò residencial:
s'hi incideix molt, mesclar allò turístic amb allò residencial.
Creim que és molt perillós, són sensibilitats diferents, són
necessitats de renous i de tota mena diferents, i voler-ho
mesclar crec que serà molt difícil i molt complicat.

En sòl rústic, ni hi entraré. Tot el que diu, bastant d'allò
que diuen les Directrius, aquest document, ens sembla
interessant. L'expansió urbana és avui d'abast insular. Són
denúncies importants, però després no es redreça tampoc
res, es deixa parcel•lar tota l'illa per fer casetes d'eines, això
sí, casetes d'eines, i es fixen parcel•les mínimes de 7.000
metres per fer residències. Cap protecció addicional per al
sòl rústic, etc.

Sobre recursos naturals i el paisatge és que, li ha dit el
Sr. Balanzat, tot el que es presenta aquí que va en la línia de
les Directrius torna enrere. Li han posat un exemple: litoral,
protecció dels 500 metres, ho diuen les Directrius, tornat
enrere del PSM a una llei; de reserves marines, ho diu,
també, proposta del PSM tornada enrere; tot el que deim en
línia del que diuen les Directrius ens ho tomben i ens diuen
que no passem pena, que van fent avançaments, van
reflexionant, si no és d'aquí a un any serà d'aquí a dos,
perquè hi hagi un debat, després els planejaments ja s'hi
adaptaran amb temps i palla d'ordi, perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President.

En tot cas, idò, només un exemple més que ens ha
regirat, quan ens diu que els plans territorials, els plans
directors ja recullen el que diuen les Directrius, i tot d'una
hem pensat en els residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca,
100% incineració no creim que vagi amb les ratios i amb la
literatura que nosaltres hem llegit, o no ho hem entès, o no
hem entès res.
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Carreteres, transports, energia, patrimoni cultural sense
doblers; innovació que no veim a les actuacions; insularitat,
estacionalitat, massa coses. La sostenibilitat creim que..., al
tema municipis vostès li diuen un model madur, nosaltres li
deim saturat i creim que no hi ha, en aquestes directrius, la
voluntat política de canviar-ho. Si s'aplica tal com ve creim que
hi hauria moltes línies de mesures que nosaltres hi estarem
d'acord, nosaltres volem col•laborar en aquest debat però la
veritat és que el Govern fa tot el contrari. 

I si m'ho permet el Sr. President, només un segon, li hauria
de dir que no compartim per res la comarcalització de l'illa de
Mallorca en concret que preveuen aquestes directrius; com a
inquer no aniria tranquil a ca nostra sense dir-li que el paper del
centre de l'interior de Mallorca difuminat dins un Raiguer on no
té res a veure en tradició políticament. I quant al fet que els
equipaments són de l'entorn i són del nord quan aquesta línia
d'infraestructures que preveuen aquestes directrius, fan perdre
tot el protagonisme i l'envien cap a la Mancomunitat Nord o
cap a altres indrets. Creim que aquest oblit, aquest no respecte
del que ha estat una tradició de tres pols dins l'illa de Mallorca,
avui ja canviats, naturalment, però que s'haurien de respectar
mínimament per no desatendre l'interior. Creim que és un mal
plantejament. En tot cas ho debatrem amb més temps durant
aquesta tramitació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
naturalment en primer lloc em vull afegir a la felicitació del
grup interpel•lant al Govern quant a la presentació d'aquest
avanç de directrius d'ordenació territorial. És vera que hi ha
hagut un retard, ningú no el pot negar ni dissimular, però també
és vera que aquell termini de vuit mesos que marcava la Llei
d'ordenació territorial del 87 crec que ningú no pot dubtar que
va ser, una mica, fruit de la inexperiència, de la ingenuïtat sobre
la complexitat del procés relatiu a l'ordenació territorial. El que
és cert i vera és que a dia d'avui tenim un avanç de directrius,
i el que és cert i vera també com deia el conseller és que no
hem anat massa al darrera del ritme que han marcat les altres
comunitats autònomes: recordem que tan sols el País Basc i
Catalunya, comunitats històriques, i Navarra tenen ja unes
directrius aprovades i només en tramitació parlamentària les té
la comunitat autònoma aragonesa.

En qualsevol cas també voldria felicitar el Grup Socialista,
perquè crec que el debat sobre les Directrius d'ordenació
territorial és un debat que ha de ser viu i que ha d'estar present
en aquesta cambra durant la seva tramitació parlamentària i en
aquests moments, fins i tot, extraparlamentària. L'objectiu, en
qualsevol cas, és provocar un ampli diàleg institucional i social
per tal que es pugui arribar a un ampli consens en aquesta
matèria, objectiu que crec que persegueix el Govern i que crec
que és digne de tot elogi.

Però anem a entrar en els motius o les crítiques més
importants que el Grup Socialista ha fet a aquest avanç de
directrius d'ordenació territorial. Hi ha una desconfiança
quant a la idea genèrica del desenvolupament sostenible o,
millor dit, es planteja el Sr. Triay la pregunta de si la
referència al desenvolupament sostenible és una referència
retòrica o si és, efectivament, una referència compromesa.
Jo, en representació d'aquest grup que li parla, del Grup
Popular, li puc assegurar que estic absolutament convençut
que és una referència compromesa, em va bastar escoltar les
paraules del conseller de Medi Ambient en el seu acte de
presa de possessió i a més coneixent el seu tarannà i la seva
manera de ser, per entendre que avui en dia s'ha de creure
amb aquest desenvolupament sostenible i amb el respecte al
medi ambient, ja no només per convicció, que hi creu i que
estic convençut que el respecta, sinó també per raons
estrictes de supervivència econòmica, unes illes limitades al
seu territori i als seus recursos naturals i que viuen, d'una
manera quasi directa i exclusiva del sector serveis,
necessiten més que mai d'un tracte respectuós al medi
ambient i de la concepció afectiva, compromesa i en cap cas
retòrica del desenvolupament sostenible, i en aquest sentit
estic absolutament convençut que el Govern hi creu.

Entram a la part dispositiva o obligatòria d'aquestes
directrius, vostè no hi ha entrat massa per raons evidents de
temps, estic convençut que hagués pogut analitzar-les molt
més, perquè són millorables, com qualsevol obra humana,
i perquè efectivament tenen els seus errors i poden tenir les
seves qüestions millorables, ha començat parlant d'una
sensació de frustració davant aquestes directrius, jo no la
tenc, jo crec que aquestes directrius susciten en aquests
moments un ampli debat, un ampli corrent d'opinió sobre
aquestes directrius i crec que és això el que es persegueix en
aquesta fase, no hem arribat a cap fase definitiva i crec que
en aquests moments no podem dir que les Directrius són
frustrants, perquè entenc que estan complint l'objectiu que
en aquests moments tots volem, suscitar i provocar aquest
debat entre totes les institucions i entre tots els agents
socials.

Poca concreció, Sr. Triay, unes directrius difícilment
poden deixar de ser una cosa genèrica, en termes generals,
si em permet la redundància, després hauran de ser
concretades i desenvolupades pels instruments i per les
disposicions oportunes, el seu mateix nom, directrius, així
ho indica, és difícil concretar i especificar molt més enllà
del que ho fan els avanços que s'han presentat en el dia
d'avui. Descriuen, aquestes directrius, un model al qual tots
aspiram, ho fan, i després, com li deia, és quan s'hauran de
desenvolupar i arribar a aquests objectius amb els
instruments adients.
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Parla també de poc compromís. I és que jo crec que no basta
el compromís del Govern, jo cec que el gran èxit i el gran
objectiu d'aquestes directrius és precisament cercar la
implicació i el compromís de totes les institucions, se cerca
precisament, i jo crec que això és l'originalitat i la novetat
d'aquestes directrius, arribar a un nou enfocament de la gestió
del territori, com una empresa col•lectiva on els particulars, les
institucions, els agents socials, tots conjuntament de baix a dalt
puguin anar construint un model territorial al qual tots aspiram.
I en aquest sentit, és evident que no basta ni és necessari el
compromís del Govern, es requereix també el compromís de
tots aquests altres que jo li esmentava.

Però no hi ha cap dubte que el tema més important que
vostè ha encetat i que requereix un comentari especial és el dels
excedents de sòl urbanitzable, perquè efectivament ningú no
pot discutir que els programes de recuperació paisatgística, de
millora de la qualitat urbana, etc., són programes que tots
desitjam i que, de fet, no és que s'hagin de fer a partir de les
Directrius, sinó que ja es fan, hi ha hagut plans d'embelliment,
hi ha el Pla Mirall en fase d'execució, etc., realment el
problema important és el que vostè ha esmentat, excedents de
sòl urbanitzable. I tenim, per primera vegada, un article, el 44
d'aquestes directrius, que en parla. Parla de la possibilitat clara
de desclassificar aquests sòls, evidentment amb unes prioritats,
allà on no hi ha una patrimonialització dels drets i sempre
arribant a acords i negociacions amb els propietaris. Però, Sr.
Triay, és que vostès, el Grup Socialista, volen alguna cosa més
que això? Perquè si volen qualque cosa més que això, ho han de
voler aquí, a l'oposició, però també on governen, al Consell
Insular de Mallorca, i al Consell Insular de Mallorca vostès
tenen l'oportunitat de dur a terme una actuació de
desclassificació de sòl urbà, on hi ha patrimonialització dels
drets per part dels propietaris, i vostès en fugen, com a moixos
escaldats, en fugen d'una manera crec que jo que claríssima;
mentre que el Govern de la Comunitat Autònoma fa estona que
ha declarat la seva intenció en relació al cas d'Es Canons, que
és al que m'estic referint, per si encara no ho havien notat, fa
ben molta estona que ha manifestat les seves intencions d'actuar
desclassificant amb el cost econòmic que això pugui tenir, i
parlant fins i tot de percentatges concrets i determinats, del
55%. De manera, que em sembla una mica contradictori que
vostè vengui aquí a posar a llum una crítica ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President. 

... a posar a llum una crítica d'inconcreció de les Directrius
d'ordenació territorial de poca ambició, perquè no s'entra a
fons en la desclassificació, quan vostès, quan tenen la
possibilitat quan governen, perquè és molt diferent venir
aquí a fer l'oposició, no ho fan. I això ho llig amb una altra
de les crítiques que ha fet, amb la dels instruments
financers, per què hi ha d'haver instruments financers lligats
a aquestes directrius? Els instruments financers, el Govern,
en aquest cas concret d'Es Canons, els ha oferts, i els han
rebutjats, quan els els han oferts, els han rebutjat, de manera
que és molt contradictori, em sembla molt paradoxal que
vostè parli, com a crítica més important d'aquestes
directrius, d'aquesta actuació, quan té l'oportunitat de fer-ho
i no ho fa.

En definitiva, jo crec que el conseller li ha explicat que
no existeix aquesta manca de coherència entre el diagnòstic
i les solucions, li ha parlat d'aquests 13 problemes i
d'aquestes 13 solucions, i naturalment no compartesc
l'opinió que això es contradiu amb l'actuació present i
passada del Govern balear. El Govern balear, Sr. Triay, i
això els pesa molt i els sap greu, ha estat posat d'exemple a
moltes bandes com a exemple de política mediambiental, i
això els pica, i ho saben, difícilment podrà trobar comunitats
autònomes tan valorades com la balear, a nivell europeu, en
tot el que són programes i projectes de recuperació
mediambiental, com els que s'han fet durant aquests 13
anys. És ver que hi ha deficiències, és ver que hi ha
mancances, i esperam que el debat que se suscita a rel
d'aquestes directrius, pugui ajudar a solucionar-les, però
amb l'esperit i amb la col•laboració de tothom, i sobretot
mantenint les mateixes idees allà on es governa i allà on es
fa oposició, no adoptant la seva postura que és molt fàcil i
molt còmoda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé vull deixar clar
que el felicit per haver aprovat inicialment les Directrius,
amb guant de vellut i mà de ferro també vull que hagi
quedat clar en la meva intervenció, encara que hagi estat
suau de forma que hi ha una profunda discrepància amb el
que és el contingut de les Directrius, contingut de les
Directrius que realment no estableix obligacions, que
posposa els efectes de la voluntat que expressa la part
expositiva, els posposa a uns plans territorials parcials, a
unes adaptacions, no estableix límits d'aquest tipus, ni hi ha
cap mesura cautelar que protegeixi el territori durant aquest
llarg camí, a diferents llocs de les Directrius i de les
hipòtesis del model territorial que al cap i a la fi és un
document absolutament coherent amb aquest, es parla del
llarg camí administratiu que tenia el planejament clàssic, i
aquí es repeteix exactament el mateix, una jerarquia de
planejaments que no entren en funcionament fins que no
s'aprova el següent.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 96 / 26 de novembre del 1997 4025

Jo no he posat en evidència errors de les Directrius, jo crec
que no és això, no es tracta d'errors que hi hagi a les Directrius,
perquè les Directrius jo crec que estan ben elaborades,
simplement estan elaborades per no aconseguir efectes pràctics,
ben elaborades, i la seva normativa és una normativa ben
pensada, ben elaborada, per no aconseguir cap efecte pràctic,
llevat del tema de decidir el que no havia decidit el Pla de
carreteres, per on anirà l'autopista de Manacor, és l'única
concreció realment real que hi ha dins aquestes directrius.

Jo crec que vostè, i amb el mateix to de tota aquesta
interpel•lació, crec que s'ha d'estudiar millor les Directrius,
perquè vostè n'ha de ser el primer propagandista, s'ha d'imbuir
del seu contingut i no ha de venir aquí a llegir un paper que li
ha fet un col•laborador a qui vostè hauria de renyar, perquè no
era el paper que havia de venir aquí a llegir, el paper dels
índexs dels capítols i a quins articles fa referència cada cosa, no
era el que s'esperava de vostè avui, hi ha textos molt millors
dins les Directrius, molt millors que el que vostè ens ha llegit
aquí, simplement ha vengut aquí un poc amb les mans buides
quan realment, de manera clara, veníem a escoltar els seus
punts de vista, perquè per ara no hem tengut altra oportunitat,
i ja estam, com deia, a la meitat del període d'informació
pública i a més el període de sessions s'acaba i de manera
regular no ens tornarem a veure fins al mes de març.

Efectivament, crec que hi ha d'haver una complicitat, hi ha
d'haver un consens social, hi ha d'haver, per tant, no tan sols, un
caràcter coercitiu de les Directrius, sinó una assumpció dels
seus objectius, i crec que precisament això, les Directrius ho
diuen, diuen que hi ha un gran consens social sobre elements
bàsics, alguns amb què estam tots d'acord i no fa falta que hi
insistim, d'altres, com que s'han de desclassificar sòls excessius,
etc., s'han vist obligats a establir-ho, però després no tenen
conseqüència. 

Jo he de dir que, efectivament, si la desclassificació de sòls
excedents és un objectiu de la Comunitat Autònoma i una
voluntat d'aquestes directrius, és una voluntat que haurà de tenir
per part de les institucions que ho hagin d'aplicar, siguin les que
siguin, els suports econòmics que siguin necessaris, perquè, si
no, no es podran aplicar les Directrius, no es podrà pensar que
les idees que són de tots carreguin damunt determinades
institucions exclusivament. Per tant, jo, efectivament, crec que
és insuficient l'article 44, però el que em preocupa més de
l'article 44 que al cap i a la fi es pot aplicar avui sense
necessitat que existeixi l'article 44, posar-nos d'acord amb un
promotor per reduir la seva capacitat d'urbanització, ho podem
fer, ho podem fer sempre, el que necessitam és un instrument
que digui, des de ja o des del moment que entri en vigor, i de
mesures cautelars en el moment d'ara, quin és l'objectiu de
desclassificació que ens plantejam, perquè, si no, això no és
més que un brindis a la galeria, això no és més que expressar
bones intencions i ja ho veurem, i quan s'aprovin els plans
territorials, no sé quin de la zona de Santanyí, que a més és el
darrer de la llista, realment després ja veurem si hi ha alguns
urbanitzables que s'han de desclassificar, jo crec que vostès són
plenament conscients de l'escassíssim compromís que suposa
això amb les idees que aquí hi ha plasmades, dins el contingut
de les Directrius.

Ara, que hi ha incoherències del Govern al dia a dia amb
el que aquí es diu, moltes, moltíssimes, moltíssimes, perquè
realment quan el Consell de Mallorca, ja que n'hem parlat,
desclassifica Calvià, el Govern es posiciona en contra, per
exemple, el Govern té representants a la Comissió Insular
d'Urbanisme que supòs que fan la política del Govern, no hi
van a títol personal, quan ho feim amb el tema d'un altre de
Manacor, el mateix, quan posam objeccions
d'urbanitzacions que creim que són negatives i els posam a
més amb arguments hidrològic o d'altre tipus, el
representant del Govern hi està en contra. Per tant, no és ver
... La Comissió Balear de Medi Ambient informa
favorablement una ficció com que es pugui permeabilitzar
un camp de golf que està damunt un aqüífer i que es regarà
amb aigües residuals depurades, però que no tenen el
tractament adequat per poder anar a un aqüífer, i això ho fa
la Comissió Balear de Medi Ambient, que és el Govern. 

Per tant, hi ha incoherència, se sacralitza a aquestes
directrius, i em sembla molt bé, la Llei d'espais naturals, una
llei que ha servit molt perquè el Govern tengui, i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a
conseqüència, una imatge molt favorable a tots els fòrums
mediambientals, la Llei d'espais naturals. No la vàrem
aprovat tots per igual, però és la llei de tots, uns s'hi van
oposar més i els altres la van empènyer, però aquesta llei
d'espais naturals que aquí es diu que és l'instrument bàsic,
i no sé què i que s'ha de ..., després es desclassifica un tros,
avui matí o ahir matí per poder fer una actuació que està
clarament prohibida al seu municipi, i així podem esmentar
moltes més qüestions. A les Directrius es parla de la
conveniència que el ferrocarril arribi a la universitat, arribi
a l'aeroport, arribi a la platja de s'Arenal, però després quan
es diu aquí, "en lloc de fer una autopista, una autovia
immediatament a la Universitat, per què no es posa en
marxa ja l'estudi immediat, senzill i assumible de (...) la
Universitat", es descarta totalment. Es parla de reciclatge i
de la recollida selectiva i de la reducció en origen de residus
sòlids urbans, d'una manera reiterada, però quan diuen les
obligacions que assumeixen les Directrius, en relació als
plans territorial i sectorials, ni tan sols parla de la
modificació del Pla de residus sòlids urbans, un oblit que no
comprenc de cap manera després del que hem parlat aquí
mil vegades i les 400 preguntes que li han fet en relació amb
aquesta qüestió. I les Directrius parlen molt de la
macrocefàlia de Palma, parlen molt d'una redistribució d'un
gran equilibri poblacional de l'illa de Mallorca, però quan ve
el Pla general de Palma, quan se li posa contenció als intents
de macrocefàlia, no tan sols són criticats, no tan sols es
planteja com una batalla institucional, sinó que els
representants del Govern s'oposen a aquest establiment
d'aquestes deficiències a un pla macrocefàlic, per tant, què
hem de creure?, les actuacions, les idees, la part normativa?
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La part normativa vostès la poden assumir perfectament, jo
crec que la part normativa ha sortit de la seva ploma, o almanco
ha tengut una influència directa per part dels qui es fotografien,
ja ho he dit, que són vostè i el director general de Medi
Ambient, que apareixen a la presentació del document, però
després aquesta part normativa, com dic, no té eficàcia concreta
i a part d'això no es correspon amb la política de cada dia del
Govern amb aquestes qüestions. Per tant, crec que açò d'alguna
manera ho haurem de debatre durant aquest temps, i jo vull que
realment hi hagi aquest acord, crec que és un tema tan necessari
com ho va ser en el seu moment la Llei d'espais naturals, per
exemple, que no és més que una petita part del que aquestes
directrius tenen com a objectiu, que ha de ser un objectiu molt
ambiciós.

I, per altra part, no me'n voldria anar sense deixar clar que
crec que el plantejament que es fa de l'illa de Mallorca és
absolutament desigual amb les altres illes i perjudicial per a
l'ordenació territorial de Mallorca i per a la institució pròpia de
l'illa de Mallorca, crec que hi hauria d'haver un pla territorial de
l'illa de Mallorca i no una divisió artificial, amb una sèrie de
suposades comarques, que ni tan sols tenen vida a l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, per tal de compartimentar i
disgregar una planificació de Mallorca que ha de ser conjunta.
Simplement, deixar aquest tema plantejat, perquè jo crec que
serà un tema també d'ampli debat durant aquests mesos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, i per acabar aquesta interpel•lació, té la
paraula el conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, havia començat dient, una de les
coses, que volia agrair el to de la intervenció del Sr. Triay i
continuo mantenint l'agraïment en aquest to, però ja no estic tan
segur que vostè hagi llegit rigorosament totes les Directrius
d'ordenació del territori. Jo, aquesta darrera afirmació que ha
fet, que les Directrius de qualque manera suporten, impulsen la
macrocefàlia de Palma, respecte de la resta de l'illa, a mi em fa
la impressió que efectivament una persona que hagi llegit amb
deteniment les Directrius d'ordenació del territori, mai,
repetesc, mai pot fer aquesta afirmació, però bé, però bé.

Miri, òbviament el que tractam aquí és d'incitar la discussió
respecte de les Directrius d'ordenació del territori, començar
un camí que ha de durar mesos, que ha de conduir a millorar
aquestes directrius  que òbviament són millorables. Per tant,
analitzaré les deficiències que vostè, de qualque manera, ha
posat damunt la taula o ha posat de relleu. 

Bé, el portaveu del Grup Popular, la primera deficiència
que vostè ens ha posat damunt la taula, que és el dubte que
efectivament vulguem defensar un desenvolupament
sostenible, si això és un compromís simplement retòric o
vertader, de ver crec que ja ha quedat suficientment
contestat i contrastat, les dues coses, per què?, miri, aquí
són, aquí són les Directrius, jo crec que la seva aplicació, a
mi no em quedarà més remei, ara, que sí, llegir-li dret, part
dispositiva, articles que usen termes imperatius, no que
proposen, sinó que usen termes imperatius i els hi hauré de
llegir, Sr. Triay, perquè és l'única manera que vegi que
efectivament es prenen mesures.

Hi ha possibilitat de distintes lectures, possibles i
simultànies, òbviament, òbviament, i no hi ha pitjor sord
que qui no hi vol sentir. Per tant, si vostè vol fer una
interpretació torta de les Directrius, la podrà fer sempre,
sempre, a posta són normes i a posta hi ha missers perquè
puguin interpretar la llei. Massa tímides, la part dispositiva
li provoca frustració, poca concreció, són ambigües, són ...,
i ha quedat aturat, no, no, ho digui, són directrius, són
directrius, i les directrius són això, són genèriques, perquè
és la seva funció i el que han de fer és fer de paraigües,
emparar tot el desenvolupament normatiu que vengui
després, són directrius, Sr. Triay, no són una altra cosa. 

No hi ha cap límit, de cap tipus, no hi ha màxims, què
passa amb els excedents de sòl urbanitzable que existeixen
a l'actualitat? L'article 44 que pràcticament tothom ha citat,
però que ningú, ningú no ha llegit. Miri, jo no li ho llegiré
tot, perquè, bé, cadascú que ho llegeixi, què diu; "Se
procederá a realizar las acciones -llegesc en castellà- Se
procederá a realizar las acciones de desclasificación de suelos
urbanizables y su reclasificación como suelos rústicos que se
consideren necersarias de acuerdo con los criterios anteriores.
La reclasificación se realizará mediante un proceso de
negociación en el que deben participar propietarios,
ayuntamientos y autoridad urbanística". I vostès diuen,
"home, és que si ho hem de negociar ...", home, o no estam
a un estat de dret?, o no hi ha un principi de legalitat?, o no
hi ha uns drets adquirits?, si vostès el que volen és que
expropiem, diguin-ho, diguin-ho clarament i sabrem
cadascú a què juga, això s'ha de respectar, vostès ho saben.
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El Govern, en aquest sentit, també li ho ha dit el Sr. Flaquer,
ja ha assumit compromisos, ja n'ha assumit per pagar, de
compromisos, facin vostès el mateix, allà on governen.

No sé d'on vostè treu les dades quan diu que multiplica per
cinc la població actual o por dos l'edificació actual, no sé d'on
les treu, aquestes dades, òbviament en aquests moments i
d'acord amb l'article 102 es recullen plans parcials que
existeixen, l'únic que hi ha és recollir els plans parcials que
existeixen en aquests moments, per tant, no fa res més que
donar el reconeixement a la realitat que tenim en aquests
moments i que tractam de millorar.

Diu vostè que la situació final de les DOT és idíl•lica, i
enmig, què passarà?, quines són les mesures cautelars, quines
són aquestes mesures que no es poden dilatar en el temps i que,
per tant, s'han de prendre ara?, i jo li dic, i què passa amb les
competències urbanístiques dels ajuntaments?, i què passa amb
les competències urbanístiques del consell insular?, què és que
volen que intervenguem?, perquè nosaltres tenim competències
en ordenació, però les competències urbanístiques són seves,
per tant, si vol que entrem en el joc de les competències, que
l'usam mútuament per tirar-nos-el per la cara quan ens convé,
hi podem entrar, però no diguin ara que el que volen és que
intervenguem, perquè després ens diran que som
intervencionistes, això és evident.

Experiències desclassificadores del CIM, en saben vostès,
els instruments financers, ses Covetes, cala Petita, es Canons,
aquí, a tots aquests llocs hi ha un principi de legalitat a complir,
eh?, no podem desclassificar de qualsevol manera, hi ha aquest
principi de legalitat a complir.

Es diuen, ens sol•liciten una pròrroga al període d'exposició
pública. Miri, li diré una cosa, i per què no?, és tan important
que hi hagi discussió en el tema de les DOT, i per què no?, ara,
després no ens han de dir que estam dilatant l'aprovació de les
DOT, perquè si no, hem de saber a què jugam, som
suficientment importants perquè si val la pena, ho facem. 

Miri, qualque cosa de positiu, jo m'havia proposat llegir-los
articles dispositius, allà on s'usen termes imperatius, miri, aquí
n'he girat un, article 8, "se prohibe" -imperativament- "la
dessecació, ocupació i qualsevol altre tipus de modificació de
zones humides", i n'hi agaf un altre, qualsevol dels que havia
preparat, perquè veig que tanmateix el temps no em bastarà, "la
regulació dels usos en sòl rústic per al planejament territorial i
municipal, s'ajustarà, com a mínim" -com a mínim, un mínim-
"a l'establert a la matriu de la nació del sòl rústic", una matriu,
dret positiu, amb unes fites, clares i concretes.

Miri, les Directrius òbviament són millorables, agrairem
qualsevol aportació que vostès o qui sigui pugui fer. Vostè
deia, "jo vull conèixer la seva opinió", miri, jo som el
conseller de Medi Ambient, i maldament només perquè fos
conseller, hauria de qualque manera compartir aquestes
directrius, però passa una cosa, és que endemés, a títol
personal, ja que vostè m'ho ha demanat, que no és la
qüestió, li he de dir que ho subscric, que compartesc la
sensibilitat que es conté en aquestes directrius i que, per
tant, faré el possible perquè s'apliquin.

Incoherències del Govern respecte de les DOT, moltes,
moltíssimes, moltes, moltíssimes, i ho ha dir tres vegades,
i després diu, "quines?", la desclassificació de Calvià, és un
fet, és a dir jo no sé el que vostè ens diu, al Consell Insular
és un fet, urbanitzacions que tornen enrera, són fets, és a dir
em digui on és que nosaltres tenim capacitat de decisiva,
allà on anem en contra de les Directrius d'ordenació del
territori, no em digui el que fan d'altres i després continua
endavant. Això no són incoherències.

Per acabar, Sr. Triay, coincidesc amb vostè amb una
altra cosa, amb la importància que tenen les Directrius
d'ordenació del territori, com a mínim, efectivament, al
mateix nivell que la llei d'espais naturals, però les Directrius
d'ordenació del territori són un instrument que des del
Govern ens posam, que els posam a vostès per dur endavant
d'una forma més ordenada, més racional l'ordenació del
territori ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

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

Sí, president, acab.

A la nostra comunitat són una eina de feina, per als
ajuntaments i per al Consell Insular. Miri, nosaltres no
tenim por a posar-la en les seves mans, a posar-les amb les
nostres mans. Tenen vostès por d'utilitzar-les?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Interpel•lació RGE núm. 7076/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a actuacions polítiques relatives a la implantació i
actuació de les empreses de treball temporal a les Illes
Balears.

Passam a la Interpel•lació presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, la 7076/96, relativa a
actuacions polítiques entorn a la implantació i actuació de
les empreses de treball temporal a les Illes Balears. Té la
paraula el portaveu Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots vostès. Fa gairebé
un any que vàrem presentar aquesta proposició d'interpel•lació
al Govern, és cert que a l'exposició de motius, molt succinta
com a totes les interpel•lacions, hi ha una dada errada, quan
parlava de 30.000 contractes l'any 1996, hem de parlar de
15.000 contractes, més o manco, però llevat d'aquesta dada
errada, passem a fer la interpel•lació.

Interpel•lació, un poc sobre l'impacte de les empreses de
treball temporal dins el mercat del treball laboral a les Illes
Balears i les iniciatives polítiques que es tenen o que s'haurien
de tenir davant aquest impacte. Malgrat el temps que ha passat
és una qüestió, creim nosaltres, tan actual com fa un any, com
llavors, perquè no ha canviat substancialment ni el marc on es
desenvolupa aquesta acció, ni de les empreses de treball
temporal ni de les usuàries, i perquè els seus efectes sobre el
mercat de treball i sobre les condicions sociolaborals dels
treballadors, són les mateixes.

He d'explicar, encara que sigui anecdòtic, per què se'ns va
ocórrer presentar aquesta interpel•lació sobre les empreses de
treball temporal, perquè de vegades un fet val més que un
discurs o que una idea, no?, i el fet és que parlant-ne amb un
amic que estudia a fora i que els estius fa feina a Menorca, i
demanant-li com anaven les coses, em va dir que malament,
que anaven malament, perquè per trobar feina havia hagut de
recórrer a una empresa de treball temporal, i curiosament era
feina a una entitat bancària, que els bancs no 'són empreses
deficitàries, que tenguin problemes econòmics, no ho són, i que
quan va anar a recuperar una feina que havia tingut l'any
anterior, la mateixa, li van dir, "si hi vols entrar, t'has d'apuntar
a tal empresa de treball temporal i et contractarem". Resum: la
mateixa feina, meitat de sou, i per açò, aquest amic em deia
"em va malament", perquè aquest era el resum de la seva
història d'un any per l'altre, des del moment que va haver de
recórrer a una empresa de treball temporal.

I jo crec que ja un fet com aquest, que podem multiplicar
per mils, és prou important com perquè duguem al Parlament
aquesta qüestió. La llei que permet la creació de treball
temporal va ser creada al Congrés de Diputats l'any 1994. Les
esmenes que va presentar Esquerra Unida al Congrés de
Diputats no va prosperar i ens vam haver d'oposar a la llei en si,
perquè la trobàvem negativa. Com reconeix la mateixa
exposició d'aquesta llei, quan es refereix a les empreses de
treball temporal, diu: "Ha estat tradicionalment prohibida, per
als ordenaments laborals i considerat com a tràfic il•legal de mà
d'obra, assimilant-la a l'activitat d'intermediació al mercat de
treball amb finalitats lucratives, per estimar que ambdues
figures podrien atemptar contra els drets fonamentals dels
treballadors".

En conseqüència, la llei es fa perquè ja no sigui tràfic
il•legal de mà d'obra amb finalitats lucratives, per desdir tot
el que s'havia dit fins llavors. Aquesta passa endavant per a
nosaltres, amb la flexibilització i precarització del mercat de
treball, és una passa endavant important, i tenia com a
objectiu últim, un objectiu positiu, aconseguir que el
creixement econòmic es transformàs en ocupació de la
manera més directa possible, més ràpida possible, l'objectiu
es podia considerar positiu, però la forma per arribar-hi no,
segons nosaltres. Aquesta legalització de les empreses de
treball temporal i l'actuació de les agències privades de
col•locació, que és una altra qüestió diferent, però que en
certa manera hi està vinculada, en certa manera, encara que
sigui diferent, trenca, de fet, el monopoli que havia exercit
l'INEM quant a mediació pública per aconseguir ocupació
a llocs de treball als demandants de feina, i aquesta també
és un fet puntual de molta gravetat.

En el seguiment de la repercussió de la implantació de
les empreses de treball temporal a les Illes Balears, es poden
arribar a algunes conclusions dels seus efectes reals sobre el
mercat de treball, en altres paraules vol dir sobre les
persones que cerquen feina, conclusions que són una major
precarietat del mercat de la relació laboral, una major
flexibilització de l'ocupació, unes menors retribucions i unes
pitjors condicions socials per als treballadors i treballadores
en aquesta situació i una forma més d'agressió sobre
l'ocupació estable.

L'abús que algunes empreses han fet d'aquesta llei, ja
siguin ETT o ja siguin empreses usuàries, el debat social
creat, que ultrapassa els límits del Parlament, la
conflictivitat social generada, reclama un control màxim per
part de l'Administració amb la presència activa dels agents
socials. És cert que perquè aquesta labor sigui completa, a
les Illes Balears hi ha dificultats evidents, i hi ha una
dificultat evident manifesta, que les competències estan
repartides, que nosaltres tenim des de 1996 competències
sobre aquelles empreses de treball temporal creades,
radicades i actuant a les Illes Balears, però no sobre les
empreses de treball temporal d'àmbit estatal, que sí que
actuen a Balears com un dels seus àmbits, el control o
supervisió sobre aquestes es fa per part del Govern central.
I aquesta distribució competencial, difícil d'entendre moltes
vegades, impedeix labors de control global, o dificulta, més
que impedeix, aquesta labor.

Hem de veure també si l'expansió de les empreses de
treball temporal ha estat important a les Illes Balears durant
aquests tres anys d'implantació, i nosaltres creim que sí. Ja
a nivell estatal, el 1994 es van formalitzar 32.500
contractes, de posada a disposició; el 95, 378.000; el 96,
373.000. Diran que menys el 96, menys, no, perquè el
treball que va fer el CES espanyol és fins al setembre del
96, i només a les empreses estatals, sense comptabilitzar-hi
les empreses autonòmiques. Per tant, la pujada manifesta ho
és a nivell global.
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A les Illes Balears, les empreses de treball temporal pròpies,
nostres, autonòmiques, se n'han creades quatre el 95, quatre el
96, crec que el 97 se n'ha creada una i n'ha caducat una altra, i
són unes vuit les que actuen actualment, de contractes, en van
fer el 95, 606; el 96, 4.770, i el 97, fins al mes de maig, fins a
la temporada turística alta, que és quan es formalitzen més
contractes, ja en duen fets 2.120; o sigui, progressió cap amunt,
increment supersònic, perquè passam del 95 al 96 a un
increment del 700%, 700%.

Les estatals que actuen a les Illes Balears, igual. El 95,
contractes: 4549; el 96: 9.958, del 97 no en tenim dades, i, per
tant, en no tenir dades actuals, no ho podem afirmar; però
també la progressió és evident. Per tant, podem veure que sí
que té una importància, sí que té un impacte, sí que incideix en
aquest mercat de treball i en les condicions socials dels
treballadors, dels treballadors que accedeixen al treballa partir
d'aquestes.

També, si ens fixam en les característiques dels contractes,
que ho hem hagut de fer a partir d'informació del Govern
espanyol, dels 9.000 contractes fets el 96, perquè el Govern
balear no ens va donar informació sobre els 5.000 contractes
fets per empreses autonòmiques, hem hagut de recórrer només
a informació tramesa a través del Congrés de Diputats, sobre
aquests 9.600 contractes de 1996, 4.100 ho són per obra -servei,
5.264, per necessitats de producció, 490 d'interinitat, i només
46 de selecció; o sigui, que la gran majoria el 96..., un cent per
cent de  contractes són aquestes fórmules obertes de
contractació, que permeten unes contractacions molt amples
quant a causalitat.

De tots els contractes de posada a disposició, d'aquests
9.000 durant l'any 96, 53 es van convertir en treball indefinit,
53; 49, dels 53, a temps parcial, no a temps total, a temps
parcial. Aquest fet també desdiu l'argument que les empreses de
treball temporal són la porta que s'obre a la contractació
indefinida, ho desdiu, no és així.

Quant al temps de durada de contracte, també en aquesta
informació dels 9.000 contractes a Balears de les empreses
estatals: d'indeterminats per falta de dades, en tenim 4.000; de
manco de sis mesos, 4.000 més, i d'entre sis i dotze mesos, un
centenar. Els de manco de sis mesos poden ser de pocs dies,
però no disposam de dades autonòmiques per afirmar-ho. A
nivell estatal, aquest estudi que va fer el Consell Econòmic i
Social d'Espanya corresponent a 1996 va dir que la durada
mitjana dels contractes és de sis dies, de sis dies.

Segons aquest mateix informe, un altre dels objectius de la
Llei de les empreses de treball temporal tampoc no es
compleix, que és reduir el volum de desocupació existent, hi ha
altes vies, però aquesta via no es compleix. Les contractacions
gestionades per les empreses de treball temporal no són
ocupacions noves, no són de creació d'ocupació, sinó de
reposició o de substitució d'ocupació, ja sigui fixa o temporal
directa, per ocupació intermediada per les ETT.

Quant a les dades del Govern balear en relació amb les
contractacions autonòmiques, sí que ens en va donar alguna
dada l'any passat, hi podem observar unes poques coses:
Primerament, que no es pot determinar la major
sinistrabilitat de treballadors contractats per aquesta via, no
s'hi pot determinar, segons les dades de què disposam, però
sí que ho indica l'estudi del CES espanyol, indica que hi ha
una major predisposició a l'accidentabilitat laboral dels
treballadors per aquesta via.
 

També, quant als cursos de formació, les empreses de
treball temporal estan obligades a impartir cursos als seus
contractats. Quant als cursos de formació a què estan
obligades, el Govern balear, en referència al 96, només ens
dóna informació dels realitzats per una empresa, els hem
demanat de totes, i ens dóna informació dels d'una empresa,
de la qual podem dir el nom, perquè si compleix, en podem
dir el nom, TIT Trabajo Temporal. És l'unica informació
que rebem; de la resta, no ho sabem, no sabem si és per falta
de dades o per falta de seguiment i control, que seria
negatiu.

Quant als procediments sancionadors, d'ençà el Govern
balear té les competències en aquesta matèria: 1996, un
expedient, una empresa de treball temporal, una sanció;
1997, un expedient, una empresa usuària, una sanció.
Nosaltres creim que amb el volum de contractes realitzats
a les Illes Balears, aquesta xifra determina poc seguiment
d'aquesta actuació.

Una altra de les realitats negatives de les empreses de
treball temporal són les retribucions que reben els
treballadors contractats a través de les empreses. Els
treballadors no cobren de les empreses usuàries, sinó que
cobren de les empreses de treball temporal, o sigui,
l'empresa usuària en paga 100 a l'ETT, i l'ETT en paga 50
al treballador, moltes vegades pel mateix lloc de feina que
ocupa un treballador, per un altre dia, que cobra el doble
que ell, i açò és injust, desigual, discriminatori, que no
afavoreix la formació dels treballadors, no afavoreix la
motivació laboral.

Com tampoc no l'afavoreix la transitorietat en el lloc de
feina, perquè és cert que hi ha damunt la taula un debat
importantíssim, el debat del repartiment del temps de
treball, com que hi ha manco treball, el repartim entre tots.
Hem parlat de la disminució de jornada, hem parlat de la
jubilació avançada, hem parlat de mil mesures, però per ara
l'única mesura real i efectiva que hi ha hagut han estat les
empreses de treball temporal, aquestes sí que afavoreixen el
repartiment del treball, com? Manco durada del contracte,
major rotació, situar sobretot treballadors joves, perquè la
majoria són menors de 30 anys, que és un altre fet, en un
cicle del qual no hi ha sortida, i que hem de fer contracte per
contracte, i que dóna peu, perquè vostè ho sap, al frau
social, no diré al frau legal, perquè la llei..., al frau polític,
social, moral, a partir d'un abús de les possibilitats que una
llei permissiva, molt permissiva, ofereix a les empreses de
treball temporal i també a les empreses usuàries.
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(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, vagi acabant, perquè ja duu quasi quinze
minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bé, com que esper que a la rèplica podré continuar parlant
d'aquestes qüestions, tancaré, i esperaré a veure quina és la
posició del Govern balear. Ja comprendrà el conseller de
Treball que la meva exposició ha estat més d'anàlisi, de veure
quina és la situació, quins en són els efectes, més que dir què és
el que ha fet el Govern balear en aquesta qüestió, perquè entre
altres coses crec que el Govern balear ha fet molt poc per
intervenir, per controlar, per supervisar, per fer el seguiment
d'aquestes situacions que es donen, les quals poden ser puntuals
però que, en suma, són importants i creen greuges i desigualtats
en aquesta societat i en les capes mes desvalgudes, com la dels
joves que cerquen un primer lloc de feina, en la majoria dels
casos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Té la paraula el representant del
Govern.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. La filosofia del
treball temporal és utilitzar-la com a eina complementària de
major utilitat per atendre les necessitats conjunturals de les
empreses. Açò fa que gràcies al seu cost, diguem-ne variable,
sigui molt mes competitiu, i en aquest sentit l'OIT defineix
l'empresa de treball temporal com aquella que contracta
temporalment treballadors en la seva plantilla i es posa a
disposició de tercers. L'ETT paga els sous; es fa càrrec de les
despeses; del reclutament i selecció; formació, si és precisa,
formació, ella mateixa; nòmines; Seguretat social,  i (...) les
ordres de treball a l'empresa on estan destinats.

En resum, la pretensió de les ETT és solucionar necessitats
on l'element temporal fa inadequada la contractació directa:
Absentismes, augment de treball limitat en el temps previst,
càrrega de treball imprevista, canvi tecnològic, quan hi ha
puntes de demandes molt elevades, per reduir el seu volum de
comandes. I amb aquesta filosofia neix precisament i regula les
empreses de treball temporal.

Amb la intenció de complir el Conveni 96 de l'OIT,
ratificat per Espanya, i sobre la base que per als treballadors
constitueix un mecanisme important per accedir a l'activitat
laboral, i canalitzar un volum molt important d'ocupació,
l'especialització immediata, com a resposta als diferents
mecanismes del mercat, és el que fa que siguin factibles
unes empreses de treball temporal.

Com vostè molt bé ha dit, les empreses de treball
temporal a Espanya són recents. Vénen de la Llei 14/94, de
l'1 de juny, i posteriorment es desenvolupa molt bé, com
vostè molt bé sap, el Reial Decret 4/95, de 13 de gener.
Aquesta llei i aquest reglament posterior regulen de forma
exhaustiva la concessió d'autoritzacions a aquestes
empreses, l'activitat de les quals consisteix a posar a
disposició d'una altra empresa usuària amb caràcter
temporal treballadors contractats per aquella. L'article dos,
concretament, de la llei i l'article u del reglament
estableixen els requisits que les persones físiques i
jurídiques que pretenen realitzar aquesta activitat han de
presentar per obtenir l'autorització administrativa
corresponent. La validesa d'autorització és d'un any, i es
prorroga per dos períodes successius iguals, sempre que se
sol•liciti amb una antelació mínima de tres mesos. (...)
d'aquests períodes, entre els quals hi ha l'existència d'una
garantia, a més, financera, important.

Per tant, preguntar-se sobre les actuacions polítiques que
fa el Govern pel que fa a la implantació i actuació
d'empreses de treball temporal a la Comunitat Autònoma, jo
pens que delata que no s'ha entès la pretensió amb què
neixen, perquè el mercat laboral és molt divers, és molt
ample i és molt canviant i hi ha cabuda per a nombroses
formes de contractació, en funció sempre de les necessitats
del mercat.

Les empreses de treball temporal neixen, sense cap
dubte, i tampoc no tenen una altra pretensió que atendre les
necessitats puntuals de l'empresa usuària, dins un estricte
marc jurídic que ja hem indicat anteriorment.

El Govern no pot fer altra cosa que limitar-se a gestionar
les actuacions de les ETT amb estricte compliment de les
normes que les regulen. No podem canviar nosaltres la llei.
L'únic que podem fer nosaltres és fer-ne el seguiment i
possibilitar que hi hagi un estricte compliment de la
legislació vigent.

No obstant açò, i tenint en compte l'interès de
l'Administració central, de l'administració pròpia, d'aquesta
conselleria i dels diversos agents socials, volem formalitzar
un grup de treball que estudiï la possibilitat de modificar
determinats aspectes de la norma,  en funció de l'experiència
experimentada. la nostra administració autonòmica no sols
ha sol•licitat de participar-hi, sinó què, a més, nosaltres hem
fet suggeriments que milloraran el funcionament de les
empreses de treball temporal.
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En aquesta comunitat autònoma, efectivament, hi ha set
empreses de treball temporal, amb un total de contractes de
7.255. Únicament, com molt bé ha dit, les empreses radicades
a la Comunitat Autònoma estan obligades a presentar a la
Conselleria de Treball informació dels contractes realitzats, la
resta tenen obligació de presentar-los en el Ministeri de Treball,
d'acord amb la legislació vigent. El nombre de treballadors
afectats per les ETT és, en aquest cas, sempre inferior al
nombre de contractes realitzats, per açò se'm fa difícil quin
nombre de persones, de treballadors, hi ha exactament que han
passat per les ETT actualment.

En qualsevol cas, podem dir que hi ha actualment set
empreses de treball temporal d'àmbit local, autonòmic, i
podríem dir que unes tretze, que no totes, tenen possibilitat
també d'actuar..., d'àmbit nacional, i que actuen també aquí.

Inspecció de treball. La Inspecció de treball ha nomenat una
inspectora específica per als termes relacionats amb les
empreses de treball temporal, i al llarg del 97 s'han fet 53
actuacions diverses en matèries diverses afectades, i jo li puc
dir que en el 96 el nombre d'actes va ser d'una, amb 25.000
pessetes d'import, però en el 97 hi va haver el nombre de cinc
actes, per un valor de 801.002. Tot açò com a conseqüència
d'aquesta activitat que s'ha iniciat.

Quant a accidents, el 96..., li puc dir que en el 97 hi ha
hagut, de l'1 de gener a juny, 121 accidents, pràcticament tots
lleus, i tècnicament de tipus personal, de tips personal, és a dir,
un 80% d'aquests accidents són cops, torçades o caigudes on el
factor humà es presta a una simulació, jo dic el que em diuen
els tècnics, i punt, jo no en faig cap més valoració, vull dir que
tampoc no és que hi hagi hagut una incidència molt forta
d'accidents a empreses de treball temporal.

El que hem de fer és, en aquest possible grup de treball,
millorar perquè el funcionament de la llei funcioni, i el seu
reglament, i s'adeqüi a les necessitats reals per defensar els
drets i els deures dels nostres treballadors. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que hi vulguin intervenir per
fixar posicions? Té la paraula el representant del Grup
Nacionalista.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quasi
cada dia podem sentir o llegir als mitjans de comunicació
notícies sobre estadístiques d'atur, sobre nous tipus de
contractacions, etc.

El món de l'ocupació està sotmès a continus canvis que
afecten la població en general, i, sobretot, com ja s'ha dit,
els joves.

La feina és un dels eixos vitals sobre els quals gira la
vida de la persona adulta, d'això depèn la vida econòmica de
la majoria de les persones.

Treballar representa un mitjà de desenvolupament i
realització personal. Per aquest motiu, la feina no s'hauria
de viure amb el temor constant de perdre-la, perquè l'atur
afecta directa i indirectament tota la població.

La manca de perspectiva laboral comporta també una
gran repercussió a nivell psicològic. Després de la reforma
laboral del 94, l'estratègia de les empreses, sota el nostre
punt de vista, s'ha dirigit cap a la substitució de la plantilla
fixa per l'eventual. Si observam la durada dels contractes
actuals, s'hi pot observar que els més nombrosos són els que
duren menys de sis mesos.

La interpel•lació d'avui, del Grup d'Esquerra Unida,
presentada fa un any, em serveix per fer un balanç de les
empreses de treball temporal i saber l'opinió del Govern
sobre la incidència d'aquestes empreses en el mercat laboral
de les Illes Balears. Esperam que al llarg d'aquest debat
pugui ampliar-se la informació i que, de qualque manera,
aquesta incidència que hi han tengut, ja que és bo que
sapiguem actualment com ens trobam. També és bo saber
les actuacions polítiques que s'han dut a terme per a la seva
implantació i actuació.

Aquestes empreses, ja s'ha dit, es troben regulades per la
Llei 14/94, de dia 1 de juny, i pel Reial Decret 4/95, que es
refereix al procediment de les autoritzacions administratives
i a les garanties financeres. Segons la llei, l'activitat
d'aquestes empreses consisteix a un vertader prestament
laboral. Des del Grup Nacionalista-PSM, pensam que la
legalització d'aquest prestament laboral juntament amb les
reformes en matèria de contractació incrementarà en cara,
i creim que l'incrementa encara més, la temporalitat, la
inestabilitat i la precarietat del treball, i més encara dels
joves, que és la nostra preocupació més grossa en aquest
sentit.

Sota el nostre punt de vista, les empreses de treball
temporal rompen el principi de responsabilitat empresarial
i redueixen les possibilitats de defensa col•lectiva dels
treballadors. La consciència de viure en una societat en què
és difícil trobar feina condiciona l'opció (...), i l'augment de
la temporalitat duu a una falta de motivació dels
treballadors i disminueix la capacitat de competència de
l'empresa.
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Des del Grup Nacionalista, com deim, creim que la
legalització de les empreses de treball temporal ha dut uns
avantatges per als empresaris, però encara n'hem sentit molt
pocs, i continuam sense sentir-ne, d'avantatges que ha dut cap
als treballadors.

Aquest treballador, s'ha insinuat aquí, és altament productiu
des de la primera hora de treball, no es produeixen absentismes,
no hi ha tants problemes de relació laboral, els sous són més
baixos, etc., però tot això són avantatges cap a l'empresari i
molt poc diu cap al treballador.

L'activitat d'aquestes empreses consisteix, com dic, en posar
a disposició d'una altra empresa, usuària, amb caràcter temporal
treballadors per ella contractats. No hi ha límits legals, ni
quantitatius ni qualitatius, per contractar treballadors per a la
posterior posada a disposició. L'única prohibició que hi hem
vist es conté al punt dos de la llei, quant que no permet a les
empreses de treball temporal concertar contractes
d'aprenentatge amb els treballadors contractats per ser posats a
disposició de les empreses usuàries. El treballador concertat...,
perdó el treballador concerta el seu contracte amb l'empresa de
treball temporal, la qual manté permanentment subordinat el
treballadors li abona el salari i pot donar per acabada la seva
relació laboral.

Ens hauríem de demanar aquí què pensa cada grup polític,
ara que la legislació ens hagi vengut donada de l'Estat,
d'aquesta cambra d'aquests desavantatges per al treballador.

La pregunta que ens fem des del nostre grup és: Què es pot
fer des d'aquí per canviar aquest fet i evitar que els nostres
empresaris hagin d'acudir a aquestes empreses per abaratir
costos?

Des del Grup Nacionalista-PSM esperarem, sens dubte, la
moció del Grup d'Esquerra Unida per pronunciar-nos-hi més
clarament.

Així i tot, des del nostre grup, podem avançar aquí unes
conclusions que de qualque manera ja s'han insinuat, que aquest
debat d'avui crec que serveix per tenir-se en compte amb vista
a la moció, i que fins i tot poden ser positives per a aquest
debat; les conclusions a què arribaríem són que creim possible
des del nostre grup una reforma del marc legal de les empreses
de treball temporal que permeti l'estabilitat que necessita el
mercat laboral.

També creim que els treballadors, com a mínim, haurien de
tenir els mateixos drets que els altres treballadors de l'empresa
on facin feina, amb igualtat de salaris.

Creim en el control sindical per evitar la substitució dels
contractes fixos per eventuals, i evitar també l'arbitrarietat a
l'hora de seleccionar, contractar i proveir de personal.

Des del nostre grup, com li dic, i vist el resultat d'aquets
anys, creim que aquestes empreses de treball temporal no
acaben de ser vàlides per crear feina estable, al contrari,
pensam que aquestes poden propiciar la precarietat en
facilitar una circulació de treballadors amb unes condicions
no massa favorables.

Per això, des del Grup Nacionalista-PSM, continuarem
treballant per una nova concepció de la política laboral i
continuarem cercant alternatives que no desestabilitzin el
mercat, sinó que creïn seguretat en els treballadors i
treballadores d'aquestes illes. Estam quasi segurs que la
moció d'Esquerra Unida anirà dins aquesta línia i que, sens
dubte, tendrà el nostre suport.

Així, i per acabar, de qualque manera ens hagués agradat
veure campanyes a favor, perquè els joves d'avui de les Illes
Balears no estan realment ben informats, sobre quines
formes hi ha d'autoocupar-se, i jo aquí no t a faltar que el
Govern surti i ens digui quines campanyes es pensen dur a
terme, almanco per fomentar aquesta autoocupació, que crec
que és tan necessària en aquestes illes.

Però, com dic, esperarem al debat de la moció, que
creim que pot ser positiu per a les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la diputada Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Vull evitar perdre el temps en coses que han dit els
qui m'han precedit, però a més d'allò que ha dit el Sr.
Portella quant a l'exposició de motius de la llei de l'any 94
relativa a les empreses de treball temporal, jo volia fer
menció que un dels motius pels quals l'exposició de motius
diu que en aquest moment calia fer una regulació d'aquests
temes és que s'havia de regular l'activitat de les empreses de
treball temporal, per entendre que la seva actuació, quan es
desenvolupa de forma degudament controlada, pot
canalitzar un volum molt important d'ocupació que, per la
seva especialització i la immediatesa de la resposta, sobretot
al sector serveis, no pot oferir-se pels mecanismes
tradicionals, s'hi deia textualment. Per tant, cal ressaltar que
ja a l'exposició de motius es deia quan es desenvolupa de
forma degudament controlada.

Vull remarcar aquesta condició perquè una part
d'aquesta responsabilitat, ja ho ha assenyalat el Sr. Portella,
pertoca a la Comunitat Autònoma, pel que fa a les empreses
de treball temporal, almenys a les que s'han implantat a la
nostra comunitat autònoma.
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Així, també volia destacar que l'objecte de la llei també és
establir un règim jurídic per garantir el manteniment dels drets
laborals i de protecció social, mitjançant els requisits,
limitacions i controls que siguin necessari, i també ho diu
l'exposició de motius, i és taxativa en aquest sentit.

Des de l'aprovació de la llei fins avui, i des de l'assumpció
de competències fins al dia d'avui, hi ha temps suficient per fer
una valoració del que han estat les empreses de treball
temporal, del que han estat les contractacions de les empreses
de treball temporal i de les actuacions de les empreses usuàries.
Per tant, a més de les felicitacions que s'han produït al punt
anterior, la felicitació al Grup d'Izquierda Unida perquè trobem
molt encertat que en aquest moment es discuteixi un tema com
aquests o que se'n facin valoracions.

La Comunitat Autònoma té responsabilitats directes en
alguns temes.

Jo voldria mencionar, entre d'altres: Les autoritzacions
administratives. Per tant, té la responsabilitat de fer una
valoració sobre les empreses que realitzen els contractes, i que
aquests contractes estiguin sota el que disposa l'article 6.2 de la
Llei, i comprovar també que es compleixen els requisits, tan
importants com dedicar un 1% de la massa salarial a formació
dels treballadors, registrar, i per tant, controlar i analitzar el
nombre de contractes celebrats per sectors, per empreses, per
sexes, per edats, rotació dels llocs de feina, protecció en els
llocs de feina, i el resulta de tot açò és allò que esperàvem que
el conseller ens fes avui. També té responsabilitat en la
inspecció relativa al compliment de la llei i al respecte que les
empreses tenen als drets laborals establerts.

Però també té responsabilitats en un altre tema, i aquest no
l'han dit, té responsabilitat en els mils de milions de pessetes
que dóna de subvenció a les empreses i que no lliguen mai a la
creació de llocs de feina estables, mai, i per tant, per donar
exemple, la comunitat Autònoma hauria de ser més estricta,
vigilar més a quines empreses es donen subvencions de milions
i que, si més no, tenen un ús..., no sé quina paraula dir per no
dir irregular, però bé, un ús sospitós pel que fa als contractes de
treball temporal a empreses usuàries.

I té una altra responsabilitat, que és la transparència de les
dades, i posar-les a disposició dels agents socials i dels partits
polítics, perquè també aquests tinguin la mateixa disponibilitat
que té l'equip de govern. Exemples, quan es parla amb els
comitès d'empresa, de les empreses que en tenen, quan es parla
amb els comitès d'empresa de les empreses usuàries, se'n
produeixen constantment, i exemples que són sagnants:
contractes de dilluns a divendres, setmanes successives, per
evitar pagar els caps de setmana; contractes només de cap de
setmana; llocs de feina que haurien de ser nous contractats com
a ETT, per empreses de treball temporal; proporcions altíssimes
dins una plantilla amb contractes d'empreses de treball
temporal, i negociació nul•la amb els comitès d'empresa per tal
de pactar quins llocs es poden cobrir o es necessiten cobrir amb
contractes de treball temporal i quins no; i moltes altres coses
que els que parlem amb els comitès d'empresa i els que parlem
amb els sindicats ens expliquen constantment, i que són pedres
amb les quals ensopeguem cada dia.

Les dades són significatives, només les que disposen i
les que ens ha portat Izquierda Unida. No puc referir-me al
conseller, però en qualsevol cas el conseller n'ha aportat
molt poques més. El que sí està clar és que hi ha un
creixement d'aquest tipus de contractes. El lògic és que amb
un tipus de contracte nou els contractes creixin, però fins a
quin punt, i quins són els percentatges adequats. El
creixement d'aquest tipus de contractes és perillós, en una
comunitat autònoma amb un baix índex d'atur, però amb
una proporció de fixos discontinus i de contractes en
precari, en temps parcial, només treballant a l'estiu, i per
tant amb una inestabilitat laboral bastant alta. En
contraposició, el Sr. Conseller ens diu que en comptes d'una
inspecció o un expedient sancionador l'any 96 i un
expedient sancionador l'any 97, que és el que hi ha en
resposta escrita, hi ha un expedient sancionador l'any 96 i 5
l'any 97. Però nosaltres ens demanem: Quina capacitat de
resposta té la inspecció front a aquests temes? S'actua
d'ofici, o s'espera que es denunciï? Es detecta a través dels
registres actuacions no adequades?

Som conscients el Grup Socialista que encara queden -
ho ha dit el representant del PSM també- alguns temes que
s'hauran de regular millor: La prohibició de contractar per
llocs de feina amb risc, desenvolupar un reglament
d'infraccions i sancions, instruments de control efectius a
través de la inspecció de treball, desenvolupar la regulació
dels drets dels representants dels treballadors de les ETT, i
molts més. Però s'ha deixar clar que nosaltres entenem que
mai no s'ha de cobrir un lloc de feina mitjançant contractes
per les empreses de treball temporal; que és responsabilitat
de la inspecció de treball i de la CAIB l'aplicació correcta
de la Llei, i que les contractacions serveixin per allò que la
Llei preveia, i que ja he llegit a l'exposició de motius; que
s'han de mantenir totes les garanties laborals i drets dels
treballadors.

El Grup Socialista, per últim, volíem dir, serà estricte en
el seguiment d'aquest tema laboral dins la nostra comunitat
autònoma, però que nosaltres oferim la col•laboració, tant
als grups que presentaran la moció després d'aquesta
interpel•lació, com a l'equip de govern, perquè pensem que
és un tema prou important. Però li volem recordar, en
general, no a l'equip de govern però sí en general, la
importància dels agents socials també en aquest tema, de la
negociació col•lectiva, dels ens de la Comunitat Autònoma
que el Govern no fa servir, com la Mesa de diàleg social, i
fins i tot dels que són inexistents, com el Consell Econòmic
i Social, per detectar situacions, com s'ha produït al (...)
espanyol, i per posar-hi solucions. Ja li hem recordat que a
altres bandes les col•laboracions dels ens on participen els
agents socials, sindicats i patronal, són importants, i per tant
nosaltres continuarem pensant que aquesta és una via molt
important. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Popular té la
paraula el diputat Sr. Andreu Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En
primer lugar, mi grupo agradece al conseller de Trabajo y
Formación la exposición que nos ha ofrecido sobre la actuación
de trabajo de empresas temporal, la filosofía que ha
determinado su aparición como una forma de adecuación a las
circunstancias cambiantes del mercado, y la legislación que
enmarca su campo de actuación. Ciertamente el tema ha sido
recurrente en este parlamento, sin duda, debido a que la
implantación de nuevos sistemas de trabajo produce por un lado
expectativa en todos los sentidos, y por otro temores a un
posible recorte de los derechos y aspiraciones de los
trabajadores. Nos gustaría, y así lo manifestamos, que estos
temores no encuentren motivación alguna que los pueda
justificar. Tenemos que decir que el mismo proceso se produjo
hace ya algunos años en países de nuestro entorno cultural. Hoy
en día en Estados Unidos, Francia, Japón, Gran Bretaña,
Alemania, las empresas de trabajo temporal no sólo suponen
una realidad social aceptada, sino que tienen una fuerte
proyección de futuro. En nuestro entorno próximo tendremos
que estudiar el impacto de esa implantación y su viabilidad en
nuestro contexto sociolaboral.

El Grupo Popular esperamos que la constitución del grupo
de trabajo entre los agentes sociales y la Administración a que
aludía el conseller Camps, los trabajos que ese grupo genere
ayuden a perfilar las normativas adecuadas a los problemas
prácticos que en este primer período de implantación han
surgido. Nuestras empresas necesitan instrumentos adecuados
para poder competir en el mercado globalizado, herramientas
que aporten flexibilidad para adaptarse a las demandas del
consumo, pero sin ninguna duda es necesario contemplar el
mantenimiento de las cotas de bienestar y estabilidad
conseguidas por los trabajadores como uno de los factores que
determinen las opciones de cualquier innovación en el mercado
de trabajo.

Desde el Grupo Popular apoyaremos la iniciativa del
Govern, y concretamente de la Conselleria de Trabajo y
Formación, de participar en ese grupo de trabajo para aportar al
debate los aspectos específicos de nuestro propio mercado de
trabajo. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula el
diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Si el Partit Popular, el Grup
Popular felicita el Sr. Guillem Camps per la seva exposició,
a nosaltres ens pagarà un sopar, supòs, perquè així mateix
crec que no ha estat massa brillant, massa concreta, massa
incisiva, amb massa pols; ha estat una dosi d'inhibició
davant el tema, que jo no m'esperava, sincerament. Ens ha
dit primer el que són les ETT segons l'OIT, després la causa
perquè es creen les empreses en un moment donat, i es
barata la filosofia que hi havia fins ara, ens explica la
normativa, i quan arribam aquí ens diu "bé, aquí podem fer
poca cosa, alguna inspecció, 50 inspeccions a l'any 97; tal
vegada podríem controlar un poc allò; farem un grup de
treball per veure si arreglam quatre coses..." Esperàvem més
informació, més debat, valoració política del que passa amb
les empreses de treball temporal a les Illes Balears, que es
banyés un poc, que digués sí o no, valoració política. Per
açò no li podem agrair.

Sí que hem d'agrair al Grup Nacionalista i al Partido
Socialista Obrero Español la seva intervenció dient, ja ens
han ofert algunes idees per a la moció que pròximament
farem; i li agraïm les idees que ens han brindam, algunes
tant del PSM com del PSOE, que intentarem que estiguin
dins la moció que farem. Nosaltres hem rallat més de la
intepel•lació que de la futura moció, però estic segur que
estarem d'acord.

Sí que hi ha un problema a les Illes Balears amb les
empreses de treball temporal. Hi ha un problema, i vostè ho
sap, gros, clar un problema, com que el Consell de Joventut
de les Illes de Balears, un òrgan de participació, demani -
fixi-s'hi- el cierre, el tancament de les empreses de treball
temporal. Consell de la Joventut on són tots els grups
juvenils, la OJE i tot. Que, per cert, crec que és el president
del Consell de Joventut, un membre d'aquest grup. Informe,
també del Consell de Joventut sobre el treball juvenil i la
implicació de les empreses de treball temporal; informe dels
sindicats sobre els diferents prejudicis que causa al
treballador les empreses de treball temporal, sobretot d'ús
que en fan les empreses usuàries, d'aquesta permissivitat
legal. Resolució del Parlament de Catalunya, votada pel
Partit Popular, Convergència i Unió, etcètera, sobre el
seguiment parlamentari, no un grupo de trabajo, que deia el
Sr. Portaveu del Grup Popular, seguiment parlamentari, amb
acta de sessions, amb Diari de sessions, de l'actuació de les
empreses de treball temporal, aprovat en el Parlament de
Catalunya. Esper que el Partit Popular de Balears no sigui
manco que el Partit Popular de Catalunya a l'hora d'aprovar
aquesta moció.
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Declaracions del director general de Treball, en les quals
admet l'existència d'abusos, més de caràcter immoral que
il•legal. Vostè les haurà llegides, són molt recents aquestes
declaracions. Molts d'abusos es fan a través d'aquest tipus de
contractació. Què passa quan a un treballador de lloguer li
sobrevé una situació d'incapacitat temporal, una baixa mèdica,
ja sigui per malaltia o accident. Amb el sistema de contractació
per hores o per dies -és un exemple- l'empresa pot decidir no
prorrogar els contractes en aquests casos, i així s'aconsegueix
per una part no continuar cotitzant mentre duri la situació
d'incapacitat temporal, la qual cosa és obligatòria en un altre
tipus de contractes en vigor. Per altra part, no suporten els
costos administratius d'haver de pagar la corresponent prestació
en forma de pagament delegat, etcètera, etcètera. Una forma
d'abús clar que es dóna, es dóna molt, es dóna freqüentment. I
aquest comportament no és ni una il•legalitat, ni una
irregularitat, ni una infracció, ni un frau de llei, com moltes
altres coses que passen a través de la contractació amb
empreses usuàries i de treball temporal. No hi ha res de tot açò,
és la normativa, la Llei de 1994, que tenia (...) un bon objectiu,
la normativa aprovada el 94 i el 95 que ho fa possible, que fa
possible que es produeixin aquestes perversions de la norma.
Com deia el Sr. Villalobos, és una immoralitat, no una
il•legalitat. I açò m'hauria agradat sentir-ho dir al conseller de
Treball.

Altres abusos? Subcontractació en cadena, per al mateix lloc
de feina; creació d'empreses de treball temporal dins una
mateixa empresa gran, relacionades directament amb una
empresa gran, per així tenir menors costos; dificultats per
exercir els drets col•lectius de negociació, de pressió, de
conflicte social, de vaga... dificultats. Els treballadors de les
empreses de treball temporal no poden actuar com a tals dins
les usuàries, perquè són d'una altra empresa. Per tant el seus
drets, diguem-los sindicals, són molt menors, i actuen com a
pressió sobre els treballadors fixos i sobre la feina sindical a
aquestes empreses; una pressió també obre la negociació
col•lectiva, i açò és un altre element de perversió sistemàtica
del sistema, que vostè no n'ha parlat, i que també n'hauríen de
parlar. Vostè coneix empreses de Menorca en les quals hi ha
més treballadors contractats a través de treball temporal que no
fixos o temporals directes. Vostè coneix el cas, per exemple, de
(...); plantilla a 7 de novembre, fixos 56, eventuals 32,
contractes de posada a disposició 54. Normal, lògic. Vostè
coneix el cas d'El Caserío, amb el conveni darrer s'ha canalitzat
una mica, però fins al conveni darrer, que no sabem com
acabarà, era una situació realment greu, de conflictivitat social.

En realitat crec que el Govern ja comença a comprendre els
efectes reals d'aquesta situació, perquè el director general
també, el Sr. Villalobos, declarava fa poc que el Govern balear
estudiarà la reforma de la Llei; bé, la reforma de la Llei serà el
Govern espanyol, en tot cas, i en tot cas serà una iniciativa que
des del Parlament balear o des del Govern balear podrem tenir.
Serà un altre punt de la moció, perquè la Llei, aquesta llei,
adoba aquest cau d'irregularitats, d'abús, d'aprofitament per a
unes altres coses per a les quals es va preveure crear les
empreses de treball temporal i aquest tipus de contractació. Clar
que el Govern balear a través del seu director general parla que
s'haurà de modificar la Llei, perquè ja la veu malament. Vostè
no ho ha dit, però almanco el director general sí que veu que
s'ha de reformar aquesta llei.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, li prec que vagi acabant, que ja duu vuit
minuts. Li record.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Ara, també açò entra en contradicció quan veim que -i
no és una interpel•lació al director general, és un cas
anecdòtic i només significatiu- un membre, un alt càrrec del
Govern va la presentació d'una empresa de treball temporal
a Menorca, va a la presentació, nosaltres tenim una resposta,
i ens diu "bé, vàrem anar a aquesta presentació convidats,
ben igual que els sindicalistes", però a aquesta resposta li
falta un paràgraf: El Govern presidia la taula de presentació
d'aquesta empresa, els sindicalistes eren entre el públic,
anant a escoltar què pretenia aquesta empresa. Açò és un
poc la diferència, la diferència que per una banda hi ha
aquesta coincidència que s'ha de reformar i s'ha d'actuar
amb un major control i seguiment, però per altra banda en
algunes qüestions no s'adopta una postura prudent de quedar
un poc enfora d'una situació que és de conflictivitat social,
que és de conflictivitat real, i que el Govern hauria de tenir
a vegades altres actituds. Nosaltres en aquest sentit farem
una moció, esperant que trobi el suport de tots els grups, per
intentar pressionar per una banda des del Parlament balear
a la modificació de la Llei, i per altra banda crear dins el
Parlament balear grups de seguiment, d'estudi, de control de
l'acció de la implantació d'aquestes empreses dins les Illes
Balears, i les solucions que podem donar, perquè sí que
coincidirem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, per favor, vagi acabant. No em reprengui,
ara que pareixia que havia acabat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

...sí que coincidirem amb el conseller que les
competències són minvades, són petites en aquest cas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Jo record que el torn de rèplica és -
perdoni, Sr. Conseller- de cinc minuts, no deu com la
interpel•lació.

Per tant, Sr. Conseller, perdoni'm, ara sí que té vostè tota
la paraula.



4036 DIARI DE SESSIONS / Núm. 96 / 26 de novembre del 1997

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Portella, el conseller sap, i vostès saben, i tothom sap, que sense
cap mena de dubtes els diputats del Parlament balear, tots, que
el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya
es va oposar a l'aprovació de la Llei 14/94. I tots sabem que a
vostès no els agrada aquesta llei, que a Esquerra Unida tampoc
no li agrada, i que potser tampoc a alguns dels diputats que la
varen aprovar en el seu dia, però hi és. I jo sé que vostè ha
demostrat un gran interès per aquestes qüestions de l'empresa
de treball temporal, i açò també li agraesc, el seguiment que fa,
perquè les condicions laborals del nostres treballadors són una
cosa que realment s'ha de seguir molt de prop per a la seva
dignificació. Però també li puc dir que només el Govern balear
no té facultat legislativa, sinó executiva de la llei. Nosaltres no
la podem canviar, la llei. Nosaltres el que sí podem fer és crear
aquesta comissió amb l'Estat espanyol, Administració central,
Administració autonòmica, o administracions de les comunitats
autònomes, amb els agents socials, com li he dit, per tal de
millorar el reglament, i si escau, intentar millorar la llei. I açò
és el que nosaltres dèiem i proposam. 

Ara vostè em diu "el conseller és partidari o no és
partidari?" Miri, abans es produïa per cobrir necessitats
bàsiques; actualment es produeix en funció de la demanda
general i ser competitius avui implica tenir una estructura
adaptable a les modificacions d'aquesta demanda en un món
canviant, totalment i absolutament, adaptació, reestructuració,
innovació tecnològica i flexibilitat, i la llei indica quins
mecanismes, quins moments i com, i en quins terminis poden
les empreses de treball temporal donar treballadors, oferir
treballadors a aquelles empreses.

Jo estic a favor de les empreses de treball temporal, perquè
quedi clar; en el que no estic d'acord sempre és en tot l'abús que
fan els altres d'aquesta actuació, i açò és el que nosaltres,
evidentment, i amb la responsabilitat de l'autoritat laboral s'ha
de seguir. Per açò nosaltres hem posat una inspectora aposta per
fer el seguiment de totes aquestes empreses de treball temporal
d'àmbit local que només són set, i tampoc no és que hi hagi cap
desastre en 7.000 contractes, 7.000 contractes que no
signifiquen 7.000 persones, tan sols. Evidentment, si vostè té
unes noces el cap de setmana vostè pot contactar amb empreses
de treball temporal estrictament per a allò i aquestes persones
a vegades les podran contractar tres o quatre vegades a l'any i
açò són tres o quatre contractes.

Jo el que sí estic (...) en seguir de prop l'impacte de la
seva implantació i la seva viabilitat a l'estructura
sociolaboral de les nostres illes i açò ho feim, i jo crec, com
he dit abans, que és necessari adequar la normativa als
problemes pràctics que açò pot representar. Com he dit és
negatiu, baix el meu punt de vista, que les empreses en sí
mateixes no ho són, però el mal ús que es pugui fer d'elles.
Vostè possiblement ha donat qualque exemple, però avui ha
de permetre que hi hagi més flexibilitat i hi ha diferents
mecanismes que poden solucionar aquest tipus de problema.

El tema dels fixos discontinus jo crec que és una qüestió
que, per primera vegada, està a l'article 30 del règim
especial de Balears d'una manera expressa com a figura
jurídica a la nostra comunitat, i molt més que podríem,
sobretot amb empreses Pimes d'aquestes illes que tenen
molt a veure en moda, on hi ha unes grans puntes
productives i allà després es fa necessari o empreses de
treball temporal o adequar la legislació i unes figures
jurídiques a aquesta necessitat.

Per tant, jo esper que la constitució d'aquest grup de
treball entre l'Administració central, autonòmica i els agents
socials, sigui el camí adequat per defensar els legítims drets
i aspiracions dels treballadors de les nostres illes com estic
ben segur que vostè també vol i que tots desitjam. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Interpel•lació RGE núm. 4696/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política
del Govern relativa a salut mental.

Passam a la següent interpel•lació el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM relativa a política del Govern quant a
salut mental. 

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, avui encetam un debat relatiu a la política de salut
mental que desitjaria que fos per donar una passa endavant
cap a la reforma psiquiàtrica, i també cap a una dignificació
del malalt mental.

L'Organització Mundial de la Salut estableix que un 60%
dels factors que influeixen directament sobre la nostra salut
estan relacionats amb factors emocionals, psicològics,
conductes i estil de vida. També estima un augment
considerable de les malalties mentals a causa de
l'envelliment de la població, l'atur, formes de vida aïllades,
soledat, situacions d'exclusió social. 
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Però basta fer un repàs a alguns indicadors de salut de la
nostra comunitat autònoma per veure amb quina realitat ens
topam, comunitat, això sí, amb un alt nivell econòmic: abús de
drogues, consum d'alcohol, un 42% de la població de les Illes
és consumidora d'alcohol, consum de tabac, un 34%, tercera
comunitat en incidència de la sida, la taxa d'ingressos
psiquiàtrics és d'un 3,5 per mil mentre que la mitjana de l'Estat
espanyol és d'un 0,6 per mil; reingressos psiquiàtrics un 70%,
incidència alta de patologies psicogeriàtriques al voltant de
4.000 malalts amb demències i són, la majoria d'ells, malalts
d'alzheimer. En el sector de la infància no trobam tampoc unes
xifres que ens donin molt de coratge: l'índex de la desadaptació
escolar arriba a un 40% d'infants i joves, uns 3.000 nins i nines
que presenten alguna patologia psíquica. 

Aquestes xifres, aquestes dades que anomenam ara, de cap
manera ho feim per donar una visió catastrofista ni irreal de la
situació de la nostra societat, la de les Illes, sinó que intentam
posar en evidència la realitat que tenim en aquest tema i
contrastar i valorar els serveis que donam des de les diferents
administracions relatius a salut mental. 

Quina política és la que s'ha duit des del Govern de les Illes
Balears en aquest tema fins al dia d'avui? Pensam que s'ha
donat una manca de planificació de recursos sanitaris relatius
a salut mental, específicament, una poca sensibilització cap a
aquest tema, no s'han realitzat inversions per millorar els
serveis que ja teníem, que ja existeixen. Quines actuacions
s'han realitzat, per tant, en aquest sentit, des de la Conselleria
de Sanitat i Consum? No es té elaborat el Pla de salut mental?
Confiam que vengui prest al Parlament; és vera que s'ha
pronunciat el conseller en aquest sentit, però no volem deixar
d'exigir que s'agiliti aquest tema. 

Es veu també amb preocupació des dels sectors
professionals, i en el nostre grup també compartim aquesta
preocupació, el fet de que, a la nostra comunitat, no s'hagi
produït la reforma dels serveis psiquiàtrics quan ja s'ha realitzat
a gairebé totes les comunitats autònomes de l'Estat espanyol.
Quines actuacions, per tant, demanaria al conseller, quins
projectes s'han posat en marxa en aquest sentit?, quan ens podrà
informar en el Parlament sobre aquest tema? 

Pensam que tampoc no s'ha dotat de personal sanitari
suficient l'Hospital Psiquiàtric; aquest personal és totalment
insuficient; tenim dades de la memòria del 95 que, de 1.285
ingressos, tenim 8 psiquiatres, 2 psicòlegs, 2 assistents socials,
7 ATS i 52 auxiliars; tot aquest personal amb torns, vacances,
dies festius, i pensam que no es poden atendre d'una manera
correcta i eficient els ingressats en aquests dos pavellons.
Cursos de formació que s'han dirigit al personal del psiquiàtric,
quins s'han realitzat? 

Sabem i som conscients que el Govern no té
competències plenes en matèria de sanitat, però sí gestiona
una gran part, mitjançant l'empresa pública Gesma, de
recursos assistencials a nivell de psiquiatria, l'Hospital
Psiquiàtric, bàsicament. Pendent de les transferències de
l'Insalud, aquest i la Conselleria de Sanitat i Consum
signaren un contracte-programa en el qual també es preveu
l'assitència psiquiàtrica. A la memòria dels pressuposts de
la Conselleria de Sanitat i Consum del 98 es preveu, es parla
de la necessitat de preparar-se per a aquestes possibles
transferències. Per tant, nosaltres pensam que encara és més
urgent que es realitzi la reforma psiquiàtrica i establir i
estudiar d'aquesta manera quines són les necessitats,
recursos econòmics per dotar aquestes competències;
d'aquesta manera podríem donar als malalts mentals la
dignitat que es mereixen, com he comentat abans. Pensam
que és necessari fer feina, idò, d'una manera conjunta
l'Insalud i Gesma des del moment en què es gestionen
conjuntament els recursos sanitaris. He parlat del fet que els
reingressos psiquiàtrics són aproximadament d'un 70%.
Existeix alguna comissió entre Gesma i Insalud per establir
un protocol comú d'ingressos i tenir els mateixos criteris
professionals?

L'augment d'aquestes malalties mentals és molt
preocupant i ja he fet esment a factors que ajuden a
incrementar aquestes malalties o que surten brots d'algunes
patologies mentals. Per fer feina en el sentit d'intentar
minvar el nombre potencial de malalts mentals, és necessari
realitzar polítiques preventives en els sectors de la població
que tenen més risc de sofrir alguna patologia mental. La
prevenció, per tant, podria reduir despeses econòmiques que
du l'hospitalització i, el que és més important, també
donaria una qualitat de vida al potencial malalt mental. Per
tant, la demanda que li faig és quins programes preventius
pensen fomentar des de la Conselleria? Quin pressupost es
dedica a aquesta prevenció? Quines actuacions pensen dur
a terme amb les diferents conselleries d'Educació,
Presidència, Menors, en aquest sentit?

Tornam recordar alguna xifra a què ja he fet esment fa
uns moments: ingressos psiquiàtrics a les Illes 3,5 per mil.
Per què?, quina justificació ens donaria des de la
Conselleria si a la resta de tot l'Estat espanyol és del 0,6 per
mil?, a què es deu?, quina valoració es fa des del Govern en
aquest sentit? S'ha realitzat algun estudi per analitzar
aquestes dades?, quan i com està, en quin grau de
compliment està fent feina la Conselleria de Sanitat en la
reforma psiquiàtrica? Quines actuacions s'han duit endavant
relatives a la reforma? Com es pensa vehicular o estructurar
el circuit assistencial per als malalts mentals?, això sí,
sempre comptant amb l'Insalud per evitar duplicitat de
serveis i millorar en qualitat. Com es pensa estructurar
l'Hospital Psiquiàtric dins aquest circuit?, quina funció
tendria l'Hospital Psiquiàtric després de definir aquest
circuit?, tant a llarg termini com a curt termini. Quines
actuacions pensa dur el Govern de les Illes Balears per
donar peu a la desinstitucionalització del malalt mental?
Tenen previst donar suport, crear habitatges tutelades per
ubicar-hi malalts mentals que puguin deixar d'estar internats
en el Psiquiàtric?, habitatges tutelades per a psicòtics, per a
joves, per a retardats mentals necessitats d'ajuda
psiquiàtrica?
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Voldria recordar en aquest moment que un estudi de la
Comissió Mixta per a la reforma psiquiàtrica de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears planteja un pla d'actuació per a
l'Hospital Psiquiàtric. S'ha de tenir en compte una necessitat
urgent d'actualitzar les instal•lacions d'aquest hospital,
redistribuir els malalts que estan internats en aquest hospital, a
l'Hospital Psiquiàtric, tenint en compte el que he comentat
abans, retards mentals; creació d'una àrea de discapacitats
psíquics amb alteracions psiquiàtriques; tenir en compte un
apartat de psicogeriatria; un apartat residencial, unitat dirigida
a interns amb poca possibilitat de reinserció, malalts ingressats
des de la joventut que tant per deixadesa familiar o per
deixadesa dels gestors encara estan ingressats allà; programa de
reinserció amb alternatives a ingressos psiquiàtrics; programes
de teràpia ocupacional. 

Resumint, el que volem demanar o el que es demana és que
el Psiquiàtric deixi de ser un lloc d'abandó i d'aparcament dels
malalts mentals i passi a ser un lloc de dignificació d'aquestes
persones. S'ha realitzat algunes d'aquestes actuacions que es
demanen o es proposen en el document d'aquesta comissió?

Discapacitats psíquics; per què continuen ingressats al
Psiquiàtric quan el seu lloc, la seva ubicació, seria a centres
socials i no un centre hospitalari com és el Psiquiàtric? Quines
solucions, actuacions, preveuen realitzar en aquest sentit? 

Trobam també un sector necessitat d'assistència psiquiàtrica,
sector del circuit de marginació, que seria més adequat, des del
punt de vista clínic, que "residís" en el Psiquiàtric, i no en els
centres d'aquest circuit on no poden ser atesos amb les
condicions que necessitarien. Per tant també és necessari, quan
parlam de reforma psiquiàtrica, establir un element de connexió
de programes conjunts i actuacions conjuntes en aquest sector.
Pensen fer feina d'una manera coordinada amb els serveis
socials? Tenen creat algun instrument perquè aquesta
coordinació sigui veritat? Com pensen establir connexions de
coordinació, informació, amb l'assistència domiciliària que
permeti un seguiment d'aquest malalt, d'aquest pacient? Vull
recordar, només, que l'article 20.4 de la Llei general de sanitat
ens diu que els serveis de salut mental i atenció psiquiàtrica del
sistema sanitari cobriran, amb coordinació amb els serveis
socials, aspectes de la prevenció primària i l'atenció als
problemes psicosocials que acompanyen la pèrdua de la salut
general. Per tant, aquesta pregunta o aquest prec que li feim
només és per donar compliment a la Llei general de sanitat.

Un altre element -i acab- a tenir en compte és la dificultat
que té el malalt mental quant a la seva inserció laboral, un món
laboral ja dificultós per aconseguir un lloc de feina i, per tant,
és necessari que es facin unes actuacions...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Acab, un minutet. És necessari que es realitzin unes
actuacions relatives a insertar laboralment aquests malalts
mentals. Vull demanar, per tant, quins programes tenen en
aquest sentit i si tenen algun contacte o alguna coordinació
amb la Conselleria de Treball i Formació. 

Gràcies, Sr. President, per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per l'exactitud d'aquest minut. Sr.
Conseller de Sanitat, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, certament el plantejament que fa la diputada
interpel•lant és, a més de demanar moltíssimes qüestions
extretes d'un document-programa del qual llavors parlarem,
fa a més un diagnòstic que no podem compartir, diagnòstic
molt negatiu del conjunt de la salut i molt especialment del
conjunt de la salut mental. 

Voldria dir que l'efectivitat de la transferència de
l'atenció psiquiàtrica expressament com a Institut Psiquiàtric
es remunta a dia 1 de maig del 1994 cap a la Comunitat
Autònoma, i voldria dir que el document destacat amb el
qual s'ha fet feina fins ara és el document-programa revisat
per la Comissió Mixta Insalud-Conselleria de Sanitat i
Consum per a la reforma psiquiàtrica. Per tant, hauria de
començar dient que dir que no s'ha fet res o que s'ha fet poc
és negatiu; s'ha fet un document-programa. Aquest és un
document-programa de màxims, és un document-programa
d'una reforma idíl•lica basada en l'obtenció de tots els
recursos que realment necessitam; jo crec, per tant, que és
un objectiu al qual hem d'anar caminant poc a poc, en la
mesura de les nostres possibilitats. Per això, com sap molt
bé la diputada interpel•lant, perquè qui els parla ha respost
a preguntes seves dins aquest parlament, aquest govern fa
comptes de presentar el Pla de salut mental abans que arribi
l'estiu, és a dir, durant la primer meitat de l'any que ve.
Voldria dir que aquest és un document complex, aquest és
un document en el qual fan feina experts del Servei Balear
de la Salut i que té per objectiu donar resposta a moltes de
les qüestions que vostè ha plantejat i respecte a alguna de
les quals jo no entraré perquè farien, certament, la meva
intervenció excessivament llarga.
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Voldria, però, dir que, certament, jo vull, com veu vostè,
que aquesta interpel•lació ajornada tres vegades per iniciativa
de la mateixa interpel•lant, per cert, sigui una passa endavant
per a la reforma psiquiàtrica; això és una pretensió que
nosaltres també tenim, però he de començar dient-li que les
dades que vostè maneja obeeixen a una situació determinada.
Vostè parla del 3,5 comparat amb el 0,6 a nivell nacional
d'ingrés hospitalari; jo crec que vostè dient això -que és vera-
posa en evidència una mancança que ha de contemplar la
reforma, és a dir, l'excés d'hospitalització, la falta d'unitats de
salut mental com a element intermediari que eviti l'internament
hospitalari dins el Psiquiàtric de persones que podrien ser ateses
en una unitat de salut mental, i en aquest sentit s'han fet coses,
i en aquest sentit s'ha sectoritzat, i en aquest sentit existeix una
unitat de salut mental a la comarca d'Inca que depèn del
Complex Hospitalari de Mallorca, i en aquest sentit existeixen
quatre unitats de salut mental més que sectoritzen part del
territori de l'illa de Mallorca que, si efectivament es troben
físicament ubicades dins el complex hospitalari, és a dir, dins
l'Hospital Psiquiàtric, atenen d'una forma sectoritzada part de
la població. Per tant, virtualment vénen a funcionar com a
autèntiques unitats.

Quines línies es preveuen dins aquesta reforma? Que les
unitats d'aguts es transformin en unitats mixtes, que apareixin
i es creïn les unitats de mitja estada, de 30 dies aproximats, i
que hi hagi les modificacions necessàries a l'agrupació de
pacients per patologies a les unitats de llarga estada. 

Ha esmentat vostè també el contracte-programa que té el
Serbasa amb Insalud. Això suposa, en la realitat,
aproximadament uns ingressos de 75 milions de pessetes,
aproximadament, mitjançant el contracte-programa que
permeten mantenir aquesta atenció psiquiàtrica. 

Vostè ha esmentat falta de planificació de recursos, falta
d'inversions, ha demanat què es feia i demanava agilitat. Miri,
vull dir que hi ha planificació en el sentit que en aquest moment
s'està emprenent una reforma certament ambiciosa i certament
necessària, que obeeix a una situació que vostè ha definit com
a abandó i que jo per ventura no empraria un terme tan greu, jo
no crec que en aquests moments els malalts del Psiquiàtric
estiguin abandonats, com ha dit vostè, però certament
necessiten unes millores, necessiten unes millores d'ordre
material, per començar i, en aquest sentit, l'empresa Gesma
d'endeutarà amb 150 milions de pessetes per reformar
materialment aquestes instal•lacions, per dotar de la
infraestructura necessària que permeti, si més no, que les
instal•lacions del psiquiàtric estiguin en condicions de més
dignitat, que donin un millor tracte i un millor servei als interns.
Per tant, falta d'inversions fins a cert punt.

Vull afegir que també, del conjunt d'inversions de Gesma
que són 150 milions més a l'any, una part que no li puc
determinar en aquest moment va destinada també a la reforma
psiquiàtrica.

Per tant, pensam que és urgent la reforma psiquiàtrica,
que la plantejarem i l'entrarem en aquest parlament abans
del Pla de salut? Jo crec que això ho he dit contestant alguna
pregunta seva fa pocs dies, perquè consideram que aquesta
és una qüestió absolutament prioritària i creim, com creu
vostè, que és necessari posar en marxa mecanismes de
polítiques preventives, mecanismes de polítiques que
permetin la promoció de la salut en aquest sentit. 

Tenc a la seva disposició algunes dades d'atenció a
pacients aguts, de com funciona la xarxa a les tres illes, a les
quatre illes, del nombre d'ingressos, del total de visites...; jo
li puc que la comparació 94-95, que encara no ha estat
publicada perquè forma part -és un extracte que tenc en el
meu poder- del Pla de salut mental, ha disminuït del 94 al
95, que són les dades que manejam i que, certament, tenim,
com vostè apuntava d'una forma colateral, un nombre
excessiu de llits hospitalaris en ús; per tant, un ús excessiu
de llits hospitalaris i això obeeix a la mancança d'unitats de
salut mental, a la mancança d'hospital de dia, a la mancança
de centres de dia, que són recursos que hem d'anar posant en
marxa jo crec que d'una forma clara i que crec que estaran
contemplats dins aquest pla de salut mental, perquè aquest
pla contindrà una sèrie de projectes, una sèrie de propostes,
una sèrie d'inversions plurianuals que comprometran el
Govern perquè es vagin executant aquestes reformes d'una
forma definitiva.

Respecte a l'atenció al pacient infantil i juvenil, que
preocupa moltíssim i com és natural aquest govern, vull
assenyalar -vostè ha demanat també sobre aquesta qüestió-
a nivell d'atenció primària m'interessa destacar que els
pediatres dels equips d'atenció primària poden detectar
situacions de risc psicosocial i els professors d'EGB i els
equips d'orientació psicopedagògica realitzen ara mateix
activitats de detecció precoç de trastorns dins l'àmbit
escolar. A nivell d'atenció especialitzada existeix la unitat
de salut mental infantil i juvenil de Palma que depèn del
Complex Hospitalari i que ve funcionant d'una forma
habitual. Ens preocupam per intentar posar en marxa
l'atenció a patologies emergents com puguin ser la bulímia
o l'anorèxia que preocupen perquè creixen dia a dia i perquè
creen un problema important sobretot entre la nostra
joventut. 

S'intentará, certament, millorar les qüestions de teràpia
ocupacional i ens preocupa també que la situació de les
persones de major edat, que deriven moltes vegades en
situacions de demència per processos d'alzheimer,
necessiten una resposta que potser no depèn exclusivament
del Pla de salut mental, sinó que exigeix un esforç més
ampli, que desborda un poquet el Pla de salut mental però
es converteix, avui per avui, ho he dit altres vegades i en
altres llocs, en una reivindicació important per a un sector
de la població; avui aquestes demències, aquests
alzheimers, aquest envelliment de la població, l'augment de
l'esperança de vida i l'emergència d'aquestes malalties
lligades a l'augment de l'esperança de vida fa que haguem
de disposar d'uns recursos que certament en aquests
moments no disposam. 
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M'ha parlat també vostè -intent d'una forma telegràfica, Sr.
President, contestar moltes de les coses que s'han plantejat- de
tot el tema de disminuïts psíquics; vull dir que fa molts pocs
dies que s'ha signat un conveni amb l'UNAC que ha permès, o
permetrà, la sortida d'uns 30 interns que aniran a viure a pisos
de l'UNAC i que, per tant, sortiran de la vida, traumàtica
sempre, del Psiquiàtric. Per tant, jo crec que es fan coses, es fan
coses en tema de teràpia ocupacional, es fan algunes coses en
inserció laboral, del Complex Hospitalari de Mallorca depenen
quatre pisos tutelats als quals acudeixen aquestes persones que
estan en un règim obert, i existeix també l'hospital de dia dins
el Complex Hospitalari de Mallorca que acull molta de gent
que, de qualque manera, només va a passar-hi unes hores al dia
i a seguir un tractament ambulatori o d'hospital de dia i que
llavors fa vida a ca seva.

Per acabar aquesta primera intervenció, Sr. President,
senyores i senyors diputats, vull dir que compartesc l'esperit de
la intervenció o d'una part de la intervenció de la diputada
interpel•lant, sobretot quan demanava que la interpel•lació
d'avui suposàs, si més no, una passa endavant per a la reforma
psiquiàtrica, compartesc plenament que aquesta és una prioritat
absoluta d'aquest govern i aquest tema vendrà al Parlament
d'una forma clara mitjançant un pla amb uns períodes que ja he
explicat realment imminents; però també he volgut o he intentat
fer veure, en el breu temps de què disposava, a la Sra. Diputada,
que realment es fan esforços, que realment es fa feina, que el
Psiquiàtric no és estrictament un lloc d'abandó i marginació
sinó que és un lloc a on molts de professionals fan feina cada
dia per intentar millorar la salut mental dels malalts d'aquesta
comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S'obre un torn d'intervenció per fixar la
posició dels altres grups. Grup Parlamentari Mixt? Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida? Sra. Thomàs té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
és cert que és una interpel•lació que ha estat ajornada i
presentada diverses vegades, però, com dèiem abans en un altre
tema, pensam que és important que s'hagi duit a aquest debat,
a aquest plenari, perquè la coincidència amb la discussió dels
pressuposts ens fa veure també per a on van les línies polítiques
del Govern balear en aquest tema, en el tema de salut mental,
i cap a on posa les seves prioritats i, per tant, ens motiva al
debat sobre la política sanitària, la política en salut mental i, per
tant, va coordinat amb els temes pressupostaris.

Segons l'Associació de salut mental de les Illes Balears,
s'està avançant en una reorientació del model d'assistència, dels
sistema asilar i marginador al comunitari i integrador, però amb
una gran indecisió i una gran descoordinació entre les
administracions que tenen competències, fruit de l'absència del
Pla de salut mental. És cert que el Sr. Conseller ha anunciat en
aquest parlament que es presentarà abans del juny, però també
és cert que no sabem en quines línies generals anirà basat
aquest pla de salut mental. 

Avui, a la resposta a la diputada interpel•lant, ha tornat
a esmentar aquest document de la Comissió Mixta Insalud-
Govern balear, i així com a la compareixença per motiu dels
pressuposts va dir que era un document de màxims, avui
horabaixa li ha parlat d'un document amb unes propostes
idíl•liques. A nosaltres ens han preocupat els dos adjectius,
ja sigui de màxim com sigui una visió idíl•lica de les
solucions, perquè nosaltres coneixem una part d'aquest
document, no el coneixem en la seva totalitat, però no ens
sembla ni idíl•lica ni de màxims, sinó que ens sembla una
bona anàlisis sobre la situació i sobre l'orientació de les
solucions que haurien d'anar amb els temes de salut mental,
perquè si comparam les dades d'altres comunitats
autònomes del nostre entorn, ens permeten assenyalar,
comparativament, que, a més de mancances de previsió i de
planificació, tenim un baix nivell de desenvolupament dels
serveis psiquiàtrics. És cert que hi ha una hospitalització de
malalts en fases agudes adequada, una taxa adequada, però
les ratios dels equips de salut mental a les Balears són
baixes perquè són equips de tres professionals per 100.000
habitants i es recomana, com a mínim, el doble.

També hi ha mancances importants respecte a programes
i recursos destinats a la rehabilitació de malalts mentals
crònics i això provoca, evidentment, un futur trist tant per
les famílies com per als malalts en concret, i, així com el Sr.
Conseller ha explicat que hi ha una unitat d'atenció infantil
i juvenil, pensam que està molt poc organitzat aquest
aspecte de la salut mental i falta molt, encara, i molt que
hauríem de participar.

Per tant, ens preocupa com s'anirà elaborant aquest pla
de salut mental anunciat, esperam que es rebi no el mes de
juny, ell ha parlat d'abans del juny, nosaltres confiam que
sigui dins el primer trimestre o immediatament que s'iniciï
el període parlamentari, que és el més de març, per donar
temps a una bona discussió en aquest parlament, i
senzillament voldríem recomanar al Sr. Conseller,
maldament que no sigui motiu de la meva intervenció
perquè la interpel•lant és una altra diputada, que el faci
participatiu, que el consulti, que el dugui a consulta
d'associacions de salut mental, d'associacions d'usuaris i de
malalts, de gent que està preocupada i que coneix aquest
tema directament, i el faci participatiu perquè, de qualque
manera, una vegada elaborat un estudi amb unes possibles
solucions, sempre és molt millor contrastar-lo amb aquells
que viuen la realitat que no només amb els tècnics que han
elaborat el document.
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I no tenim més temps ni podem repetir dades que ha donat
la interpel•lant, però sí vull posar un exemple al Sr. Conseller:
a través del conveni de sectorialització de Gesma hi havia una
unitat de salut mental, millor dit, hi havia un poble, Marratxí,
que tenia una unitat de salut mental en el Coll d'en Rabassa, en
bon funcionament, i arrel de la sectorialització i passar a Gesma
els malalts d'aquest municipi, en lloc de tenir una unitat de salut
mental tenen, senzillament, una visita al Psiquiàtric i una visió
de la psiquiatria d'allò que és una unitat de salut mental
multidisciplinar. Per tant, si aquest és un exemple de per on ha
d'anar el futur pla de salut, a nosaltres ens preocupa i,
evidentment, acabaré per dir que presentam esmenes tant a
Gesma com a la Conselleria de Sanitat en el sentit de per on
hauria d'anar la inversió i les prioritats en aquest tema, tant
sigui de creació dels centres de dia d'Inca i de Manacor, com
d'ampliació dels pisos tutelars per als malalts mentals. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el seu portaveu Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Per preparar aquesta interpel•lació
del Grup Nacionalista hem pensat que el millor seria comparar
la Llei general de sanitat i l'informe de la comissió ministerial
per a la reforma psiquiàtrica amb el que tenim a les Illes
Balears per poder fer una comparació de si funciona o no. Així,
la Comissió per a la reforma diu que l'assistència psiquiàtrica
i la promoció de la salut mental s'han d'ntegrar al sistema
general de salut, que la prestació d'una part de les accions s'ha
de fer per mitjà dels equips bàsics de salut i la preferència de
l'atenció extrahospitalària sobre l'ingrés, i aquests ingressos,
progressivament a l'Hospital General.

A les Illes Balears, avui, els centres de salut compten amb
unitats de salut mental integrades en els seus serveis i els
ingressos de malalts aguts es fan, generalment, en els hospitals
generals. Pensam que per aquí anam per bon camí, malgrat hi
ha encara centres de salut sense unitat de salut mental,
veritables problemes als hospitals generals per ingressar
determinats malalts que no són tributaris d'ingrés en un hospital
d'aguts, però pensam que està ben encaminat.

La comissió ministerial aconsella, i es reflecteix també a la
Llei general de sanitat, la reducció progressiva del nombre de
llits als hospitals psiquiàtrics i la progressiva
desinstitucionalització. A les Illes Balears els malalts que
precisen de llarga estada, els malalts que podríem anomenar
crònics, són ingressats a l'Hospital Psiquiàtric, depenent de
Gesma i subvencionat en gran part pel Consell Insular. Aquest
hospital avui està sobredimensionat respecte a la població
internada. Un nombre important de malalts porta molt de temps
ingressat, omplint així la tradicional i perversa funció de
custòdia, que no terapèutica, dels hospitals psiquiàtrics. Així
mateix hi ha un nombre important de malalts no pròpiament
psiquiàtrics, que són els oligofrènics, que no són tributaris
d'ingrés en aquest hospital. S'ha de realitzar un estudi sobre la
institucionalització dels malalts i la seva possible derivació.
S'ha d'estudiar la viabilitat real d'aquest centre: hi ha llocs
comuns que no tenen condicions -pensam nosaltres- dignes
d'habitabilitat després d'una visita; en definitiva, s'ha de fer un
estudi de les necessitats reals i adaptar el que tenim, l'hospital,
a les necessitats actuals.

La Llei general de sanitat, a l'article 20, incideix en la
necessitat de programar alternatives a l'Hospital Psiquiàtric
basades en la creació d'estructures que assegurin l'adequada
rehabilitació i reinserció dels malalts mentals crònics, i aquí
és on pensam que anem més coixos a la Comunitat
Autònoma. Realment hi ha un tipus de malalt mental, que és
la majoria, que pot aconseguir un grau d'autonomia i
l'adquisició d'hàbits personals i socials que afavoreixin la
seva plena integració social. Pensam que no hi ha gaire
estructures intermèdies per constituir una alternativa
autèntica a l'internament i que puguin completar, d'una
manera eficaç, l'atenció donada amb els altres dispositius;
això provoca, evidentment, que hi hagi més malalts
ingressats al Psiquiàtric dels que hi hauria d'haver si hi
hagués més pisos tutelats. S'ha de fer un estudi de
necessitats de centres de dia, de pisos tutelats, etc.

Continuant amb l'informe de la comissió ministerial,
s'indica la prioritat dels programes específics de salut
mental infantil. Hi ha diversos equips dedicats a la salut
infantil, pensam que no coordinats entre ells; a l'Hospital
Psiquiàtric vàrem tenir l'oportunitat de visitar la consulta de
psiquiatria infantil i nosaltres la qualificaríem de penosa: la
consulta no té llum exterior, la secretària està al costat amb
la porta oberta perquè no hi havia porta, és una consulta
molt petita...; voldríem saber, encara que nosaltres no som
els que hem de demanar al Sr. Conseller, si hi ha
interconnexió entre aquestes unitats psiquiàtriques infantils
que hi ha a Palma, si hi ha interconnexió amb els serveis
sanitaris generals i entre els serveis de menors.

Com pot veure hem dit que s'han de realitzar estudis
d'utilitat del Psiquiàtric, estudis de necessitats d'estructures
intermèdies i de la salut mental infantil, i tot això vol dir
que s'ha de fer un pla de salut mental que, segons diu el
conseller, estarà en sis mesos en aquest parlament. Un pla
de salut mental que s'ha de basar en el projecte que es va
qualificar l'altre dia de màxims, realitzat per diversos
experts de la nostra comunitat. Però per posar aquest pla de
salut mental en marxa és evident que es necessita un
pressupost i un pressupost important. Lamentablement
nosaltres, quan hem mirat el pressupost, hem trobat una
mancança econòmica importantíssima; tan sols a l'Hospital
Psiquiàtric es faran unes reformes, que no dic que no s'hagin
de fer, però abans s'hauria de fer una valoració, però el Pla
de salut mental, amb el pressupost que hi ha aquest any que
ve, no es pot dur endavant. Així pensam que no farem res;
com a màxim el que podria passar és que passàs com aquest
pla de salut mental de l'any 1989, pla de salut mental
redactat per encàrrec de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social del Govern, Universitat Autònoma de les Illes
Balears. Aquest programa era bo i no es va emprar mai.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la seva portaveu Sra. Carlota Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, els principis defensats a la Constitució, el dret de tots
els ciutadans a la protecció de la salut, queden reflectits a la
Llei 14/1986, general de sanitat, al títol primer, capítol tercer,
article 20, on es preveu la plena integració de les actuacions
relatives a la salut mental dins el sistema sanitari general i de
la total equiparació del malalt mental a les altres persones. Així
s'incorpora l'atenció psiquiàtrica a la Seguretat Social i la xarxa
sanitària pública, entrant en funcionament les unitats de salut
mental d'àmbit extrahospitalari dependents de l'Insalud, model
que defensa els principis definits a l'informe de la comissió
ministerial per a la reforma psiquiàtrica de l'any 1985. La
mateixa Llei general de sanitat, a l'article 49, indica que les
comunitats autònomes hauran d'organitzar els seus serveis de
salut, que a cada comunitat autònoma es constituirà un servei
de salut i elaborarà un pla de salut que haurà d'emmarcar el
conjunt de plans de les diferents àrees de salut. 

Per tant, la nostra comunitat autònoma, una vegada
aprovada per aquest parlament la Llei 9/1992, de 15 de juliol,
del Servei Balear de la Salut, té la competència en ordenar i
coordinar la salut mental dins l'àmbit de la nostra comunitat,
una competència fonamental, atès que el funcionament dels
serveis sanitaris dels països occidentals ha estat sotmès a debats
importants durant els darrers 20 anys. 

Dues preguntes es fan les institucions amb competències
sanitàries: són els actuals serveis sanitaris els més eficaços per
millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans? Són prou
eficients, és a dir, estan organitzats de manera que assoleixen
els resultats previstos amb la menor despesa possible? Per
donar resposta a aquestes preguntes, la Conselleria de Sanitat
i Consum ja exerceix aquesta competència en la planificació i
coordinació de la salut mental. 

Després de l'aprovació per part d'aquest parlament de la Llei
del Servei Balear de la Salut l'any 1992, es va donar una segona
passa mitjançant el Decret 32/1994, de 28 de març, decret pel
qual es va transferir l'any 1994 l'Hospital Psiquiàtric. Per tal
d'abordar la reforma psiquiàtrica a la nostra comunitat, es va
crear una comissió mixta Insalud-Conselleria de Sanitat i
Consum, on s'estableix d'una forma molt complerta els recursos
actualment existents així com els recursos que manquen per
completar la xarxa d'atenció a la salut mental. Aquest informe
es va acabar a finals de l'any 1996, i actualment, tal com ha dit
el conseller de sanitat, s'estudia i avalua per part del Servei
Balear de Salut.

El conseller de Sanitat ha explicat detalladament la
situació actual de la salut mental. Per tant, no cal que la
repetim, i queda clar que el Govern duu a terme totes les
actuacions necessàries tant per dur a terme la reforma
psiquiàtrica com l'elaboració del Pla de salut mental, que
s'haurà d'incloure dins el Pla de salut.

El treball és complex, atès que una part important de les
competències en salut mental són de l'Insalud i que encara
no s'han transferides, així com d'altres que corresponen a
institucions, com el Ministeri d'Educació i Ciència.

Per altra banda, la complexitat de la matèria a ordenar
que ens ocupa, la salut mental, que va des de la prevenció
fins al reforçament de l'atenció infantojuvenil, a la
psicogeriatria, problema de primera magnitud, pel que fa a
les demències senils i a la problemàtica dels malalts
d'Alzheimer, planificació que requereix una bona
coordinació, perquè la coordinació amb els serveis socials
és absolutament necessària, també ho diu l'article 20 de la
Llei general de sanitat, i els consells insulars i ajuntaments
hi tenen competències, m'ha sorprès tant per part de la Sra.
Bover, en representació del grup interpel•lant, com per
altres grups que hi han intervengut, que descarreguen tota la
competència..., és ver que el Govern té la competència de
planificar i ordenar, però també és cert que els consells
insulars i els ajuntaments tenen competències en serveis
socials, i que tot aquest fet s'ha de regular.

Aquí s'ha parlat, des d'aquesta tribuna..., m'ha fet la
impressió que s'ha centralitzat molt la problemàtica de la
salut mental a l'illa de Mallorca, però jo els podria dir que,
des del Consell Insular de Menorca, aquest abandonament
de què s'havia fet esment per part del grup interpel•lant,
nosaltres no ho considerem així, perquè si els consells
insulars hi tenen prou interès..., jo els diré que, sobre aquest
tema, ja fa cinc o sis anys, des del Consell Insular de
Menorca, ens vam posar d'acord amb l'Hospital Psiquiàtric
i es va fer una avaluació i revisió de casos, i vam posar en
marxa el programa de retorn de malalts mentals, en tots
aquells casos que, d'acord amb criteri psiquiàtric, mèdic i
assistencial podien tornar cap a Menorca, i també hem creat
al Consell Insular de Menorca un centre de dia per a malalts
mentals crònics. Açò és un esforç, evidentment, que
compet a diferents administracions, encara que estam
d'acord que és al Govern a qui pertoca ordenar-ho, i així ho
fa.
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Per tant, el nostre grup valora molt positivament tot el
treball que fa la Conselleria de Sanitat i Consum. Estam
d'acord, açò sí, amb el grup interpel•lant, així com ho ha
exposat perfectament el Govern, el conseller, que és
absolutament necessari dur a terme la reforma psiquiàtrica i el
Pla de salut mental perquè quedi inclòs dins el Pla general de
salut, especialment perquè ja s'han iniciat les negociacions per
tal de poder assumir la transferència de l'Insalud, però no estam
d'acord que el Govern tengui en total abandonament la reforma
psiquiàtrica i el Pla de salut.

Ja hem dit que el tema és molt complex i que hem de pensar
que el Pla de salut haurà de ser un instrument decisiu amb vista
a la millora del grau de benestar dels ciutadans de les nostres
illes, i si l'objectiu és millorar l'eficiència i la qualitat dels
serveis sanitaris, hem de concedir un marge de confiança i de
temps al Govern, confiança que el Grup Parlamentari Popular
dóna al conseller de Sanitat i Consum del Govern. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. És el torn de la rèplica per
part de la representant del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
He d'agrair als grups que han intervengut i que han aportat
elements nous a la meva intervenció.

He de dir també, al Sr. Conseller, que si la interpel•lació va
ser ajornada és per causa del període de sessions, només tenim
dos mesos per debatre iniciatives parlamentàries, i vostè sap
que ens hem d'atendre, com a grup minoritari, a les quotes que
tenim. De totes maneres, també li diré que no és necessari
esperar a una interpel•lació d'un grup de l'oposició per dur
endavant el Pla de salut mental. Vostès hi tenen majoria, i hi
governen.

Ja que hem parlat del Pla de salut mental, també vull tornar
a repetir, malgrat em faci un poquet pesada, que és necessari
mimar iniciatives relatives a salut mental. Torn a repetir que ja
només sigui per compensar el gran abandonament a què ha estat
sotmesa any rera any, tant per part de les administracions, dels
polítics i mesures polítiques, com per part de la societat en
general, malgrat hi hagi un grup parlamentari que no estigui
d'acord amb la paraula abandonament.

Les afirmacions que he fet sobre quina ha estat la política de
salut mental a les Illes ve fonamentada per les actuacions,
inversions i també per les informacions que va realitzar el
president Matas en el decurs del seu discurs i posterior debat de
l'estat d'autonomia, quan va afirmar, en respondre al portaveu
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que no era prioritària
per al Govern la reforma psiquiàtrica ni el tema de salut mental.
Confiam que a partir d'aquest debat, el conseller faci canviar
d'opinió el Govern.

Per tant, tornam al Pla de salut mental. Així com ha dit
el portaveu del Grup Socialista, l'any 89 ja es va presentar
el Pla de salut mental, jo entenia que s'havia presentat en el
90..., en els tècnics, diguem..., es va presentar en el 90, i ja
s'hi va plantejar quin ha de ser el model d'atenció en salut
mental, assistència primària en equips de salut mental, com
a element principal i base; assistència secundària, unitat de
psiquiatria en els hospitals generals; assistència terciària,
s'hi inclou Hospital Psiquiàtric, residències assistides
psiquiàtriques, centre específic per a minusvàlids, hospital
de dia, llars terapèutics.

Ja es defineixen l'any 90 les condicions d'aquesta
reforma: Xarxa única, per evitar duplicitat de serveis, com
hem comentat abans; circuit assistencial; continuïtat
assistencial, que és bàsica per fer un seguiment del malalt,
i més quan surt del psiquiàtric; informació unificada perquè
d'aquests malalts es faci el seguiment així com toca.

La proposta d'actuació que es fa ja en aquest Pla de salut
mental és constituir una xarxa integrada de salut mental,
emmarcada, això sí, dins el Servei Balear de Salut, i s'ha de
recordar que, en el decret de creació de Serbasa, ni s'hi fa
menció de l'assistència psiquiàtrica. No li llegiré ni li
recordaré les propostes que allà es fan del Pla de salut
mental del 89, o del 90, però sí li comentaré que ja
intentava, s'hi demanava, una organització a l'assistència
específica infantil i juvenil, ja també per fer una política
preventiva a nivell de salut mental. També delimitava
clarament residències assistides per a la tercera edat,
aquelles que hauran d'encarregar-se del tractament i
assistència a persones amb problemàtica psiquiàtrica. A un
altre apartat, també s'hi especifica que s'ha de reconvertir
l'Hospital Psiquiàtric.

Aquests elements els trobam ja planificats, com he
comentat, l'any 90; a posta, quan he comentat que s'hi havia
fet poca cosa o quasi un abandonament, és que durant
aquests sis, set anys pensam que s'ha fet el que he comentat
abans, bastant poca cosa per al malalt mental.

Molt bé. Vostè ha parlat també d'activitats, de tallers
ocupacionals. A una pregunta sobre programes de tallers
ocupacionals a l'Hospital Psiquiàtric, vostè ens va
respondre, o el Govern ens va respondre, diferents
actuacions que es duen a terme: tallers ocupacionals de
ceràmica, cultius d'hivernacle, ferreria, fusteria, etc., etc.
Ens comenta també que l'assistència mitjana en aquests
tallers ocupacionals és d'unes quaranta persones; ara bé, a
aquests tallers, no hi poden accedir els malalts mentals
conflictius, que són els que més necessiten aquests tallers
ocupacionals, per què? Simplement perquè no hi ha
personal per fer aquests tallers, que són necessaris.
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Pensam que s'ha de potenciar el voluntariat social, el
voluntariat que es dediqui a fer feina en salut mental, però no
s'han de suplir els llocs de feina amb la bona voluntat.

També, a un d'aquests elements..., a un d'aquests tallers,
com a complement d'aquests tallers, es fan excursions i visites
culturals, però el problema és que s'han de suspendre la majoria
d'aquestes per manca de personal. No hi ha el personal suficient
per assegurar les sortides setmanals dels malalts. Quan parlam
de personal, ho torn a repetir, no ens referim, en aquest cas, a
voluntariat, sinó a personal adscrit a l'Hospital Psiquiàtric pel
nombre de malalts, sanitari, i no es pot fer res més, a vegades,
que guardar els malalts perquè no es facin mal. Un exemple, un
pavelló de crònics, no en definiré el mòdul, 30, 35 malalts, 3
monitors auxiliars psiquiàtrics, com poden rentar-los
diàriament? No poden rentar-los; com poden donar-los menjar
i com poden assegurar un seguiment d'aquest malalt? Jo crec
que és totalment impossible.

Vostè, Sr. Conseller, ha dit que el Psiquiàtric o estava tan
malament com he exposat. Jo hi he tengut companys ingressats,
per mala sort, els hi he anat a veure, i vaig intentar fer un
exercici mental, i és tancar els ulls, posar-me dins el cos del
meu amic, de'n Pere, i com és l'ambient en què es viu? Sòtils
alts, cambres fredes, parets enrajolades de blanc, taques
d'humitat en els sòtils, finestres altes, en alguns pavellons els
malalts no poden ni guaitar-ne per les finestres, perquè no hi
arriben, manca d'estímuls per superar la seva malaltia, poques
activitats ocupacionals per donar-los un poc de qualitat de vida.

I en cap moment, Sr. Conseller, he intentat fer demagògia,
però sí que crec que és molt important fer feina, i que sigui
urgent ja la reforma psiquiàtrica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per tancar
aquesta interpel•lació, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Amb
certa brevetat, m'agradaria fer dos comentaris respecte
d'algunes coses que s'han dit i a la percepció que tenen alguns
de vostès respecte de quina és la situació de la institució
psiquiàtrica principal, que és l'Hospital Psiquiàtric, dependent
del complex hospitalari.

Es va a un sistema integrador, es diu per part d'alguns, i
es demana quines haurien de ser les línies generals d'un pla
de salut mental. Jo ho diré d'una forma genèrica, perquè
també se n'ha parlat per part d'alguns dels que hi han
intervengut, que hem d'avançar cap a les unitats de salut
mental. Jo crec que cada dia mes l'atenció psiquiàtrica
gravitarà cap a l'atenció primària, cap a les unitats de salut
mental, i menys cap a l'hospitalització, i sobretot cap a la
llarga hospitalització. Per tant, això implica dotar aquestes
unitats de salut mental de material, i humanament, i això,
efectivament, com s'ha dit, és costós i és complicat, i no es
pot organitzar en un dia. Per tant, crec que hem d'anar cap
a aquest tipus de disseny; cap a menys llits hospitalaris, crec
que estam, com ha dit algú també, encertadament,
sobredimensionats quant a llits hospitalaris; cap a períodes
d'internament més curts i a ingressos en hospitals generals
i no en hospitals pròpiament psiquiàtrics; cercar, en la
mesura de les possibilitats, la reinserció laboral, que
d'alguna manera ja avança, ja existeix, a través del projecte
Horizon, el qual la Conselleria de Treball té en marxa i que
permet que en alguns casos es produeixin reinsercions
laborals.

S'ha dit que aquest pla havia de ser participatiu, jo vull
que aquest pla sigui participatiu, però aquest pla, òbviament,
ha de néixer d'un dictamen dels tècnics, respecte de
l'adjectivació del qual hi ha alguna polèmica. Jo insistesc
que a mi em pareix lògic, a més, que quan es demana als
especialistes que facin un projecte global del que hauria de
ser la reforma psiquiàtrica, òbviament, facin un document
de màxims, que, òbviament, facin un document que
contenguin un desideratum, tot el que seria necessari per
donar la millor assistència possible als malalts mentals.
Això em pareix lògic. I em pareix que l'obligació dels
polítics és, en aquest cas de la conselleria de Sanitat,
temperar aquest document, donar-hi una cronologia dels
períodes d'aplicació, determinar quines coses són
prioritàries respecte de les altres, quines coses hem de posar
en marxa abans que d'altres i quins esforços pressupostaris
són prioritaris respecte dels altres. Això em pareix
perfectament clar i absolutament lògic. Comprendran, per
tant, que ho he de dir.

En la mateixa línia, s'han produït altres intervencions,
dirigides a plantejar el sobredimensionament del Psiquiàtric,
del qual es diu que compleix més una funció de  vigilància
que de curació, i en qualque mesura pot haver estat així. Jo
crec que dins el propi Hospital Psiquiàtric hi ha per part dels
tècnics, dels professionals, que duen la subdirecció
psiquiàtrica i les direccions de serveis un debat obert
important en aquest moment; vostès saben que hi ha hagut
unes substitucions a la subdirecció del Psiquiàtric, i que, per
tant, això genera una dinàmica de debat cap a un
replantejament de l'atenció, que ha d'anar en la mateixa línia
que plantejava ja, i que plantejava també el Sr. Gascon, per
exemple de reducció de llits, de fer-hi, a més, una reforma
material.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 96 / 26 de novembre del 1997 4045

Ens falta, es diu, programes alternatius a la cronologia. És
possible. Però hi falten, i en aquesta línia anirà el Pla de salut
mental, estructures intermèdies; s'han d'augmentar, segurament,
els pisos tutelats; s'ha d'intentar evitar la llarga hospitalització,
i s'ha d'intentar que l'hospitalització es produeixi bàsicament en
els hospitals generals, excepte casos en què efectivament no
sigui possible.

Es diu també que hi ha hagut plans i estratègies que s'han
presentat en aquest parlament i que no s'han aplicat, i jo li he de
dir que respondré del pla que estan elaborant en aquest moment
els tècnics del Servei Balear de Salut, el qual presentaran a
aquesta cambra.

Jo vull insistir a dir que el Pla de salut mental constitueix
una prioritat per al conseller de Sanitat i, per tant, del conjunt
de l'acció del Govern. Jo vull deixar molt clar que les
responsabilitats que jo tenc, les de sanitat i consum, inclouen
una sèrie d'iniciatives, algunes del les quals ja s'han discutit en
aquest parlament. Puc parlar de l'Estatut del Consumidor o de
la Llei de farmàcia, que hi entrarà un dia d'aquests, o del Pla
estratègic contra la sida, que és també a punt d'entrar-hi, o del
Pla de salut, que també té una data per entrar-hi. Jo responc
d'aquestes qüestions, les quals són, per a mi, absolutament
prioritàries.

I es continua en la línia de distingir el que ha de ser
l'assistència primària, una atenció secundària en hospitals
generals i un esforç a assistits, jo hi coincidesc que és
absolutament fonamental, i del qual tenim, com he dit a la meva
primera intervenció, mancança.

Respecte de l'activitat de laborteràpia, li he de dir que
l'efectuen els malalts que la poden efectuar, i que, certament, hi
ha determinats malalts que, per ser conflictius precisament i
perquè les seves patologies generen conflictes amb els altres, és
difícil que es puguin integrar en les activitats de laborteràpia,
perquè distorsionen el bon funcionament d'aquestes activitats,
i per tant, és contraproduent que hi participin.

Voluntariat social, crec que s'ha de fer un esforç també en
aquesta línia. El Govern ha impulsat diversos esforços, diverses
accions dirigides a promoure el voluntariat social en tots els
seus àmbits. No es garanteixen, a vegades, les sortides, les
excursions, com es diu, perquè hi falta personal, i que a vegades
no hi ha prou personal per atendre a un pavelló el nombre de
persones que hi ha internades.

Vull dir que el personal que tenim pot ser e un moment
determinat insuficient, però si anam cap a un decrement de
l'hospitalització, per ventura no és el moment més adequat per
fer esforços en increment de personal, per ventura, els esforços,
els haurem de fer en una altra línia. És un tema de debat.

Jo, de totes formes, vull dir que l'estada a un psiquiàtric i la
visita a un psiquiàtric per a una persona que hi va a veure un
conegut, un amic o un familiar sempre és traumàtica.

La institució en si, l'hospital psiquiàtric, per la seva
concepció històrica, des de molts anys enrera, té, certament,
un aspecte general que no agrada, és un aspecte general
incòmode, i el nostre no és diferent dels d'altres bandes, i jo
crec que, efectivament, s'ha d'anar a una reconversió
d'aquestes instal•lacions, a una millora d'aquestes
instal•lacions. Li he explicat que invertirem 150 milions de
pessetes en reformes materials, per condicionar-lo millor,
per llevar aquestes humitats que vostè diu, perquè la cuina
tengui les condicions necessàries que mereix tenir dins
aquest hospital. Totes aquestes coses, les anirem fent a poc
a poc.

Jo vull acabar dient dues coses: primera, que agraesc el
to constructiu de totes les intervencions, de la diputada
interpel•lant i dels altres diputats que han intervengut en
aquest debat, i els convoc que ben aviat, quan es presenti el
Pla de salut mental en aquest parlament, es pugi obrir un
debat participatiu, no només a nivell de diputats i de les
persones que componen aquesta cambra, sinó també a nivell
d'usuaris, a nivell d'asociacions, a nivell de familiars, a
nivell de tècnics, a nivell d'opinió pública, que permeti que
definitivament puguem posar en marxa, d'una vegada per
totes, la necessària i imprescindible reforma de la salut
mental. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de Llei RGE núm. 206/97,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de l'ús del clorur de polivinil (PVC).

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, referit a
proposicions no de llei.

Debatrem la Proposició no de llei RGE número 206,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació
de l'ús de PVC. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. És un motiu de satisfacció per a Els Verds
presentar aquesta proposició no de llei per regular l'ús del
PVC, és un motiu de satisfacció perquè, amb aquesta
proposta, el Parlament de les Illes Balears té ara
l'oportunitat d'afegir-se a les nombroses institucions que
diferents països avançats han aprovat ja, els quals executen
ja mesures per reduir la utilització del PVC. Més de tres-
cents municipis i governs regionals d'Europa, Canadà i Japó
han aprovat ja mesures per substituir el PVC a les seves
obres i activitats públiques. 26 municipis espanyols, de tots
els signes polítics, inclòs l'Ajuntament de Barcelona, s'han
declarat ja ciutats lliures de PVC. També el Parlament
català va aprovar per unanimitat el 28 de maig d'enguany
una proposició no de llei per substituir progressivament l'ús
del PVC. Igualment, el Senat espanyol va aprovar el 21 de
desembre de 1995 una moció amb l'objectiu de reduir de
forma gradual l''ús d'aquest producte.
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En el cas dels envasos de PVC per a aigües minerals...

Per cert, per als diputats que no sàpiguen, una qüestió
didàctica, les botelles d'aigua mineral de PVC són aquelles que
són blavinoses, i les botelles d'aigua mineral que són
absolutament transparents no són de PVC. Les blavinoses són
de PVC, ls transparents no són de PVC.

Com deia, Suècia, Alemanya, Bèlgica, Àustria, Dinamarca
i Suïssa ja han renunciat al seu ús. Importants empreses
envasadores d'aigua europees i espanyoles també estan
substituint les seves botelles per d'alters menys contaminants.

Si tantes institucions de divers color polític es posen d'acord
en la necessitat de reduir l'ús d'aquest producte, malgrat la forta
pressió de l'agressiva indústria del PVC, serà perquè existeixen
motius més que justificats per fer-ho.

Com és conegut, el PVC és un producte amplament utilitzat
a la nostra societat, especialment com a material de construcció
i d'envasos de begudes.

Els problemes ambientals que provoca al llarg de tot el seu
cicle de vida (producció, utilització i eliminació) vénen donats
per la utilització de clor en l'elaboració del PVC i per la
presència d'additius tòxics, com el cadmi i (...)talats. El clor es
combina amb compostos orgànics i dóna lloc a la formació
d'rganoclorats, substàncies altament tòxiques que es van
acumulant en els éssers vius i en el medi, pel fet de degradar-se
molt lentament. Per aquest motiu,el conveni de Barcelona per
a la protecció del Mediterrani, subscrit pel Govern espanyol, ha
assenyalat la necessitat d'eliminar els abocaments de PVC. Els
(...)talats, utilitzats com a additiu, són un contaminant hormonal
que poden escapar dels productes de PVC i contaminar l'entorn
i les persones que utilitzen aquests productes. En cas d'incendi,
el PVC desprèn àcid clorhídric, dioxines i metalls pesants com
el cadmi.

L'incendi de l'aeroport de Dusseldorf el 96 va ser una mostra
tràgica dels riscos ambientals i econòmics de la utilització del
PVC. Només el cost de la neteja química d'aquest aeroport s'ha
estimat en 2.800 milions de pessetes.

Quan el PVC es converteix en un residu, els seus
problemes no desapareixen. El PVC no és degradable. La
seva incineració és altament contaminant i el seu reciclatge
no resulta viable. La indústria del PVC contraataca aquests
arguments en contra amb informes de dubtosa solvència i
amb poderoses campanyes de rentat d'imatge, per exemple,
l'estudi més utilitzat per defensar la suposada bondat
ambiental del PVC, publicat per la Societat Americana
d'Enginyers Mecànics, va ser finançat sobretot pels
fabricants del PVC d'Estats Units. Un altre botó de mostra,
els fabricants espanyols de PVC tergiversen un estudi del
Centre Superior d'Investigacions Científiques per defensar
la innocuïtat del PVC com a material d'envàs per a aigües
minerals, però el cap del Departament de Toxicologia del
Centre Superior d'Investigacions Científiques, Sr. Eduard
Rodríguez Ferrer, ha afirmat públicament el següent, i ho
llegesc textualment: "Està completament demostrat que els
envasos de PVC desprenen clorur de vinil a l'aliment, a
través del qual es diposita en l'organisme, on exerceix el seu
efecte tòxic", ho diu el cap del Departament de Toxicologia
del Centre Superior d'Investigacions Científiques. El clorur
de vinil és una substància cancerigena. Nombrosos estudis
científics independents avalen aquesta conclusió. A més a
més, s'ha de recordar que la política ambiental de la Unió
Europea està guiada pel principi de precaució.

Segons el principi de precaució, en cas de controvèrsia
científica i quan hi hagi un dubte raonable, s'ha d'adoptar
una postura prudent, favorable al medi ambient i a al salut
pública. En el cas dels efectes del PVC, precaució significa,
com a mínim, restringir progressivament el seu ús, a fi
d'evitar efectes irreversibles.

Finalment, és important considerar que la limitació
progressiva de l'ús del PVC és possible. Tal com han
mostrat diferents institucions d'investigació en tecnologies,
existeixen alternatives per als diferents usos del PVC. De
fet, cada vegada són més els edificis que es construeixen
amb limitació de l'ús del PVC; per exemple, la vila olímpica
de Sidney a Austràlia va ser designada, entre altres motius,
perquè s'hi minimitzava l'ús d'aquest producte tan nociu.

Aquí, a les nostres illes, podríem iniciar aquest camí. Per
exemple, la construcció de la nova biblioteca de Can Sales
ens dóna una oportunitat immillorable d'incorporar-nos a
aquest moviment mundial en favor de la restricció del PVC.

Les alternatives al PVC, només en alguns casos, repetesc
que només en alguns casos molt concrets, són una mica més
cares que el PVC. Però aquest petit increment de costos es
compensa per la reducció de costos ambientals i per la
major qualitat i durada d'aquests substituts del PVC.
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Per tot això, Els Verds hem presentat una iniciativa, una
proposició no de llei, que resumidament proposa el següent: En
primer lloc, es proposa una cosa que crec que és òbvia i que no
ha de suposar cap problema, que és l'adhesió a l'acord que el
Senat va prendre el desembre del 95, segons el qual se
sol•licitava la regulació estatal de l'ús del PVC. En segon lloc,
es demana que el Govern iniciï una campanya per tal d'informar
i conscienciar la ciutadania d'aquestes illes sobre els efectes
nocius d'aquest producte, i animar tant els ciutadans com
l'empresariat que a poc a poc substitueixin els productes que
utilitzen de PVC per altres productes que no estiguin fets,
fabricats, amb aquest component. en tercer lloc, se sol•licita
que el Parlament es dirigeixi al Govern de l'Estat, així com al
Govern de les Illes, perquè prengui en consideració de manera
seriosa els riscos del PVC, i que, per tant, es reguli d'una
manera clara la seva utilització. I per últim, es demana que el
Govern de les nostres illes elabori una estratègia autonòmica
que permeti substituir a mig termini l'ús del PVC per altres
materials, i se'n posen diferents exemples, per exemple, quan
s'hagi de fer qualsevol acte (festes, conferències, presentacions,
reunions), no s'hi utilitzin botelles de plàstic de PVC, per
exemple que es renunciï en un termini d'un any a adquirir
mobiliari i material de construcció que contengui PVC, i també
que les contractacions que s'hagin de fer, contractacions d'obres
i serveis que s'hagin de fer amb participació autonòmica,
tenguin una clàusula que digui que tendran prioritat, o que s'hi
tendran en compte, les ofertes que minimitzin l'ús del PVC.

Per tant, jo crec que són mesures bastant sensates, que es
prenen ja a molts llocs d'Europa i a molts municipis importants
del nostre país i, per tant, nosaltres pensam que si volem ser
coneguts com unes illes preocupades pel medi ambient, ara
tenim una bona oportunitat per donar passes concretes, a les
Illes que volem sobra el PVC.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions, grups que vulguin
intervenir a favor d'aquesta proposició no de llei?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no em
vull estendre en els arguments que ha exposat el representant
d'Els Verds en aquest parlament, relatius a la nocivitat del PVC,
demostrada per multitud d'estudis i que efectivament ha donat
peu a tot un moviment a l'Estat espanyol i a Europa i a d'altres
llocs també, en contra de la utilització d'aquest producte. Són
estudis de caràcter científic, incontestables, que qüestionen la
innocuïtat d'aquest producte quan és utilitzat, per exemple, com
envasament d'aliments, i que qüestionen també o demostren la
nocivitat d'aquest producte quan és ja un residu, quan és sotmès
a processos d'incineració o, en definitiva, quan es reintegra dins
el medi ambient.

Si no està prohibit el PVC en aquests moments encara és
perquè hi ha interessos econòmics molt forts darrera aquest
producte, per part del fabricant, de les empreses fabricants,
i també interessos econòmics des del punt de vista que la
seva utilització abarateix determinats processos de
fabricació, d'elements de construcció o d'envasament
d'aliments. Tan poderosos són aquests interessos econòmics
que funcionen com un autèntic lobby de pressió i editen
fulletons informatius, un dels quals tenc aquí en les meves
mans, i fan arribar als parlamentaris del nostre parlament
dossiers explicatius de les bondats del producte, com va
arribar a tots els grups parlamentaris, no fa gaire, en aquest
parlament, estan perfectament informats d'on es produeixen
els debats i procuren incidir d'acord amb els seus interessos
en aquests debats.

Des d'aquest parlament, lògicament, no podem prohibir
l'ús del PVC, no es pot fer des d'instàncies municipals, no es
pot fer des d'instàncies regionals, però sí que podem
contribuir a tot aquest moviment de conscienciació, al
respecte d'aquesta qüestió, ajudar, en definitiva, que es faci
aviat el que serà una realitat d'aquí dos, tres, quatre anys,
que serà la prohibició definitiva d'aquest producte, i limitar,
naturalment, la seva utilització per part de l'Administració
autonòmica en les seves pròpies construccions, utilitzant-lo
com un element, com un criteri d'adjudicació d'obres i
aprovació de projectes, millor dit, que hagi de contractar la
Comunitat Autònoma, hi ha múltiples maneres, que són tot
aquest seguit de mesures que es proposen per part del Grup
Parlamentari Mixt que poden contribuir que aquest
parlament se sumi a aquesta campanya.

Per acabar, vull dir que a part dels casos que ha esmentat
el Sr. Balanzat en la seva intervenció, vull dir que dia 26 de
novembre del 1996, per tant ara fa pràcticament, just un
any, efectivament, primer aniversari, hi ha una resolució del
parlament andalús en aquest sentit, en el mateix sentit i en
la mateixa línia d'allò que ens proposa el Sr. Balanzat, que
va ser aprovada per unanimitat de tots els grups presents a
la cambra andalusa, és a dir, amb el suport actiu del Partit
Socialista, d'Esquerra Unida-Els Verds, del Partit
Andalusista i també del Partit Popular; i que més
recentment, dia 28 de maig del 1997, és a dir, enguany, el
parlament català, a proposta de Jordi Portabella, d'Esquerra
Republicana de Catalunya, també va aprovar per unanimitat
una moció d'aquestes característiques que lògicament, no
només va comptar amb el suport d'Esquerra Republicana,
sinó també d'Iniciativa per Catalunya, del Partit Socialista
de Catalunya, de Convergència i Unió i del Partit Popular.

Jo crec que, en definitiva, és d'esperar una certa
coherència per part de tots els grups, i és la nostra esperança
que els nostres vots favorables a aquesta moció vagin
acompanyats de la resta de vots d'aquesta cambra, perquè,
en definitiva, seria un vot, insistesc, de coherència amb
altres actuacions que s'han produït a d'altres llocs i
institucions de l'Estat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin
intervenir? Té la paraula el Sr. Sansó.
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EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
entenem que és un dels nostres deures adoptar mesures tendents
a reduir i a evitar la contaminació per assolir una societat
sostenible, des del nostre grup, Nacionalista-PSM, creim que la
proposició no de llei que avui ens presenta el Sr. Balanzat és
positiva per arribar a l'objectiu que el nostre grup voldria
assolir, és de primordial importància que els poders públics
actuïn per fer el canvi cap a una nova manera de viure, més
respectuosa amb el medi ambient. 

La conservació dels sistemes sustentadors de vida fa
necessària prevenir la contaminació, restaurar i mantenir la
integritat dels ecosistemes de la terra. Per això, la conservació
mediambiental exigeix mesures com les que avui ens proposa
aquesta proposició no de llei, i de qualque manera, el Sr.
Balanzat ho ha dit, a l'Estat espanyol els fabricants del PVC han
utilitzat totes les seves armes per evitar reduccions en l'ús
d'aquest material, amb estudis, moltes vegades pagats pels
mateixos fabricants, per evitar que empreses envasadores
d'aliments i begudes deixin d'utilitzar aquest material
contaminant. Hi ha una àmplia majoria d'estudis científics,
però, publicats a revistes prestigioses que recomanen la
prohibició de l'ús d'envasos de PVC, un estudi també de
Greenpeace, presentat a Washington a principis d'any, demana
també clarament aquesta prohibició i demana també prendre
mesures per tal d'evitar aquest ús, tot tenint en compte que
existeixen materials substitutius a preus competitius en el
mercat. Recoman, per això, de qualque manera, un altre
portaveu ho ha dit, els diferents estudis o les diferents guies que
ens arriben de les empreses fabricants de PVC, recoman la guia
publicada per Greenpeace, que de qualque manera és una guia
per construir sense PVC, que crec que també algun dels
diputats tenen i que crec que és una recomanació important per
estar informats.

Aquesta estratègia de recomanar la utilització de materials
alternatius lliures de PVC ha estat adoptada ja per diversos
fòrums internacionals, ciutats i recentment és un debat obert a
la majoria de països occidentals, i en aquest sentit creim que el
debat és positiu i pot donar uns fruits en pocs anys.

Per tot això i, com li dic, consideram i creim positiu i
important que el Parlament de les Illes Balears aprovi avui
aquesta proposició no de llei, així i tot li volem manifestar que
encara que no hi estam en desacord, hi estam completament
d'acord, consideram que el termini d'un any per renunciar a
l'adquisició de mobiliari i material de construcció que
contengui PVC, és un objectiu a assolir però difícil de complir,
i això ho pos damunt la taula amb el sentit que, a curt termini,
creim que és un objectiu que podem demanar, però que no crec
que sigui possible. Ara bé, nosaltres, de qualque manera, com
dic, estam d'acord amb l'esperit, clarament, d'aquesta proposició
no de llei, i esperam que aquest debat sigui fructífer i puguem
començar a fer feina des de les Illes Balears per arribar un dia
a poder prohibir o almanco que no hi hagi aquest PVC.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Té la paraula ara, la representant del
Grup Socialista, Sra. Muñoz.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras diputadas, señores
diputados. El grupo de Els Verds nos ha explicado los
perjuicios del PVC, la toxicidad con el consiguiente riesgo
para la salud y la contaminación medioambiental, tanto por
su fabricación como por su difícil proceso de reciclaje. Los
defensores proclaman todo lo contrario, tanto unos como
otros, se basan en numerosos estudios científicos, aunque
las conclusiones son bien distintas. Aparte de los resultados
científicos que se prestan a diversas interpretaciones, hay un
argumento que esgrimen los partidarios de no poner límites
al PVC, y es que al ser un material que cumple con las
normativas legales de producción, no se puede cuestionar su
uso y fabricación, y esto es un error, ya que no sería la
primera vez que se prohíbe o se limita el uso de productos
o sustancias que han estado permitidos durante años.

Si es cierto que de momento cumple con todos los
requisitos legales, también lo es que se está cuestionando
esta legalidad, ya que hay bastantes indicios que hace dudar
de su benevolencia e inocuidad hasta tal punto que la
reciente Ley de envases exige la creación de una comisión
de expertos y científicos que analicen la incidencia del
policloruro de vinilo en la salud humana.

Por otra parte, el cadmio y el plomo son metales tóxicos
para los que se están buscando los propios fabricantes
aditivos alternativos, pero mientras se encuentran, se sigue
utilizando el legal proceso de fabricación del PVC. Con los
talatos, también usados en el proceso de fabricación ocurre
tres cuartas partes de lo mismo, se sabe que es perjudicial
para la salud, y que se tiene que limitar su uso, pero se está
esperando que una resolución de la Unión Europea
establezca estos límites para aplicarlos.

Un sólo ejemplo mal de la dudosa inocuidad del PVC es
que técnicamente es posible reciclarlo y reutilizarlo, pero se
tienen que dar ciertas condiciones y mientras no se
reglamente su uso y su fabricación, dependemos de que a
algunas empresas les sea rentable hacerlo.

El Grupo Socialista no pretende sentenciar y acabar de
golpe con el PVC, pero está claro que se hace necesario un
estudio exhaustivo sobre los riesgos del PVC, su uso y su
aplicación, una normativa que lo regule y tomar las
precauciones que estén a nuestro alcance mientras tanto, por
eso apoyaremos la proposición no de ley que hoy se está
debatiendo, a excepción del apartado 4b por considerar que
es difícil de aplicar en el plazo de un año.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, el Sr.
Balanzat, como miembro del Grupo Mixto ha presentado una
proposición no de ley sobre la regulación del uso del cloruro de
polivinilo, también llamado PVC. 

En primer lugar, quiero comentar que los temas que afectan
al medio ambiente, nos preocupan a todos, a todos los grupos
políticos, pero debo señalar que desde nuestra perspectiva, nos
encontramos en presencia de una proposición no de ley
ciertamente alarmista, basta ver su contenido para darnos
cuenta de que el PVC es un material poco menos que malévolo,
pero lejos de hacer esta consideración que puede parecer
simplista, tenemos otro dato para la reflexión, y es que es una
proposición no de ley más propia del histerismo de algún
ecologista o grupo de ecologistas que de un partido político
cuyo rigor parece manifiesto. Y, ¿por qué digo esto?, se
preguntarán ustedes, pues por una razón muy sencilla, porque
creo que esta moción es susceptible de causar una lesión
patrimonial a los fabricantes del PVC, a los comerciantes, a los
(...) y a los consumidores, aquel incluso que ha puesto los
marcos de su ventana de PVC creyendo que iba a revalorizar
algo, le vamos a decir aquí que ahora se ha equivocado, lisa y
llanamente y que va a sufrir un menoscabo económico (...).
Creo que esto nos debe exigir prudencia, nos debe exigir por lo
menos una reflexión.

También quiero comentar que la exposición de motivos y la
argumentación de esta proposición no de ley está plagada de
incorrecciones, exageraciones  e incluso diría, de ciertas
falsedades, sin duda alentadas por estos grupos ecologistas,
carentes de rigor científico. 

Querría comentar que se habla, entre otras cuestiones, que
la incineración del PVC provoca dioxinas, pues yo le quiero
comentar que de las 235 dioxinas que los científicos conocen,
de las cuales son tóxicos únicamente 17, ninguna de ellas
deriva del PVC. 

Asimismo, quiero comentar que el pasado 25 de abril
salió publicada, como ustedes saben la Ley 11/97, sobre
envases y residuos de envases, (...) así la directiva europea
correspondiente, cuyos criterios ha seguido y son los
siguientes: por un lado, proteger el medio ambiente, y por
otro, garantizar el libre comercio. De este modo, España se
sitúa en la misma posición e igualdad de condiciones que
los demás países comunitarios, donde no hay leyes
restrictivas que limiten el consumo del PVC, dicha ley, en
su artículo 17 reza que en el plazo máximo de un año a
partir de la entrada en vigor de la Ley y a propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente aprobará un programa
nacional de residuos de envases y envases usados,
integrando los programas elaborados por las comunidades
autónomas. He de recordar aquí que nuestra comunidad
autónoma ya ha creado un grupo de trabajo constituido por
miembros de la Conselleria de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Litoral y también con los
diferentes consells insulares.

También quiero recordar que el Ministerio ha creado una
comisión de expertos, ya mencionada en esta sala, que
estudiará durante un año el policloruro de vinilo, con
carácter riguroso y con criterios científicos.

Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular,
consideramos exagerada y desmesurada esta proposición no
de ley, y a la espera de las conclusiones de esta comisión de
expertos, nos parece más coherente no acometer actuaciones
precipitadas que sin duda podrían ocasionar perjuicios a la
población, por lo tanto, este grupo votará en contra.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc vull agrair als grups que han donat
suport a aquesta iniciativa, crec que el tema que mencionava
la portaveu del Grup Socialista, que un any, que també ha
estat esmentat per portaveu del PSM, d'un any, no és un
problema, m'és igual que sigui un any o dos, però, en
qualsevol cas, com que al 90% de la iniciativa li donen
suport, gràcies.
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I ara voldria comentar al Sr. Pax, portaveu del Partit
Popular, que, bé, ha dit que era alarmista, una iniciativa
d'histerisme, exagerada, desmesurada, sincerament, i el que més
m'ha sorprès és que es posi de part de les empreses
contaminadores, és a dir, de part de les empreses de PVC dient
que "pobres, pobres empreses de PVC, que ara què faran si
deixen de fabricar PVC, estudis científics diuen que ...", bé,
miri, estudis científics n'hi ha centenars, i la majoria, els
seriosos, com són, no li he parlat d'estudis de Greenpeace, per
exemple, cap ni un, li he parlat del Consell Superior
d'Investigacions Científiques, d'aquest país, i el que deia el seu
cap de Toxicologia, que ho deia molt clar, vostè diu que si ara
aprovàssim aquesta iniciativa, els ciutadans que tenen finestres
de PVC no dormirien tranquils pensant que es poden
contaminar. Miri, a la iniciativa que jo he presentat no es parla
d'això, es parla de la responsabilitat que té l'Administració, no
s'obliga cap ciutadà a substituir res del que tengui a casa seva,
faltaria més, no volem obligar ningú, deim, des de la nostra
responsabilitat, d'institucions públiques, el Govern balear pot
anar fent passes, com fan passes a tota Europa, com fan passes
a multitud d'ajuntaments i de parlaments espanyols, allà on
vostès mateixos voten en contra del que votaran aquí, és a dir,
allà on es reconeix que efectivament el PVC és un component
perillós, tòxic i, si no, per què, si no fos un component tòxic i
perillós, per què el Senat va decidir fer una comissió específica
per estudiar el PVC?, si fos tan innocu no hi hauria cap
necessitat de fer una comissió especial d'experts per aquest
tema, per tant, per alguna cosa serà.

Vostè diu que Espanya ja està al nivell de les altres en tema
d'envasos i tal, bé, en absolut, en absolut, abans he esmentat set
o vuit països europeus que han decidit de manera ferma
abandonar l'ús del PVC progressivament, jo no deman fer-ho
demà, ni passat demà, s'ha de fer a poc a poc i progressivament,
i això és possible perquè hi ha alternatives que permeten
substituir a poc a poc aquests productes, per tant, no em
venguin que el Partit Popular és partidari del medi ambient i el
medi ambient ens afecta tots i tots som ecologistes, no senyor,
vostès no són ecologistes i lament especialment que sempre el
PP d'aquestes illes sigui més antiecologista i més, per dir-ho
així, depedrador que fins i tot els seus col•legues del Partit
Popular d'altres llocs d'Espanya, que es veu que són una
miqueta més intel•ligents i tenen més coneixements ...

(Aldarull a la sala).

... i perdonin, els ho he de dir talment, talment. I se n'han
temut que efectivament el PVC és un problema que s'ha de
resoldre i han dit que s'han de començar a fer passes per
resoldre aquest problema, que no el resoldrem en dos dies,
efectivament, s'ha de resoldre a poc a poc, però lament que una
vegada més vagin en contra dels vents que van cap al segle
XXI.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, Sr. Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Balanzat, no haga
demagogia, por favor. Quiero comentarle varias cosas, una,
tengo aquí delante el informe "Evaluación de la migración
en bases de PVC utilizados en envasados de agua mineral",
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, página 34,
3.3. conclusiones: "Los resultados de los parámetros
analizados en los tres lotes de botellas de PVC, formato de
un litro y medio, remitidos para su análisis por la
Asociación Nacional de empresas de agua de bebidas
envasadas, cumplen con los límites establecidos por la
legislación vigente", primero, un resultado que ya no ha
tergiversado nada, segundo, otros resultado, Ministerio de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente del
MOPTMA, 1995, época socialista, el estudio del MOPTMA
afirma que el sector de VCM, que es el (...) del polivinilo y
del PVC, "es un sector industrial puntero en cuanto a su
política y gestión ambiental, siendo un sector preocupado y
comprometido con el concepto de desarrollo sostenible y
con el programa de compromiso de progreso".

Otro informe, hay muchos, le puedo decir unos cuantos,
la Agencia de Medio Ambiente y Urbanismo de Inspección
Química de Suecia, país nórdico, me parece que ..., bueno,
una conclusión, "los dos estudios suecos confirman que la
reducción del PVC en los desechos destinados a la
incineración no reduce la formación de dioxinas y depositar
los desechos de PVC en vertederos constituye una pérdida
de recursos". Otro informe, otra conclusión, del Centro de
investigaciones científicas e industriales de Australia, del
año 96, finalmente el estudio concluye afirmando que "los
estudios disponibles sugieren que no existe ningún material
alternativo al PVC en sus principales aplicaciones en la
construcción que tenga un menor impacto medio
ambiental". Considere lo que le he dicho.

También quería decirle que no me pongo de parte ni de
una empresa ni de otra, yo sólo me pongo de parte de los
consumidores que tienen ... y que una proposición no de ley
como la que usted ha presentado es alarmista y, por lo que
estoy demostrando, infundada.

También quería decir que la Comisión de expertos se ha
creado por que los grupos ecologistas han tergiversado los
resultados de estos análisis, que dicen ellos, y claro, ahora
esperaremos al resultado de esta comisión de expertos. 

También quería comentarle que yo creo que hace más
daño, no al medio ambiente, los datos constatados que no lo
que usted está comentando sobre el uso del PVC.

Y nada más, decirle que votaremos en contra. Gracias,
Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació, i votarem
primer l'apartat b) del punt 4.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'apartat b)
del punt 4, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; en contra, 41; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt b).

I passam a votar els punts 1, 2, 3, 4a i 4c, conjuntament.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 21; en contra, 27; per tant, queden rebutjats
aquests punts.

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