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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió
plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 658/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Mesquida i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aglomeració humana del dia 20 de gener.

 El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes, la
primera de les quals la formula el diputat Sr. Joan Mesquida, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a aglomeració humana de
dia 20 de gener. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Dia 20 de gener, l'Ajuntament de
Palma va organitzar un espectacle pirotècnic al Parc de la mar
que va provocar un autèntic col•lapse de les zones properes al
Parc de la mar, hi hagués pogut haver un risc important en
matèria de protecció civil. Vàrem veure els dies subsegüents que
es va produir..., que els responsables municipals varen comentar
que se'ls havia escapat el tema de les mans, però no vàrem veure
cap comentari per part de responsables de Protecció Civil del
Govern. per això, demanam quina és la valoració que fan els
responsables de Protecció Civil d'aquesta aglomeració humana
que es va produir dia 20 de gener.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Valoració, Sr. Mesquida, la hi puc fer,
i crec que millor la faríem a fora, com li puc fer una valoració del
que està passant en aquest moment a l'Irak. En fi, de valoracions,
moltes. Ara, supòs que vostè em la demana com a consellera de
Funció Pública i Interior, i com a consellera de Funció Pública
i Interior no li'n puc fer cap, de valoració. Per què no li'n puc fer
cap, de valoració? Perquè els ajuntaments, l'autoritat municipal,
són els competents tant per organitzar com per demanar els
permisos complementaris per a aquest tipus d'esdeveniments, no
és de la Conselleria de Funció Pública i Interior. L'hi afegiré
qualque cosa més, la Direcció General d'Interir no té cap registre
ni cap arxiu on s'hagi produït una cridada d'ajuda perquè hagués
passat una emergència; no hi ha hagut cap demanda a Protecció
Civil d'una ajuda per a aquest esdeveniment.

Per tant, de valoració com a consellera de Funció Pública i
Interior, no li'n puc fer cap, li'n puc fer a fora, com parlar d'un
altre tema, però com a consellera de Funció Pública, li repetesc,
Sr. Diputat, que l'autoritat competent és l'autoritat municipal.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Jo voldria recordar que l'article 12 de l'Estatut diu que la
funció executiva en matèria de protecció civil...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni,  Sr. Mesquida.

Demanaria, per favor, que no es fessin zones de tertúlia
dins la cambra, i en tot cas si algú té necessitat de parlar
amb algú altre, sap que té una sala aquí, magnífica, per
poder-ho fer.

Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. És evident que aquí hi ha una
funció executiva en matèria de protecció civil que correspon
al Govern. Jo crec que aquest tema... Aquesta pregunta no
està feta amb mala idea, Sra. Consellera, aquesta pregunta
està feta en positiu. Es va produir una situació, jo crec que
molt seriosa, es van reunir allà més de 300.000 persones, i
si s'hi hagués produït una situació d'emergència, segurament
el caos hauria estat absolut. El batle de Palma, per
desplaçar-se, va haver d'emprar una moto d'un policia local.
Jo crec que el Govern sí que hauria d'haver dit qualque cosa
sobre aquest tema, crec que hauria d'haver tirat de les
orelles de l'Ajuntament de Palma, crec que hauria de fer una
anàlisi del que va passar i del que hauria pogut passar, i crec
que hauria d'haver plantejat solucions d'establir corredors de
seguretat, dispositius d'intervenció i d'evacuació, i crec que
és sorprenent que el tinent de batle de Seguretat Ciutadana,
ni més ni manco, digués que benvinguts siguin aquests
col•lapses davant esdeveniments multitudinaris com aquest.
Jo crec que si ell hagués tengut una casa en el passeig
marítim que s'estigués incendiant o un familiar que
haguessin hagut de transportar en una ambulància, els
comentaris no haurien estat els mateixos.

EL SR. PRESIDENT:

Vol tornar a intervenir, Sra. Consellera? Té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Hi ha algunes coses que em
sorprenen, Sr. Diputat. Primerament, jo li demanaria que
tengués en compte la Llei 2/1985, que és la llei de 21 de
gener, el dia després de Sant Sebastià, que ens diu el que és
el pressupost de fet d'una actuació per part de Protecció
Civil. Vostè sap les normes, no li'n donaré una lliçó, però
sap que les normes sempre tenen un pressupost de fer
perquè hi hagi una conseqüència jurídica. El pressupost de
fet, quin és? Calamitat pública, catàstrofe pública.
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Jo crec que un esdeveniment com uns focs d'artifici no són
una calamitat pública. No és el mateix que enumera la llei quan
parla de volcans, de sismes, d'inundacions, d'incendis; aquests
són supòsits d'emergències, són supòsits on Protecció Civil
ajuda, i Protecció Civil som tots, i coordina, i tenim una cosa,
tenim l'112, on es coordina, a l'112. La nit de Sant Sebastià, la nit
que es va fer aquest espectacle pirotècnic, no hi va haver ni una
sola cridada. Per tant, si no hem tengut cap registre d'una
emergència, nosaltres no som competents per introduir-nos en
una altra competència.

Jo simplement li voldria dir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, acabi, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Li voldria dir que si vostè ha viscut a ciutats com Barcelona
o Madrid, cada matí podrien mobilitzar Protecció Civil, perquè
jo m'he he trobat durant molts anys que un camí de cinc minuts
el feia en una hora i quart. Cada cap de setmana podríem tenir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 735/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a frau en la dispensació de benzines.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
frau en la dispensació de benzineres. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

Record que estam en el torn de preguntes i no en el
d'interpel•lacions.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Aquest diputat n'era ben conscient.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

El passat mes de gener, a la Comunitat Autònoma de
Madrid, arran d'una denúncia de l'Organització de
Consumidors i Usuaris, hi va haver un escàndol que va tenir
ràpidament repercussions de tipus nacional en relació amb
l'existència de frau a determinades benzineres. Aquest frau
es va est... aquesta sensació es va estendre per tot Espanya,
la ciutadania es va inquietar, i aleshores, arran d'això,
aquesta inquietud va arribar, naturalment, a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, basta amb veure la premsa
d'aquells dies. Arran d'això, el sentit de la pregunta.

Sr. Conseller, quines mesures va prendre el Govern de
la Comunitat Autònoma per detectar i, en el seu cas,
reprimir el possible frau que hi hagués pogut haver a les
benzineres de les Balears. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, s'ha iniciat una
campanya per part de la Direcció General de Consum
conjuntament amb la Direcció General d'Indústria per
comprovar totes les benzineres de les Illes Balears en un
termini que va començar a meitat de febrer i que acabarà
definitivament a meitat de maig.

Precisament el fet d'aquest frau que es va descobrir a
Madrid a un grup empresarial determinat, i que no s'ha
pogut comprovar encara a cap empresa fora d'aquest grup,
ens va dur a la necessitat de conèixer aquestes noves
situacions, aquests mecanismes que havien utilitzat aquesta
gent. Alguns inspectors s'han desplaçat a Madrid, a l'Institut
Nacional de Consum, i s'ha arribat a la conclusió d'uns
criteris, que són els que expliquen com s'han de fer les
inspeccions que fan en aquest moment, que són més
laborioses, més complexes, exigeixen una comprovació de
molts més litres de benzina que abans i també
l'acompanyament, com he dit abans, d'un inspector de
consum i d'un inspector d'indústria, per poder comprovar
tots els precintes. Gràcies, SR. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la primera reacció del
Govern quan varen sortir aquestes notícies va ser mostrar una
obsessió per tranquil•litzar la ciutadania, i aquesta obsessió per
tranquil•litzar, en comptes de tranquil•litzar, Sr. Conseller, em
pareix que ha posat nerviós tothom, no tranquil•litza en absolut
que la primera reacció fos dir que aquí no passa res, i vostès,
com ho saben, que no passa res? Hi va haver dubtes, hi va haver
declaracions contradictòries, hi va haver una primera reacció:
"Estam a l'espera de reunions a Madrid per veure què farem". Hi
va haver la detecció, i a nivell de mitjans de comunicació així va
sortir, de l'existència de benzineres que no complien amb els
requisits de mesura, i varen estar pietosament indultades per les
autoritats administratives. Hi va haver anuncis d'inspeccions per
sorpresa, anuncies fets a una setmana vista.

Mentre això es produïa, què hi havia, a dins els ciutadans?
Primerament, els ciutadans se sentien desemparats, no sentien
que les autoritats administratives en matèria de consum eren al
seu costat, sentien que eren a l'altre costat; segon, hi havia un
sector que se sentia en entredit, un sector que majoritàriament
està format per empresaris que naturalment són honrats,
bàsicament, que, i a més així ho varen manifestar, així ho varen
posar de manifest amb les seves declaracions, que volien tenir el
tema absolutament aclarit, davant la passivitat de
l'Administració, i en tercer lloc, què es produïa? Una gran
oportunitat per als possibles defraudadors, se'ls donava temps,
se'ls donava la possibilitat de correcció, de llevar qualsevol
trampa que hi haguessin posat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, moltes gràcies. Vostè ha estat el primer que m'ha
dit que estava en una pregunta i no en una interpel•lació.

Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller? Molt breument,
perquè ens excedim del temps. Té vostè la paraula.

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

Només he de dir, Sr. President, que qui els parla va demanar
la compareixença davant aquesta cambra per explicar tota la
qüestió del tema de benzineres. Naturalment, el Sr. Diputat, jo
crec que fent un ús abusiu del tràmit de la pregunta, ha fet una
sèrie d'acusacions, a les quals no contestaré, sinó el dia de la
interpel•lació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 738/98, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a execució a Menorca del conveni de
carreteres, tram Maó-Fornells.

Passam a la tercera pregunta, que formula la diputada
Sra. Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a execució a Menorca del Coven i de carreteres,
tram Maó-Fornells. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta i dues altres
que avui al capvespre presentam respecte del Conveni de
carreteres, el seu finançament i la priorització de les
inversions es retiraran, atès que ahir mateix va entrar en
aquest parlament la resposta per escrit a aquestes preguntes,
l'annex dos del Conveni de carreteres.

Evidentment, hem d'agrair i a la vegada expressar la
nostra queixa que fins que no hi ha preguntes orals, a voltes
en aquest plenari o en altres llocs, les documentacions no
arriben als diputats. Per tant, serà tal vegada un bon sistema
com perquè el Govern doni la documentació que se li
reclama de manera reiterada per part dels grups
parlamentaris, i, en tot cas, aquestes preguntes, evidentment,
queden a respostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Dóna per retirada la pregunta número tres.

I.4) Pregunta RGE núm. 744/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a mesures per congelar al
nombre de cotxes per habitant a les Illes Balears.

Passam a la pregunta número quatre, del diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a mesures per congelar al
nombre de cotxes per habitant a les Illes Balears. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Dia 30 de gener passat, el
conseller de Foment, al Club DM, informava en una
conferència la intenció del Govern de congelar el nombre de
cotxes per habitant a les Illes Balears. Bé, la proposta ens va
deixar gelats, a tots, sobretot quan coneixem d'alguna
manera la tradició d'actuacions del Govern, que bàsicament
consisteix a no fer res en aquest sentit, i després despeses
multimilionàries quant a foment del transport privat, fins i
tot, considerant l'abusiu índex o ratio de cotxes per habitant
com un signe de progrés i de modernitat.
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Per això, i davant aquestes noves, hem trobat oportú donar
l'oportunitat que es llueixi el Govern, malgrat sigui una tàctica
poc intel•ligent, per ventura, per a l'oposició, i que ens expliqui
aquest pla ambiciós, aquest nou pla per congelar el nombre de
cotxes per habitant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. El Sr. Alorda està congelat, efectivament,
perquè, com pot suposar, el Govern mai no pot prendre una
mesura per congelar-hi el nombre de cotxes, això és un país
lliure, i a un país lliure no es pot prohibir que es comprin cotxes,
o no.

El que vàrem dir, el que volem i el que ens agradaria és que
el nombre de cotxes, aquests, 750, 800 cotxes per mil habitants
no augmentàs, i ens agradaria que això fos així, i ens agradaria
que fos així perquè amb els que hi ha ara ens basta i sobra, i
necessitam fer-hi inversions milionàries o multimilionàries per
garantir seguretat a aquells senyors que tenen un cotxe, a aquells
que ja en tenen, i aquesta és la intenció del Govern, no prenent
mesures, no les podem prendre, i vostè ho sap, perquè supòs que
és intel•ligent, vull dir que maldament estigui congelat, com ha
dit, el consider una persona intel•ligent, i sap que, de mesures, no
en podem prendre cap.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Desgraciadament, estam molt
desencisats. Ja ens ha expressat l'engalavernament, perquè un
govern no pot dir que no voldria que no hi hagués assassinats,
sinó que ha de prendre mesures perquè no n'hi hagi, ara, davant
una situació un poc més normal, si no vol que hi hagi embussos,
es fan millors carreteres, que, d'això, sí que en sap el Govern,
perquè hi dedica 60.000 milions de pessetes, segons pareix,  en
els pròxims anys, per tant, hi pot haver actuacions de foment,
actuacions de preservació, actuacions de seguretat, que poden,
com a mínim, intentar que allò que vol el Govern, allò que pretén
el Govern, tengui un reflex sobre la realitat.

Nosaltres creim que un esforç important en transport públic,
com el que no es fa, per cert, a la mateixa conferència s'hi deia
que no hi hauria tren fins a la Universitat, evidentment no el
congelaria, en el sentit que es prohibiria l'augment del parc
automobilístic, però sí que treballaríem en la direcció adequada;
desgraciadament, sembla que pareix que no hi podem fer res, i
som allà on érem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, per tancar la qüestió, té
vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. No és ver que no s'hi faci res, el
que passa és que, efectivament, vostè està congelat de
veritat, és a dir, vàrem venir aquí i vàrem explicar que
duríem el tren fins sa Pobla, no fins a Inca, en una primera
fase, enguany es contractaria l'obra, perquè volem potenciar
aquest transport públic, i realment les mesures preses en
aquest sentit són importants, i així es farà. Es modifica la
terminal del tren a Palma, la d'Inca, i la intenció és que al
llarg d'enguany es pugui contractar aquesta obra de
prolongació del tren, com l'anunci que ha fet el Govern de
dur-lo fins a Alcúdia i no menysprear altres vies i altres
trajectes de tren; també, cosa que s'ha de dir aquí, i n'hem de
fer un comentari, el tren fins a la Universitat, un dels motius
pels quals hi havia una discussió amb la Universitat va ser
per un pont elevat, per un pas elevat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, aquest no és el motiu de la pregunta.

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

Bé, però és per contestar al que ha dit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

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

Idò, una altra vegada m'agradaria que també l'aturàs, a
ell. Gràcies, Sr. President.

I.5) Pregunta RGE núm. 784/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a Pla
d'ordenació de recursos naturals.

Passam a la pregunta número cinc, del diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a Pla d'ordenació de recursos
naturals. Sr. Grosske, té la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Supòs que el Sr., Conseller ha
endevinat, per la relació amb la pregunta que vindrà a
continuació, relativa al recurs d'inconstitucionalitat de la reserva
de ses Salines d'Eivissa i formentera que aquest PORN, aquest
misteriós PORN, al qual fa referència aquesta pregunta, es
refereix al PORN de ses Salines d'Eivissa i Formentera, si vostè
no vol contestar perquè no estava preparat per a aquesta
pregunta, com que tanmateix el tema de ses Salines es contestarà
a la següent, ho podem deixar anar, i si es veu amb coratge,
improvisadament, de comentar a aquesta cambra si té o no
previst posar en marxa el Pla d'ordenació de recursos naturals de
ses Salines d'Eivissa i Formentera, li ho agrairé també.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Grosske,
hauria d'haver fet un exercici d'imaginació, però no en tenc tanta,
estic enfeinat, tenc feina, no tenc temps per imaginar-me coses.
No sabia a quin PORN feia vostè referència, i en aquest sentit li
he de dir que en aquest moment el Govern no està elaborant cap
PORN, ni el d'Eivissa i Formentera ni el de les altres àrees o
parcs naturals que tenim en aquest moment.

Tenim declarat parc natural s'Albufera, i és l'únic espai que
en aquest moment no té el Pla d'ordenació de recursos naturals.
És, en aquest moment, la prioritat que tenim, el dia que tenguem
competències directes dins les altres zones, elaborarem els seus
corresponents plans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo li agraesc la resposta, al Sr. Conseller, i li he de manifestar
la nostra profundíssima preocupació, és a dir, el contenciós
jurídic que el mateix Govern i la majoria d'aquest Parlament
varen promoure en relació amb la figura de protecció de ses
Salines d'Eivissa i Formentera no hauria de ser obstacle, no té
per què ser obstacle, i, de fet, nosaltres tenim informacions
segons les quals el propi Ministeri de Medi Ambient està
disposat a col•laborar perquè no sigui obstacle, perquè ses
Salines d'Eivissa i Formentera tenguin, de manera immediata,
una gestió adequada a les seves característiques,
independentment, hi insistesc, del contenciós jurídic sobre la
figura de protecció.

La veritat, no arbitrar aquestes mesures, no intentar
col•laborar amb el ministeri, i hi insistesc, ens consta que
està disposat a fer-ho, per donar-hi no només un PORN,
sinó tota la gestió que ses Salines d'Eivissa i Formentera
mereixen, jo crec que lleva credibilitat a aquell gir que va
fer el Govern respecte de la protecció de ses Salines, gir,
d'altra banda, anunciat pel nostre grup quan moltes vegades,
entre altres ocasions, quan la presentació d'aquell recurs
d'inconstitucionalitat, vàrem dir que tanmateix la batalla de
la protecció de ses Salines estava guanyada, ara hem de
donar l'altra batalla, que també es veu que costarà sang, que
és la bona gestió d'aquest espai protegit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Efectivament, no ha de ser un obstacle el fet que en
aquest moment hi hagi pendent una sentència judicial, però
el Govern el que no pot deixar de fer és tenir-ho en compte.
Òbviament, vostès, que no tenen responsabilitat de govern,
sí que poden deixar de tenir-ho en compte.

Jo no sé quina és la informació que tenen des del
ministeri on els consta..., a la millor hauríem de fer una
xerrada vostè i jo aquí fora i que em contàs com es relaciona
amb el ministeri, però el que jo li puc dir és que en aquest
moment, des del Govern, el que fem és esperar que hi hagi
una sentència judicial ferma, i els atendrem a aquesta
sentència; altra cosa és fer elucubracions. Res més, Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1035/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a denúncies i obertura d'expedients a
ecologistes a Eivissa.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a denúncies i obertura d'expedients a ecologistes d'Eivissa.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ara fa cosa d'un mes i mig, el Sr.
President, el Sr. Matas, va venir a Eivissa a fer una conferència
per parlar d'ecologisme i a exposar la seva particularíssima visió
del que haurien de ser els ecologistes. Això, lògicament, va tenir
una reacció, i és que un petit grup de persones, un petit grup
d'ecologistes, de manera pacífica, es varen concentrar a la
sortida, i això va suposar una sèrie de sancions i d'expedients
oberts per la Delegació del Govern, per unes suposades faltes i
per unes suposades coses molt greus que havia fet aquest grup de
pacífics ecologistes. La pregunta concreta és: Quina valoració fa
el Govern d'aquestes denúncies, d'aquests expedients oberts
contra aquests ecologistes que manifestaren el seu rebuig a la
política ambiental del Govern, arran de la conferència del Sr.
Matas? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Balanzat, li vull dir tres
coses. Primer de tot, el Govern respecta profundament la llibertat
d'expressió de qualsevol ciutadà, de qui sigui. Segon, el govern
lamenta, i ho lamenta també d'una manera profunda, la falta
d'educació, de maneres, de modes d'actuar de determinats
col•lectius que en un moment donat el que fan és precisament
mediatitzar, posar en entredit aquesta llibertat d'expressió. I per
acabar, Sr. Balanzat, el Govern o es pronuncia sobre activitats
que no són de la seva competència, policials o d'ordre públic, el
govern no s'hi pronuncia. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, que el Govern digui que respecta
la llibertat d'expressió és una opinió molt particular del Govern.
Jo tenc seriosos dubtes que així sigui. Per altre costat, no sé d'on
surt l'afirmació, ni sé a qui es refereix, de falta d'educació, no sé
si es refereix a la provocació que va suposar la conferència del
Sr. Matas, es probable que es refereixi a això quan parlava de
falta d'educació, no ho sé, perquè, d'altres mostres de falta
d'educació, no en vaig veure ni dins ni fora de la conferència del
Sr. Matas. Per un altre costat, sempre és habitual la resposta que
no es pronuncien sobre qüestions que afecten altres
administracions, etc., sobretot d'ordre públic, en canvi, sí que
s'han pronunciat, per exemple, hi han mostrat el seu rebuig més
enèrgic, sobre les partions a Formentera, que és una decisió del
Govern central, en canvi, allí sí, ara no en diuen res, vol dir que
estan d'acord que la Delegació del Govern maçoli ecologistes
pacífics?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Vostè em preocupa, Sr. Balanzat.
Sobre aquesta terminologia de maçolar ecologistes perquè
se'ls obri un expedient, perquè se'ls incoï un expedient, no
sé quin és el seu concepte. Jo el que li vull dir és que el
Govern es preocupa per les coses que ell creu que són
importants, i creu que és molt important la delimitació de
Formentera, per això s'hi pronuncia, per això hi debatrà, per
això, si s'ha d'enfrontar amb Madrid, s'hi enfrontarà, sense
cap dubte. El Govern el que no farà serà entrar en les
activitats o en les actuacions d'altres entitats, de la policia,
en qüestions d'ordre públic, les quals nosaltres no hem de
valorar. El tema de la mala educació, no el dic jo, el diuen
els diaris d'aquella data, és a dir, basta llegir-los a
l'hemeroteca, per tant, el Govern no té per què entrar en
qüestions que no són de la seva competència, sí en les que
són importants. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1217/98, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a anul•lació per Ràdio Jove de
l'entrevista concertada amb el secretari general de les
Joventuts Socialistes d'Espanya.

Passam a la següent pregunta, que formula el Sr. Diputat
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anul•lació per Ràdio Jove de l'entrevista concertada amb el
secretari general dels joves socialistes d'Espanya. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Consellera Sra. Estaràs, supòs, fa
pocs dies, dia 20 de febrer, José Manuel Caballero, secretari
general de les Joventuts Socialistes d'Espanya va ser a
Palma per mantenir contactes amb les joventuts socialistes
de les Illes i amb els mitjans de comunicació. Va fer una
roda de premsa i tenia concertades una sèrie d'entrevistes,
totes es van celebrar excepte la de Ràdio Jove, que va ser,
a darrera hora, cancel•lada, i l'informador que va transmetre
aquesta notícia, quan li van demanar explicacions, va dir
que això eren ordres de dalt. Per tant, jo deman al
responsable d'aquesta ràdio pública, d'aquesta ràdio del
Govern, Ràdio Jove, per què la programació de Ràdio Jove
es va modificar i allò que havia de ser la notícia del dia,
amb un temps de quinze o vint minuts en antena, es va
convertir en un breu informatiu de quinze segons. Per tant,
jo deman per quin criteri es va canviar aquesta programació
en relació amb aquesta persona concreta, dirigent d'una
organització juvenil important, qui n'és el responsable i amb
quin criteri es fa la programació de Ràdio Jove; són
realment ordre de dalt, o hi ha algun tipus de criteri
professional? Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La seva informació, Sr. Triay, no és
correcta. El president, com vostè ha dit, el secretari general de
Joventuts Socialistes d'Espanya, José Manuel Caballero, cinc
dies abans, a través d'un representant de la seva secretaria va
cridar per concertar una entrevista, cinc dies abans, hi havia
programació que es va col•lapsar, i això va fer que es creies més
oportú agafar tres preses informatives als tres informatius que té
Ràdio Jove en quatre hores, treure les declaracions que va fer el
secretari general de Joventuts Socialistes, de tal manera que
varen sortir les seves declaracions a tres informatius en quatre
hores d'aquell dia, i es va cancel•lar l'entrevista, perquè amb tres
preses d'aquests informatius ja hi havia tota la informació en
relació amb el secretari general i, a més, es col•lapsava un
programa concertat amb anterioritat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, no és cert en absolut, això. Es va concertar l'entrevistai es
va anul•lar el mateix dia, després de la roda de premsa, per
ordres de alt, amb una actuació de censura política i de clara
discriminació, de discriminació cap a una persona, el secretari
general de Joventuts Socialistes d'Espanya, al qual tots els
mitjans de comunicació van donar espai, a més, fins i tot li van
donar entrevistes, però Ràdio Jove, una ràdio especialitzada en
problemes de joventut, que és del Govern, no li va poder
concedir més que els quinze segons en els informatius, i això, per
què? Perquè el Sr. Caballero és crític amb la política del Partit
Popular.

Per tant, jo deman, a veure si és que ja, a partir de dia 20, hem
de considerar clarament que Ràdio Jove és un instrument al
servei del Partit Popular i que, per tant, discrimina i censura
aquells que són crítics amb l'actuació del Partit Popular, perquè
és molt injust que això sigui així, és molt injust que sigui així
perquè, Ràdio Jove, la pagam entre tots, i si la pagam entre tots
i és una ràdio pública, tenim dret que hi hagi pluralisme i
respecte a les diferents idees en la seva programació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè ha escoltat qualque vegada
Ràdio Jove?, si vostè ha escoltat Ràdio Jove, veurà que en
absolut hi ha sospita que sigui una cosa en mans del Partit
Popular, hi tenen quasi més espai tots els altres grups
polítics, i molts vegades crítiques a les institucions que hi
governen. Es veu que vostè no és un oient de Ràdio Jove, i
per tant, les seves paraules cauen pel seu propi pes. En
qualsevol ca, jo veig que el que és pagar doblers..., amb els
doblers de tots, pagam mitjans públics, i que aquests facin
una informació neutral, jo crec que com que vostès no fan
el que toca a altres indrets, creuen que tothom és igual.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1223/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió de la "setmana blanca".

Passam a la següent, pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
supressió de la "setmana blanca". Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. El president d'aquest govern, com
Moisès en el seu dia pujà al mont Sinaí, ell pujà a Manut, i
anuncià amb gran ostentació informativa, pràcticament
l'única cosa que va transcendir d'aquella reunió, que se
suprimia la "setmana blanca". Si això és així, nosaltres
voldríem saber, si a Moisès va ser el Senyor qui va donar les
Taules de la llei, si el gran arquitecte va donar alguna
instrucció al Govern d'aquesta comunitat per suprimir
aquesta "setmana blanca". Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació,.
Cultura i Esports, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, jo vaig anunciar, no el
president, quina era la postura del Govern envers la "setmana
blanca". Ja feia molts mesos que en aquesta cambra havia
anunciat que tota la política educativa es basaria en aconseguir
la millor qualitat d'ensenyament per als nostres alumnes, i, en
qualsevol cas, fer que el nostre sistema educatiu estigués apropat
a la societat, i, per tant, fer que el nostre sistema educatiu també
donàs beneficis concrets als nostres pares, que són els qui
financen el sistema i els qui majoritàriament formen aquesta
societat. per això i perquè creim que de les dues postures
psicopedagògiques envers les bondats o maldats de la "setmana
blanca", la correcta és que és més perniciosa que beneficiosa per
als nostres alumnes, vàrem encetar el debat, el qual estam
continuant, sobre la supressió d'aquesta "setmana" i, en general,
sobre calendaris i horaris.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, però el Sr. Conseller, quan va anunciar això, també, que
també ho va anunciar, ho va relacionar amb la pujada de salaris,
quan ell sap molt bé que hi ha un mandat de la llei
d'acompanyament que fixa no pujades de salaris, sinó
equiparació de condicions i calendari, per tant, és utilitzar davant
l'opinió pública un element distorsionador del procés. 

En segon lloc jo li demanaria si ell coneix que aquesta
setmana blanca quan va ser implantada, es va fer amb
coneixement d'un òrgan consultiu que existia, on hi formaven
part dues federacions d'associacions de pares, els representants
de la patronal de l'ensenyança privada, els sindicats de
l'ensenyança pública, i una sèrie de directors de centres
educatius; i no només es varen admetre aquests tres dies
d'aquesta setmana blanca, sinó que a petició, sobretot dels propis
centres concertats que tenen molts de nivells educatius, un altre
dia s'hi va sumar per fer coincidir tots els patrons, els diferents
nivells educatius, i perquè això no creàs una distorsió en un altre
punt. I a més, pareix que ara ja ens hem oblidat d'aquesta
supressió de la setmana blanca. Si era bona, per què no ho
mantenen? Si no era bona, ho mantenen?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. El Sr. Crespí aprofita per fer-me deu
o dotze preguntes més. Naturalment nosaltres vàrem dir quina
era la posició del Govern, la posició que mantenim, la posició
que juntament amb moltíssims altres temes, estam parlant amb
la comunitat educativa, i naturalment que la postura que vàrem
manifestar aquell dia és la que mantenim actualment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1228/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a documentació relativa al "programa
de Qualitat".

Passam a la pregunta número 9, que és la que formula la
diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a documentació en torn al programa de
qualitat. Sra.Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. L'anterior període de sessions
aquesta diputada va demanar al Govern sobre uns anuncis
que publicava a pàgina sencera i a color a algunes revistes,
que deien "la qualitat" com a missatge, i que no tenien cap
altre objectiu, perquè no anunciaven ni subvencions, ni
línies d'acció, ni res més. Llegit en diagonal, tots els anuncis
deien "la qualitat, el Govern balear", i això va ser denunciat
en aquesta cambra, i motiu de pregunta oral. Se'm va
contestar per part de la consellera de la Presidència que jo
no ho havia entès bé, que això era un programa molt
ambiciós, un programa de millora de la qualitat a tots els
nivells de la Comunitat Autònoma, i que això implicava el
propi Govern de la Comunitat Autònoma, totes les
administracions, totes les empreses, i bé, pràcticament la
totalitat de les cases particulars de la Comunitat Autònoma,
perquè tothom tengués una qualitat més important; i em va
dir que això era un programa interdepartamental, que
implicava molts de doblers i moltes activitats, que no només
es limitaven als anuncis.

És per aquest motiu, idò, que aquesta diputada va
demanar al Govern que li passés -cito el que vaig escriure,
el que es va registrar d'entrada- "còpia de tota la
documentació relativa al programa de qualitat iniciat pel
Govern", que en aquells moments se'ns va dir que s'estava
elaborant. Idò tota la resposta que hem rebut, Sr. President,
senyores diputats, és un fulletó. Tot el programa de qualitat
és un fulletó. Per tant jo he de dir que el Govern o mentia
llavors, o menteix ara; o mentia quan va dir que això era un
programa ambiciós, que implicava no sé quantes
conselleries, no sé quants doblers i no sé quantes accions de
govern; o menteix quan li respon a aquesta diputada que
això és tot el que tenen de "la qualitat, un compromís".

Per tant, Sr. President, a més de denunciar, vull que es
prengui nota, a més de denunciar igual que ho han fet alguns
companys abans, a més de denunciar la falta de respecte a
aquest parlament per part del Govern a l'hora de respondre
les preguntes escrites i les peticions de documentació, li
deman al Govern: Quan mentia, abans o ara?, quan va dir
que això era un programa ambiciós i ens el va descriure en
cinc minuts, o ens menteix ara, quan ens contesta les
peticions de documentació, amb un  fulletó? Moltes gràcies,
Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d'Indústria i
Comerç, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Miri, el tema de la qualitat crec que és
un objectiu efectivament de tot el Govern, i n'hem parlat aquí
moltes de vegades, no només quan vostè va fer la pregunta. De
fet, quan va demanar la Sra. Diputada la documentació, se li va
enviar un fulletó perquè el programa de qualitat són una sèrie
d'activitats que s'han anat fent al llarg del temps. Tenc aquí el
llistat i té vostè també el programa; i durant l'any 97 s'han fet
vuit jornades diferents a totes les Illes Balears, tant a Eivissa,
com a Menorca, com a Mallorca, en temes de calçat, en temes de
bijuteria, en temes de moble, etcètera; i en aquestes activitats
s'entregava la documentació cada vegada que se celebrava una
jornada al llarg del temps, s'anava lliurant als empresaris.
Evidentment, com que vostè quan ho va demanar, això no estava
presentat ni s'havia fet, no ho va rebre.

De tota manera, em sorprèn una cosa. Això d'acusar de mentir
al Govern perquè presenta aquesta documentació, a vostè
l'escandalitza i simula aquí una indignació grossíssima; i em treu
ara a la memòria que quan governava el Partit Socialista a
Madrid, va presentar un pla que crec que és molt més important
que aquest, que era el Pla de salvament marítim. I ni tan sols es
va molestar en fer un fulletó, va aprofitar l'edició d'una revista;
varen buscar -crec que és un tema importantíssim, perquè estam
parlant de la seguretat de la vida humana a la mar-, i una revista
i res més; i ara aquí ve vostè a fingir, supòs, perquè si no, no
s'explica, una santa indignació contra el Govern perquè
simplement li remet un fulletó. Jo li demanaria que fos una
miqueta conseqüent amb les accions del seu govern. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

I.10) Pregunta RGE núm. 1001/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a sanció per insults a càrrecs públics.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM...

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

S'ha consumit els cinc minuts entre la intervenció seva
i la intervenció del conseller.

...Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a sanció per insults a càrrecs públics. Sr.
Diputat té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Darrerament s'ha posat de moda
que la delegada del Govern sancioni amb fortes sancions
econòmiques els ciutadans que increpen el president del
Govern. El Sr. Ferrer, el portaveu del Govern, va respondre,
ho va justificar amb una solemne frase, que diu "qui insulta
el president insulta tots els ciutadans de Balears". Per tant,
creu el Govern que quan s'insulta qualsevol càrrec públic de
les Illes Balears s'insulta els ciutadans als quals representa
aquest càrrec públic, i per tant s'insultador també mereix
una sanció? Per exemple, si a aquest ecologista d'Eivissa li
proposen 75.000 pessetes de multa, insultar un regidor del
meu poble mil durets, insultar un vicepresident del Consell
3.000 duros, o ho troba un poquet massa, Sr. Ferrer?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, en primer lloc no és
el Govern qui per opinar de les sancions que posa altra
administració. En qualsevol la seva pregunta, l'interrogant
sobre quines quanties i si s'ha de sancionar o no, la recoman
que la faci al Parlament de l'Estat. Sé que vostè no hi té
representació, però els seus col•legues catalans segur que
faran la pregunta amb molt de gust, i li donaran aquest
barem que vostè vol saber, i li donaran si és possible una
sanció, si no, quant, i un poquet les directrius quant a aquest
tema. I jo li feia una pregunta, no sé si el president de la
Cambra m'autoritzarà: Creu vostè que l'insult és una
pràctica defensable, Sr. Sampol? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No sé si hauria de consumir dos torns,
un per respondre i un altre per acabar la primera pregunta. Em
pareix que no em donarà els dos torns el Sr. President; i em sap
greu que m'hagi contestat la Sra. Estaràs i no el meu col•lega de
disputa el Sr. Ferrer; perquè el Sr. Ferrer em recordava una línia
de pensament d'un autor italià, Giovanni Guareschi, d'ideologia
demòcrata cristiana, autor d'aquelles sèries "Don Camilo", i Don
Camilo deia: "en insultar un ministre de Déu, insultes Déu". És
una línia de pensament molt perillosa, perquè per aquesta regla
de tres es té la tendència que s'identifica el representant d'un
poble amb tot un poble. Però darrere tot això hi ha una ideologia
més perversa encara, i és que el president del nostre Govern, el
Sr. Matas, vol convertir la discrepància política en un problema
d'ordre públic, i jo sincerament crec que les institucions no es
prestigien amb sancions econòmiques; l'autoritat es prestigia
exercint-la amb dignitat. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta anava adreçada al
Govern, i per tant hauria d'haver improvisat millor aquesta frase
de Don Camilo dirigida al Sr. Ferrer no calia en aquesta resposta.
Jo simplement li recordaré una frase, i veurà com vostè és
incoherent i no s'ajusta el que diu al que ha dit abans. Vostè va
dir no fa molts de dies, quan el president del Govern balear va
ser insultat per un diputat canari, fa uns mesos, vostè va dir
públicament -ho podem mirar a l'hemeroteca- que qui insulta el
president del Govern insulta les Illes Balears. Per tant, Sr.
Sampol, vostè mateix es va contestar. Em sap greu la seva
incoherència. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1158/98, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a Direcció
General d'Educacció a Mallorca.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a Direcció General d'Educació a
Mallorca. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta, evidentment no
sabem quin membre del Govern la contestarà, perquè a
través de la història dels butlletins oficials de la Comunitat
Autònoma hem vist que hi ha hagut distintes ordres, la
mateixa ordre publicada una vegada per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, de dia 29 de gener, on explica
l'organigrama. Dia 5 de febrer la Presidència del Govern
torna a publicar la mateixa ordre, amb el mateix
organigrama; i dia 24 de febrer la Presidència del Govern
presenta un nou organigrama de la mateixa conselleria, on
inclou una direcció general, la d'Educació, a Mallorca, que
ha havia tengut el nomenament d'una persona sense tenir
funcions i sense tenir càrrec dins l'organigrama. Dia 7 de
febrer va sortir publicat al Butlletí Oficial el nomenament del
Sr. Romero com a director general d'Educació a Mallorca,
i per tant abans de conèixer la darrera ordre de Presidència
de Govern de 24 de febrer, just abans, dia 18, nosaltres
formulàvem aquesta pregunta, perquè no enteníem que un
senyor tengués una direcció general que no figura a
l'organigrama de la Conselleria. Per tant, no sabem qui ens
contestarà, però quines funcions tendrà aquesta direcció
general?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Aquesta direcció general no
tendrà, ja té, perquè ja s'ha produït el nomenament i ja fa
feina el Sr. Romero, té les mateixes funcions que la
Direcció General d'Eivissa i la de Menorca, és a dir sobretot
donar suport a les direccions generals d'ordenació i de
planificació, i  la Secretaria General, a més de damunt el
terreny ser l'interlocutor més proper a la comunitat
educativa. A més, per les especials característiques i
amplitud del sistema educatiu a Mallorca, aquesta direcció
general durà endavant tots els temes relacionats amb el Pla
balear de recerca i desenvolupament, i els temes relacionats
amb ensenyament especials, especialment música i idiomes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. Conseller, m'agradaria que aquestes
funcions també sortissin publicades al butlletí, o es
poguessin donar a conèixer a tota la comunitat educativa, ja
que se li dóna a la de Mallorca unes funcions que no tenen
les de Menorca i Eivissa, ja que una publicació de la
mateixa conselleria explica que Menorca i Eivissa
dependran directament del director general de Planificació
i Centres, i subsidiàriament del director general de Personal
i del director general d'Ordenació i innovació. Si el de
Mallorca ha de tenir unes funcions diferents de les de
Menorca i Eivissa, ens agradaria que aclarissin clarament
l'organigrama i les dependències, per veure si els temes que
ara ha introduït de bell nou el Sr. Conseller, que no estan
publicats a la informació a la comunitat educativa, com es
relacionaran amb Menorca i Eivissa, i quines funcions
tendrà estrictament el director general de Mallorca.
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Per altra banda, evidentment ja no és motiu d'aquesta
pregunta, però ens agradaria saber què va fer el Sr. Romero
durant 17 dies que estava nomenat i no tenia cap funció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Thomàs, és competència del
president signar l'ordre que fixa l'organigrama de les conselleries,
i és la meva funció encarregar les feines concretes als alts càrrecs
dins el seu estatut; i crec finalment que efectivament no és
aquesta pregunta lloc per comentar què va fer i què no va fer el
Sr. Romero.

I.12) Pregunta RGE núm. 1037/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a declaracions del portaveu del Govern en relació amb
manifestació d'ecologistes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr. Josep
Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a les
declaracions del portaveu del Govern en relació amb la
manifestació dels ecologistes. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Continuant amb la famosa conferència
del Sr. Matas a Eivissa, la veritat és que aquesta pregunta fa
referència a unes afirmacions que va fer el portaveu, però en
primer lloc he de dir que com a mínim en aquella conferència no
varen ser els ecologistes els que varen insultar el president. Jo
crec que més aviat va ser a l'inrevés, per això no acabam
d'entendre quins motius són els que han dut el portaveu del
Govern a afirmar que el que insulta el president Matas insulta
tots els ciutadans de les Illes. Ens ho podria explicar algun
representant del Govern? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. La veritat és que és sorprenent que
aquest tema pugui arribar a aquest estadi. M'agradaria no
contribuir més a aquesta qüestió, perquè al final això arriba a un
debat pràcticament sobre el diví i l'humà, com introdueix el Sr.
Sampol fa una sèrie de preguntes. Miri, jo crec que
exclusivament des del punt de vista jurídic, per centrar el tema
en el que crec que no ha de ser conflictiu, diu l'Estatut
d'Autonomia a l'article 32 que el president de la Comunitat
Autònoma ostenta la més alta representació de la Comunitat
Autònoma. La Llei 5/84, de règim jurídic de la Comunitat
Autònoma diu exactament el mateix, i ho explica una mica més;
i la Constitució Espanyola a l'article 152.1 diu que al president
li correspon la direcció del Consell de Govern, la suprema
representació de la Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Em sorprèn que a una pregunta que té un contingut
polític evident, em surti amb qüestions jurídiques legals, és
sorprenent. Però la veritat és que continuam sense entendre
per què es va fer això, continuam sense entendre per què des
del Govern es vol criminalitzar la discrepància i posar
entrebancs a la llibertat d'expressió, malgrat afirmacions
contràries d'algun altre representant del Govern, i continuam
sense saber per què un representant del Govern considera
que va ser insultat el president, i que això és un greuge per
a tots els membres d'aquesta comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President, per acabar. Ja he dit abans que
crec que aquest assumpte no té la mínima importància, per
això jo m'he limitat a intentar contestar el que jurídicament
empara un afirmació sobre un tema que crec que no té més
importància de la que li vulguem donar, almanco per a
aquest conseller no en té en absolut.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 7288/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a orientació política en matèria de residus.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a interpel•lació, i veurem la Interpel•lació
número de registre 7288, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a orientació
política en matèria de residus. Sr. Grosske, té vostè la
paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies. Sr. President, senyores i senyors diputats. Preparant
la interpel•lació em vaig acostar  a les pàgines de l'avanç de les
DOT, i vaig llegir al tema dels residus que a les Illes Balears els
problemes de residus no es presenten amb especial agudesa a
causa de l'existència de grans instal•lacions industrials, que els
plans directors han posat en marxa un programa d'actuacions que
permetrà solucionar els problemes d'aquests residus a curt
termini, que a Formentera hi ha un abocament controlat, així com
també en el terme de Santa Eulària a Eivissa; i que existeix una
certa mancança d'infraestructures i sistemes de gestió específics
per als residus no urbans, però sense major importància que se li
doni a la qüestió.

Llegit això, em feien ganes de retirar la interpel•lació, perquè,
clar, no hi ha cap motiu de preocupació, ens podem anar a ca
nostra. El que passa és que a les mateixes DOT, quan es parla
d'infraestructura en matèria de residus, a un altre capítol, no sé
si ho va redactar la mateixa gent o no, ja se senten o es llegeixen
altres coses. Es llegeixen coses d'abocadors il•legals, de residus
contaminants i degradatoris que no són urbans, per als quals no
existeix una recollida genèrica organitzada, que els residus
derivats de la construcció s'han realitzat de forma desordenada,
i sense considerar les seves àmplies possibilitats de recuperació
i reciclatge; que els mobles usats en la seva immensa majoria es
dipositen il•legalment i de forma indiscriminada en el territori,
que el dipòsit de vehicles abandonats no és un activitat regulada,
malgrat que produeixen un fort impacte visual i molèsties als
veïnats; i un ja se n'adona que tal vegada sí que val la pena parlar
de la problemàtica dels residus a la nostra comunitat. Es parla
també a una altra pàgina que a Eivissa a l'abocador no s'han
iniciat encara les obres de condicionament, i es manté en les
condicions irregulars de sempre. Vaja amb les DOT i la seva
anàlisi!

En definitiva la realitat és que no només pel que fa a aquests
residus no urbans, sinó que globalment considerat el problema
dels residus és greu a la nostra comunitat. A Menorca no es
produeix un triatge en origen que garanteixi una qualitat òptima
del compostatge que s'hi fa. A Mallorca hi ha problemes de tot
tipus, d'acumulació de cendres, d'acumulació d'escòries
produïdes per la incineradora, que no tenen encara l'abocador que
el Pla director havia d'haver determinat, i en tot cas s'estan
emmagatzemant a Son Reus, igual que s'estan emmagatzemant
els fems que no són tractats, amb uns increment de tarifes molt
importants; d'una tarifa prevista l'any 1994 de 3.750 pessetes
hem passat a una tarifa probable el 98 de 6.718 pessetes.
Imaginau-vos, en quatre anys de 3.700 a 6.700. A Eivissa es
produeix la situació de què parlen les mateixes DOT; són
abocadors que estan en el jutjat, per entendre'ns. El tema de
Formentera ha estat objecte d'iniciatives parlamentàries del Grup
Parlamentari Socialista i el d'Esquerra Unida. I efectivament,
estan prevists projectes d'adobament d'aquests abocadors, que he
llegit darrerament a la premsa, a Eivissa poden suposar 1.800
milions de pessetes d'inversió i duplicar les tarifes de la gestió.
No només a les Illes Balears, els residus són una problemàtica
que s'aguditza a totes les societats desenvolupades, per uns
majors hàbits de consum, tant pel tema de la quantitat com pel
tema de la qualitat, de la potencialitat contaminant. Aquí a
Mallorca, per exemple, tenc dades de la producció de residus, i
una altra vegada comparant el 94 i el 98, veim unes tones de
producció de residus de 312.000 tones el 94, i 379.000 el 98,
previstes. Per tant, en quatre anys un 21% d'increment en la
producció de residus.

I per això hi ha una actitud cada cop més activa, cada
cop més preocupada, tant a instàncies europees com estatals
en matèria de residus. Però la veritat és que nosaltres no
veim que aquesta preocupació, i sobretot l'orientació
d'aquesta preocupació sigui compartida pel Govern de la
Comunitat Autònoma.

Què s'està plantejant a Europa? A Europa es planteja, a
nivell teòric, que el primer que s'ha de fer és minimitzar la
quantitat de residus produïts; segona, que s'ha d'anar a
sistemes de reutilització i reciclatge; tercer, de valorització
energètica, s'estableix ja a l'any 96 una jerarquia que abans
no existia, i s'hi diu clarament que la valorització energètica
-per entendre'ns la incineradora amb producció d'energia-
s'ha de veure com un sistema inferior al del reciclatge dels
materials. "En efecto el reciclado supone la separación de
residuos en origen i la participación de los usuarios finales y
de los consumidores en la cadena de la gestión de residuos,
con lo que se incrementa su nivel de conciencia, la necesidad
de reducir la producción de residuos, etcétera, una jerarquia
en aquest sentit, que nosaltres no compartim, perquè
nosaltres, com tothom sap, som contraris a la valorització
energètica dels residus; però en qualsevol cas ens agradaria
veure incorporada al discurs polític del Govern de la
Comunitat Autònoma.

La ministra de Medi Ambient, a una compareixença de
4 de novembre que ja vaig tenir ocasió d'esmentar a una
pregunta parlamentària que es va fer en aquesta cambra, no
només introduïa aquests criteris de jerarquia en els sistemes
de gestió, sinó que clarament parlava de la incineració dels
residus com un sistema rebutjable, és a dir "un sistema de
residuos que España no comparte", i parlava que si amb una
determinada directiva "nos estarían obligando a acudir a la
incineración, y aparte de que no es un principio que nosotros
como Ministerio de Medio Ambiente compartamos..." etcètera.
És a dir, clarament la ministra de Medi Ambient es mostra
contrària al sistema d'incineració. En qualsevol cas Europa
ha fet una passa fa dos anys interessant, en el sentit de
considerar-la clarament inferior al reciclatge. És aquesta
l'ona d'abordament del problema del Govern de la
Comunitat Autònoma? De cap de les maneres. Jo crec que
el Govern de la Comunitat Autònoma no està ni en l'ona de
la Unió Europea, ni en l'ona del Ministeri de Medi Ambient.
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Una vegada més he de citar el Diari de sessions, de dia 8 de
novembre del 97, a contesta d'una pregunta d'Esquerra Unida, el
conseller de Medi Ambient: "intenti entendre d'una vegada que
a la nostra comunitat la valorització, és a dir la incineració en
aquest cas, és tan bona com qualsevol altra opció", i que no hi
havia cap contradicció amb la ministra de Medi Ambient, perquè
en definitiva quan s'incinera és com si s'estigués reutilitzant i
reciclant, i estava al mateix nivell jeràrquic com a sistema de
gestió; una cosa, evidentment, que es contradiu amb tot el que
abans he aportat.

Això es reflecteix naturalment a la normativa concreta que
s'ha aprovat a la nostra comunitat autònoma, és a dir quan es
modifiquen finalment els plans directors, amb la llei
d'acompanyament del pressupost del 98, es fa simplement
legalitzant el reciclatge i aquest tipus de tractament dels residus,
però sense cap tipus d'empenta, sense cap tipus de valoració
positiva d'aquest tipus de sistema. Simplement es diu que això
s'autoritza. Després, a més, per sistemes de mal pagador, pel qual
aquesta modificació va ser indefinidament retardada.

Aquesta manca de criteri en la jerarquia dels sistemes de
gestió ho veim també en el Pla sectorial per a la gestió de
residus, els criteris del qual varen ser aprovats l'any passat; i a les
pròpies directrius d'ordenació territorial, on un esperaria trobar
l'expressió de la modernitat en matèria de residus, no trobam res
que sigui excessivament aprofitable, uns índexs de sostenibilitat
ridículs -veig que se m'encén ja el llum groc, i pràcticament no
hi haurà temps d'explicar-los-, on realment no hi ha un objectiu
clar de reducció, ni en termes absoluts de residus, ni tan sols en
termes de residus per càpita, sinó que es posa en relació
l'increment dels residus amb l'increment de la renda per càpita de
les Illes, la qual cosa és apunta com a índex de sostenibilitat a un
creixement important de la producció de residus.

Amb el tema dels horitzons temporals d'increment de la
reutilització, jo ja vaig expressar en aquesta tribuna que complint
l'índex de sostenibilitat que marquen les DOT, l'any 2158
podríem aspirar aproximadament a tenir un 40% de reutilització.
El que diu del PDS futur és un doi com una casa. Diu que el PDS
futur ha de ser l'actual amb les modificacions que s'hagin
introduït. Perfecte. Com ha de ser aquesta cambra el 99, quina
composició interna ha de tenir? Idò la que té ara, més les
modificacions que s'hagin introduït després de les eleccions. Ens
hem aclarit extraordinàriament.

Això té un reflex a nivell pressupostari. Hi ha un descens
brutal d'aquest programa relatiu a qualitat mediambiental on van
els temes de residus, de 788 milions de pessetes l'any 97 hem
passat a 295 milions de pessetes l'any 98. De 788 a 295, no em
vull estendre més, i simplement jo planteig -i per acabar ja, Sr.
President- una sèrie de qüestions com a interrogants, després
d'aquesta valoració negativa sobre l'orientació de la política de
residus: 

Una és si la Conselleria de Medi Ambient i el Govern pensa
aclarir-se d'una vegada amb el sistema de la jerarquia dels
sistemes de gestió de residus, i actuar-ne en conseqüència,
no barrejar totes les paraules, reutilització, revalorització,
reciclatge, és a dir, fer un petit batibull, no: una classificació
jeràrquica que s'expressi en la normativa vigent a la nostra
comunitat.

Segona, si continuarà tenint en aquest tema una posició
passiva, dient que això és bàsicament un problema dels
consells insulars, i que el Govern ja fa prou fent una mica de
compostatge amb els llots de les depuradores.

Tercera, si donarà suport a la recollida selectiva en
origen a la Comunitat Autònoma, i més concretament, per
exemple, a Menorca per millorar la qualitat del
compostatge, que lògicament si hem d'esperar que siguin
només consells i ajuntaments, la cosa va per llarg.

Quin és el grau d'execució del Pla de residus perillosos?
Quina és la inversió efectuada fins ara i la inversió prevista
en el Pla de residus perillosos?

Com està l'execució d'aquest decret tan ambiciós, 39/97,
relatiu a l'illa de Formentera?, inversions de les diferents
administracions en aquest tema, les efectuades, les
previstes, els terminis d'execució d'allò que apunta el Decret
39/97 relatiu als residus de Formentera.

Volem saber si el Govern considera convenient aprovar
una llei de residus a la nostra comunitat autònoma un cop
s'aprovi la Llei bàsica que està en tràmit a les Corts
Generals de l'Estat. Pensa que és convenient?, no pensa que
sigui convenient?, i quan pensa presentar aquesta llei un cop
que sigui aprovada, és a dir, en relació en el moment en què
sigui aprovada la llei estatal?

I naturalment ens interessa saber quan pensa -en termes
de calendari- quan pensa tenir aprovat el Pla de gestió de
residus que, lamentablement, no afecta els residus urbans;
en definitiva, aquest pla (...) per a la gestió de residus, els
criteris dels quals varen ser aprovats pel Parlament l'any
passat. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Govern té la paraula el
conseller Sr. Ramis.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, senyores i senyors
diputats..., pocs, veig que el tema del fems no interessa molt, i jo
crec que no interessa molt, entre altres coses, perquè entre tots no
en feim una bona gestió; vostè, Sr. Grosske, en gran part n'és
culpable. Miri, així jo crec que està molt clar: a ningú no escapa
que en matèria de residus domiciliaris o sòlids urbans les
competències corresponen a cada ajuntament i/o als propis
consells insulars, d'acord amb els plans gestors que existeixen
aprovats, i que la de residus perillosos correspon per llei al seu
productor, la gestió. En el primer cas, residus sòlids, aquesta
competència s'assumeix també a partir del dia primer de maig, en
part, una part important, pels sistemes integrats de gestió d'acord
amb la nova llei que vostè coneix d'envasos i residus d'envasos.

Al Govern, com vostè sap, li pertoca la planificació de totes
aquestes accions i, en aquest sentit, li puc dir que des de la
Conselleria i en col•laboració, amb bona col•laboració, amb tots
els consells insulars -òbviament n'hi ha que col•laboren més bé
i més malament- però amb bona col•laboració amb tots els
consells insulars, feim feina en distints fronts i amb una filosofia
molt clara, una filosofia que, si vostè m'ho permet, a vostè li
semblarà poc: a vostè, el fet que s'autoritzi, a l'article 26 de la
Llei d'acompanyament de pressuposts, a dur endavant tractament
de residus de formes distintes a les que fins ara ho venien
essent... -per cert, supòs que aquest rellotge és seu; l'ha deixat
aquí; li record que el té aquí damunt; a mi no em farà falta, vaig
bé de temps i crec que no hi haurà problemes- ...si vostè m'ho
permet li diré, li llegiré literalment el que diu aquest article 26
perquè, de qualque manera, jo crec que resumeix quina és -que
és el que vostè em demanava a la seva pregunta- la filosofia del
Govern en tema de residus. Diu: "El tractament de residus,
inclosos tots els tipus, també es podrà fer efectiu mitjançant les
diferents mesures de minimització i sistemes de recollida
selectiva, reciclatge, compostatge, incineració o qualsevol altre
tipus de valorització". Primer, s'obre l'espectre del tractament de
residus pràcticament a qualsevol tipus de tractament. "Els
consells insulars, per dur a terme la gestió del tractament dels
residus que els encomanen els plans directors sectorials vigents,
hauran d'adaptar els seus reglaments i ordenances fiscals i
mantenir l'equilibri econòmic i financer de les concessions
actualment existents". Òbviament no es pot rompre aquest
equilibri perquè en aquests moments hi ha uns compromisos
adquirits que s'han de respectar. "Sense perjudici de l'aplicació
directa d'aquesta disposició legal, es faculta el Govern per
desenvolupar la reglamentació..., per desenvolupar-la
reglamentàriament, i haurà (...), mitjançant les modificacions que
pertoquin, els plans directors de residus sòlids de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera a la normativa europea, estatal i
autonòmica vigent". 

Per tant, jo crec que aquesta és un poc la filosofia que
mou en aquests moments el Govern: obrir absolutament
qualsevol tipus de tractament dels nostres residus, tots els
residus i, òbviament, complir amb la responsabilitat de
govern que tenim totes i cadascuna de les institucions que
tenim gestió dins els distints tipus de residus. Quina és
aquesta responsabilitat? Donar-li el tractament, el millor
tractament possible. Quin és aquest tractament? Hem d'anar
per parts, hem de veure cada tipus de residus quin
tractament pot sofrir. En qualsevol cas, el que és cert és que
els hem de donar un tractament, els hem de donar un
tractament, no hem de permetre que els residus quedin sense
tractar. Vostès ho permeten; vostès, des d'Esquerra Unida,
ajudats pel Partit Socialista de Mallorca, permeten que en
aquests moments s'acumulin residus a Mallorca, a l'illa de
Mallorca, i no se'ls doni cap tractament.

Li faré un resum de quins són els camps d'actuació que
té el Govern en residus. Per una banda, el Pla director per a
la gestió de residus sòlids, residus urbans a les Illes Balears;
en aquests moments s'estan acabant els darrers detalls d'una
negociació, que pràcticament està tancada, amb els sistemes
integrats de gestió que es varen crear a rel de la Llei
d'envasos i residus d'envasos: Ecoenves i Ecovidrio. Molt
aviat aquests dos expedients sortiran a exposició pública i
vostès podran conèixer amb tot detall quin és l'estat de les
coses. Una vegada aclarit això es procedeix a la modificació
definitiva del vigent Pla director per a la gestió de residus
sòlids urbans orientada, fonamentalment, a la introducció,
a l'aplicació d'aquesta llei 11/97 d'envasos i residus
d'envasos i a l'elaboració del seu programa de gestió.

Per altra banda li vull dir, òbviament fent referència a
l'article 26 de la Llei d'acompanyament 9/97, de 22 de
desembre, que el tractament d'aquests residus s'ha obert a
pràcticament tots els sistemes de tractament que en aquests
moments es manegen com a més vàlids.

Quin és l'estat de coses pel que fa al Pla sectorial marc,
el gros, per a la gestió dels residus en general -no de residus
sòlids urbans- de la Comunitat Autònoma? D'acord amb uns
criteris aprovats per aquest parlament durant l'any passat,
aquest pla ha de ser integral i, per tant, ha d'incloure tots els
residus, no només els residus sòlids urbans sinó -i ho diuen
els criteris- especialment els tòxics i perillosos. En aquest
moment està pràcticament acabat, s'està ultimant però està
acabat, el plec de condicions perquè pugui ser elaborat
mitjançant una assistència tècnica i sortirà aviat a concurs
públic aquest pla sectorial global de la gestió dels residus a
la Comunitat Autònoma. Aquest concurs estarà llançat
pràcticament en qüestió de setmanes, no li parl de molt de
temps. Òbviament aquesta redacció, com vostè assenyalava,
òbviament, haurà de tenir en compte tant les línies que
venguin marcades per aquesta futura llei bàsica de residus,
que en aquest moment està en un tràmit parlamentari
d'urgència d'àmbit nacional, com també, òbviament, les
especificitats, les característiques pròpies de la nostra
comunitat autònoma en el que fa referència a economies
d'escala, territori disgregat, l'estacionalitat..., en fi, totes
aquestes coses de què hem parlat tantes vegades i que ens
són pròpies.
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Li he dir, per altra banda, que en una reunió molt recent de
dia 17 de febrer es varen acordar les quantitats econòmiques i les
actuacions per al 98 a incloure dins les addendes del conveni
entre el Ministeri i la Comunitat dins el Pla nacional de residus
perillosos, així com allò que fa referència al tema del Pla
nacional de recuperació de sòls contaminats. 

Quines altres actuacions duim a terme dins el camp dels
residus que donaran resultat d'una manera immediata? Miri, des
de la Conselleria s'estan regulant, s'ha vengut impulsant
l'autorització de les empreses privades per a la gestió de residus
perillosos per tal de donar una correcta sortida a tots aquests i
facilitar la tasca de la seva eliminació. Mentrestant, en
desenvolupament de la legislació estatal, s'ha elaborat el decret
que ha de crear el registre dels petits productors de residus de les
Illes Balears que ens permetrà disposar d'una informació precisa,
acurada i permanent damunt les quantitats generades i el destí
que se'ls ha donat. 

Hi ha una línia de subvencions entre el transport interinsular
dels residus, i aquí em permetrà que li faci una acotació a una de
les coses que m'ha assenyalat durant la seva intervenció i que ja
va ser objecte de debat, precisament crec que entre vostè i jo, el
dia de la compareixença d'aquest conseller per explicar els
pressuposts, i és la referència al fet que des de la Conselleria i
des de la Direcció de Qualitat Ambiental s'ha abaixat de 800 a
200 milions el pressupost que havien destinat, amb una sensible
i notòria falta de sensibilitat pel tema dels residus en aquesta
comunitat. Vostè recordarà, a pesar que insisteixi i insisteixi i
insisteixi moltes vegades, que ja li vaig dir que l'any passat hi
havia una quantitat de 600 milions de pessetes, finalista,
destinada exclusivament per fer front a les inversions que es
varen fer amb motiu de la construcció, de la posada en marxa de
la incineradora de Son Reus. Per tant, si vostè resta aquesta
quantitat del pressupost que hi havia l'any passat i mira la
quantitat que li queda, se n'adonarà que no només no s'ha abaixat
el pressupost, sinó que hi ha hagut un sensible, un important
augment de pressupost dins aquesta direcció general.

A part de tot això es fa, en aquests moments -i continuu- un
estudi detallat de la situació actual de la gestió dels residus,
sobretot de piles, acumuladors, a la nostra comunitat, i aquest
pla, en aquest moment, es troba pendent de la corresponent
revisió pels serveis jurídics que corresponen. Aquesta és, un poc,
la situació que tenim en aquests moments, la feina que fa el
Govern en temes de residus. 

I quina és la realitat?, és a dir, a on som?, com estam?, idò
miri, li diré: a Menorca el tractament, d'acord amb el Pla de
residus, va pel vertedero controlat, que està funcionant i no ens
dóna problemes, i per la planta de compostatge, i no hi ha hagut
cap problema; un sol criteri a Menorca, s'han posat d'acord i es
du endavant aquest tractament. Eivissa i Formentera, vertedero;
el que preveu el Pla director sectorial d'Eivissa i Formentera és
el tractament mitjançant vertedero i, tot i que som conscients que
s'ha de millorar el tractament que es dóna a aquest vertedero, li
puc dir que des del Govern feim feina ja, immediatament, i que,
per exemple, en el cas de Formentera i en allò que vostè feia
referència del Decret de Formentera, li he de dir que enguany el
vertedero del Cap de Barbaria serà ja ordenat i acurat a la
normativa que ens marquen les directrius europees. 

I com estam a Mallorca? I estam de qualsevol manera,
Sr. Grosske, de qualsevol manera, estam! Sap per què estam
de qualsevol manera?, i això ho vull en defensa dels seus
companys de govern del Consell Insular de Mallorca,
perquè vostè és membre del govern del Consell Insular de
Mallorca, maldament no li agradi ser-ho vostè dóna suport
al govern del Consell Insular de Mallorca i, per tant, n'és
membre, i amb el seu suport en aquests moment, en el
Consell Insular de Mallorca i per la seva culpa no donam
tractament als residus que produïm. Vostè sap -i ho sap
perfectament- que en aquests moments estam empaquetant
la basura que produïm en aquesta illa, l'empaquetam, avui,
i resulta que d'aquí a uns mesos vendrà, a més, tota la zona
de Calvià, com vostè va poder llegir ahir als diaris, i ve ja
tota la zona nord de l'illa, i el volum d'empaquetat
continuarà creixent i continuarem tenint un problema, i el
PSM...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

...el PSM i Esquerra Unida -ja vaig acabant, Sr.
President- el PSM i Esquerra Unida continuen oposant-se i
en fan una batalla política, i són els altres partits que estan
en el Consell Insular presoners de vostès, són presoners de
vostès. Esquerra Unida no vol estar en el govern del Consell
Insular, però està condicionant, està mediatitzant el govern
del Consell Insular, i sap què és el més greu, Sr. Grosske?,
que vostès han fet un intercanvi; quan dic vostès em
referesc a Esquerra Unida; vostès no volen estar a dins, però
els va bé intercanviar qüestions de gestió, qüestions que
afecten directament els ciutadans com pugui ser el
tractament de residus sòlids urbans, per plantejament
només, exclusivament, polítics, i sap com és diu, això?, falta
de responsabilitat, falta d'hàbits de govern. Sr. Grosske,
vostès són els que impedeixen, en aquest moment, que se'ls
doni un tractament, el millor possible, no sé quin, el millor
possible, als residus sòlids a l'illa de Mallorca. 

Gràcies, Sr. President.

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.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, li agaf el rellotge i ara li
donaré, se'n pot fiar.

(Rialles)

Ara li tornaré. 

Sr. Conseller, vertedero no, abocador; basura no, fems; per
favor! Bé, la política de gestió de residus a la nostra comunitat
constitueix un dels millors exemples de l'abisme que separa les
declaracions de principis dels nostres responsables polítics d'allò
que realment es fa des del Govern. Sense necessitat d'anar gaire
enfora, les directrius recentment exposades públicament parlen
molt de la necessitat d'una gestió de residus que afavoreixi la
seva minimització i d'impulsar la recollida selectiva i el
reciclatge. Aquesta música sona molt bé, però una cosa és el que
es diu i una altra el que es fa: els fets van en sentit contrari a una
gestió dels residus ambientalment avançada. 

El Govern ha ajornat més enllà del que era raonable la
modificació del Pla director de residus urbans, impedint
proporcionar un marc legal a les experiències incipients de
recollida selectiva i reciclatge. Aquesta actitud irresponsable ha
tengut un objectiu inconfessable: tibar i desgastar el Consell de
Mallorca impedint que aquest desenvolupi els seus compromisos
en matèria de recollida selectiva i reciclatge. Des de les
competències del Govern no s'ha fet pràcticament res en favor
d'una política de gestió dels residus ambientalment avançada.
Com a mostra un botó: l'única partida destinada a reciclatge de
residus urbans en els pressuposts de la Comunitat per a l'any 98
són cinc ridículs milions de pessetes destinats a subvencionar el
transport a la península de residus per reciclar. El Govern
renuncia a la possibilitat de participar en la creació d'un teixit
industrial vinculat al reciclatge que permeti reduir el transport a
la península dels residus per reciclar, i això passa no perquè
l'ultraliberalisme del Govern li impedeixi impulsar, amb el sector
privat, la creació d'empreses: quan convé es reparteixen ajudes
multimilionàries que no donen els fruit desitjats, per exemple el
Pla Produir. El Govern descarta l'obtenció de compost o biogàs
amb residus urbans. 

D'acord amb l'elevat nivell de protecció ambiental que, en
teoria, es vol per a les nostres illes, és urgent modificar el Pla
director per a la gestió dels residus sòlids urbans per incorporar
i anar més enllà dels objectius establerts a la Llei estatal
l'envasos. Això implica, en primer lloc, establir objectius
quantitatius de reducció i reutilització dels residus, ja que
pensam que la reutilització d'envasos ha de tenir prioritat davant
el seu reciclatge; per tant, els objectius de recollida selectiva i
reciclatge han de superar els previstos en aquesta llei estatal
d'envasos. S'ha de potenciar l'elaboració de compost i biogàs a
partir de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans. S'han
d'emprendre polítiques actives de reindustrialització vinculades
al reciclatge per reduir les limitacions imposades pel fet insular.

Totes aquestes mesures haurien de permetre, des del
punt de vista de Els Verds, el tancament de la incineradora
de Son Reus en un termini mitjà; en vuit o deu anys
aquestes mesures haurien de servir per això, temps més que
suficient per desenvolupar mesures alternatives
ambientalment acceptables. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, estam contents de veure un govern feiner, que
treballa en un tema delicat com és el Pla sectorial de residus
i, malgrat siguin -probablement- dels darrers de l'Estat i
maldament gairebé fa un any que li vàrem aprovar els
criteris, ens anuncia que aviat sortirà un concurs perquè algú
els redacti. Com a mínim se'l veu un tema urgent, important,
per les competències que té aquest govern.

Els criteris, d'alguna manera, ja redreçaven tota la
política que ha estat, fins ara, la real del PP, que ha estat de
no fer res modern, com era la minimització, com era el
reciclatge. Ara sí que se'n parla, de minimitzar els residus i
de minimitzar la seva perillositat, com a una acció
prioritària. Jo demanaria al Sr. Grosske que els demani què
fan, que ens aclareixin quines mesures de minimització
perquè els fems augmenten; es diu que hi ha hagut un
problema i és que els fems augmenten; com?, no estaven,
des de fa uns anys, jugant a favor de la minimització?;
quines mesures ha pres aquest govern?, aquest, no el de
l'Estat, aquest. Hi haurà ecotaxes?, hi ha uns objectius de
reducció?, hi ha una política dins les contractacions, dins les
compres del Govern, conduents a aquest objectiu?, hi ha
res?, perquè de la filosofia del Govern, dels articles de
filosofia del Govern, cada vegada n'estam més escaldats,
ens agradaria veure polítiques concretes.

També es parla de reciclatge. Estam contents que al PP
li hagi costat tant arribar al reciclatge, però hi ha arribat
abans d'acabar el segle, la qual cosa, pel ritme d'esforç a què
ens té avesats d'anar en aquest sentit de la modernitat, és
molt, però encara no hi veim les inversions; és que fins i tot
ens proposen una aritmètica bastant absurda: diu al Sr.
Grosske -vostè l'intenta convèncer- que els 600 milions que
es donaven per a la incineradora, els resti i veurà com fan la
mateixa política mediambiental o millor. Com?; si hi havia
uns doblers per incinerar, no n'hi haurà ara per reciclar?, no,
ho ha de pagar el ciutadà, no hi haurà doblers públics; o els
doblers públics només vendran per una llei estatal?, no
vendran de cap manera per polítiques actives d'aquest
govern?
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Triatge?, a Menorca, a Mallorca, perquè Mallorca qualque
cosa contribuirà, o no? A Eivissa, la situació idíl•lica d'Eivissa
és dur-ho tot a abocador, la situació catastròfica de Mallorca és
que una part d'incinera, la immensa majoria s'incinera. Si la
situació d'Eivissa és bona i la de Mallorca és dolenta, cap
problema, s'habiliten abocadors, que és senzill, i estarem en la
situació d'Eivissa, si la d'Eivissa és molt més bona. Per tant, no
hi ha problema, però sembla que l'única possibilitat és el tercer
forn, que s'ha de fer ja. És a dir, hi ha d'haver minimització però
no es redueix res; hi ha d'haver reciclatge però l'han de pagar els
ciutadans i, a més, és evident que no retraurà cap mena de fems,
segons el Govern, perquè és imprescindible el tercer forn
immediatament. La valorització energètica està en el quart lloc,
o està dins un determinat escaló, però en l'únic que s'han de
gastar mils de milions de pessetes és en aquest escaló, a
Mallorca; és curiosa, com a mínim, la coherència del missatge
que se'ns intenta donar.

Què s'ha fet per trobar un mercat als productes reciclats? Què
s'ha fet per trobar solucions o fer propostes en compostatge, per
exemple, a l'illa de Mallorca? Des de l'1 de gener del 98, després
de tres unanimitats, després de tres unanimitats demanant al
Govern que donàs aquesta possibilitat des de l'1 de gener del 98
-i ara voldria que fos molt insistent el PP perquè s'aplicassin
fórmules alternatives en el Consell de Mallorca i des de fa dos
mesos té una certa raó, per tant, dos mesos, dos mesos- a partir
d'ara, després d'haver-les boicotejades sistemàticament d'una
manera absurda, caparruda i antidemocràtica, m'atreviré a dir, ara
es demanen ja exigències; hi posin doblers, també, o és que
pagaran la incineradora els impostos i la pagarem en general,
mentre que el reciclatge, mentre que el compostatge o altres
mesures no podran tenir recursos del Govern balear? S'assumiran
possibles indemnitzacions? Són moltes de coses que no hem
entès, perquè dins aquest pla director sectorial de residus
s'exclouen, directament, els urbans: es comença dient que hi ha
d'haver una idea global i llavors es lleven els urbans. És una
manera un poc estranya d'aconseguir una idea global. 

Però en vista que tendrem poc temps, tan sols volia fer una
reflexió sobre els sòls contaminats, advertint, només d'entrada
també, que és molt difícil parlar de competències dels consells
insulars quan només gestionen; la competència és poder regular,
poder tenir una certa autonomia en allò que tu dus: si l'únic que
has de fer és el que et diu un altre que has de fer, que t'encomana
que facis una feina, és molt difícil dir que els bidells són els que
gestionen l'educació del col•legi; a cadascú el seu paper, i el que
fa els plans directors és el que té la competència. Però sobre els
sòls contaminats, que el Sr. Reus ens deia que era el problema
mediambiental més greu que tenien les Illes Balears, què ha fet
el Govern? Ara estam contents d'haver sentit que, a la fi, sembla
que hi haurà un nombre, hi haurà una determinada relació dins
el Pla nacional de sòls contaminats, però és que fins ara -és mal
d'anomenar pla nacional, perquè hauria de ser pla estatal,

naturalment, si volem ser nacionalitat; com a mínim, una
part d'aquesta cambra ho volem ser- creim que el que ha de
fer el Govern és, des d'ara mateix, actuar en aquests sòls,
tant els que eren legal, que no s'adaptaran directament a la
directiva europea nova, com, sobretot, a tots els sòls
il•legals, tant els de residus sòlids urbans com, sobretot, als
que encara són competència del Govern: perillosos,
voluminosos, el problema dels vehicles, que és un problema
greu que no s'arriba a atacar, tots els problemes de residus
de demolició de construccions que, en aquests moments, no
veim actuacions serioses, perquè hi hauria una simbiosi, fins
i tot, quant a rehabilitació de pedreres, com establia el Pla
director de pedreres, però no veim tots aquests lligams; cada
vegada que en parlam se'ns anuncien, se'ns diu que són
imminents, se'ns diu que coneixerem noves, però la veritat
és que no en veim, mentre que el Pla de residus perillosos,
amb unes ratios jo diria que relativament ambicioses per
part de l'Estat -eren 95-2000- i encara no veim resultats a les
Illes Balears i estam a l'any 98. 

Jo crec que és ben hora de començar a trobar solucions
per a tots aquests problemes de residus que han estat
oblidats a les Illes Balears durant massa temps i que s'ha de
fer des de la lleialtat interinstitucional i treballant tots en la
mateixa línia. Tant de bo poc a poc comenci a ser així i no
comencin a retreure una altra vegada coses que vostès no
han permès de cap manera que s'arreglassin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Mercè
Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
inicialment vull fer una sèrie de consideracions per referir-
me, en primer, al fet que, tal com disposa la Llei d'ordenació
territorial de l'any 87, el Parlament de les Illes Balears va
aprovar ja tota una sèrie de criteris pels quals s'havia de
regir la redacció del Pla director sectorial per a la gestió dels
residus urbans de les Illes Balears; quedaven exclosos tots
aquests epígrafs concrets -e, f i g- que, en relació
especificats a la Llei 42/74, s'havien de redactar per part del
Govern -i així hi havia la prescripció- s'havien de redactar
els plans específics; ens referíem a aquests de demolició i
construcció, animals abandonats i industrials. Amb aquest
pla director, entre d'altres, també es volia posar fi als molts
abocadors repartits a la major part de les illes sense cap
tipus de control sanitari ni mediambiental.
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Per altra part, el tractament de residus sòlids urbans amb
caràcter de servei públic insular integral havia de ser prestat pels
consells insulars respectius excepte a l'illa de Formentera, que
quedava com a responsable l'ajuntament de l'illa; continuava, per
tant, també en mans dels ajuntaments la responsabilitat de
recollida i transports fins a les estacions de transferències
previstes en el Pla, consideració també referida a les alternatives
que s'exposaven en aquest pla director a l'illa de Mallorca, on es
va adoptar finalment la incineració amb la recuperació d'energia,
una planta per construir a Son Reus. A Menorca es va considerar
la decisió del consell amb un sistema únic de compostatge; i a
Eivissa un abocador sanitàriament controlat d'alta densitat, igual
que a Formentera.

Ja l'any 93, el Consell de Mallorca va signar un conveni amb
la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Ministeri d'Obres
Públiques per a la implantació de recollida selectiva de
determinades fraccions de residus. I l'any 95, per acord del Ple
del Consell de Mallorca, ja es crea una comissió per a l'estudi de
la viabilitat tècnica, econòmica, social i ambiental d'un pla de
gestió de residus, alternatiu de la incineradora, assessorats per
l'Institut Cerdà, es varen elaborar tota una sèrie de conclusions
de les quals destacava la importància d'un sistema de gestió
integrada per a tots els residus sòlids urbans, inclosos els
envasos. Precisament, com a conseqüència d'aquests treballs es
va sol•licitar al Govern balear la modificació del Pla director, en
el sentit de contemplar donar cabuda a les accions de reducció,
reciclatge i compostatge de les diferents fraccions de residus.
Ateses aquestes consideracions, quins aspectes negatius, quines
situacions negatives podem exposar aquí?

Una primera, és que el Pla director només contempla com a
infraestructures les instal•lacions de tractament amb una
aportació d'un 30%, no preveu més intervencions que les
campanyes de conscienciació ciutadana per afavorir la recollida
selectiva i el reciclatge, per la qual cosa, deixa en mans dels
gestors insulars la dotació dels cànons per dur-los a terme. Una
segona situació, també negativa, totes les despeses relacionades
amb la recollida selectiva, almanco a la part forana de Mallorca,
han estat a càrrec del pressupost del Consell Insular, sense cap
ajut del Govern. Aquestes despeses han estat motivades per la
implantació d'una xarxa de plans verds, la implantació
generalitzada de contenidors per a la recollida selectiva de paper,
cartró, vidre, llaunes, roba, piles i oli; implantació d'una xarxa de
recollida de medicines a les apotecaries, implantació d'una xarxa
de recollida de tones de reprografia, campanyes de
conscienciació ciutadana i les despeses directes, també, de la
recollida de tots aquests productes que disposen de contenidors.

Un tercer punt, també a afegir a aquesta situació negativa, és
el tancament dels abocadors, com hem dit abans el Pla director
de residus sòlids urbans contemplava aquest tancament, però no
és fins a la sentència del Tribunal Superior de Justícia que
obliguen els consells a aquests tancaments, però aquí el que hem
de tenir present és què fa falta, i és important la participació del
Govern, en la rehabilitació, en la restauració d'aquests abocadors.

Quart, el fet que no s'hagin redactat els plans específics
per als residus inclosos en aquest catàleg, aquests punts e,
f i g de la Llei 42/75, fa que hi hagi tot un seguit de residus
que no són gestionats pels consells, creant una zona de boira
competencial, conseqüència de la qual és la presència
d'abocadors incontrolats utilitzats per aquests residus. No
cal mencionar com es tradueixen aquests problemes als
ajuntaments, sobretot quan ens referim a les runes de
construcció. El Pla de pedreres, per exemple, exposava la
possibilitat de crear plantes de reciclatge i una borsa de
subproductes amb una previsió de constitució d'un consorci
per a la seva restitució, però encara no és el cas. Pedreres,
com tenim aquí, a Mallorca, de les cadenes que són de
marès, permeten una gran permeabilitat i són clarament ...,
hi falten -i ja acab, Sr. President- estudis geològics i també
hidrològics. 

Hem de fer menció també al problema de residus
voluminosos on van, quin control hi ha, tenim ferros,
electrodomèstics, per no esmentar també els mobles o altres
tòxics domiciliaris.

I en el cinquè punt em vull referir a la publicació, aquí
s'ha fet esment a la publicació de la Llei 11/97, d'envasos i
residus d'envasos que obliga a dotar tota una sèrie de
mesures com són les plantes de triatge o la implantació de
nous contenidors, que pot significar això, per als consells
insulars, una bestreta important, ja que és així, que
l'assignació pressupostària del Govern és molt petita.

En darrer lloc, vull esmentar que en aquesta aplicació de
la Llei 11/97 que ha d'entrar en vigor dia 1 de maig
d'enguany, s'haurien d'haver signat els convenis amb els
sistemes integrats de gestió, que estan en fase de
negociació, i vostè, Sr. Conseller, ho ha esmentat, i entre
d'altres temes de discussió hi figura la determinació de o
dels organismes que han de dur a efecte la signatura dels
convenis.

En definitiva, vull expressar aquí que esperam que amb
aquesta llei d'acompanyament, de desembre, amb aquest
article 26 de la llei d'acompanyament de desembre del 97,
es puguin implantar sistemes de gestió econòmicament i
ecològicament més viables, i, per tant, que el Govern doni
el suport per dur-ho a terme tan ràpidament com sigui
possible per part dels consells insulars, i així donar una
sortida a aquests altres tipus de residus que no són
competència dels consells, però que sí creen molts de
problemes als ajuntaments que no saben com és el
tractament més adequat.

Per tant, vull concloure aquí en positiu i expressar la
necessitat d'una major coordinació entre les institucions,
sobretot aquestes d'àmbit supramunicipal. 

Moltes de gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Mauricio Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, como
no podía ser de otra manera, el Grupo Popular también quiere
hacer una intervención en sentido positivo, mucho más cuando
lo que estamos aquí valorando es la política del Gobierno balear
en el tema de residuos sólidos.

Nosotros valoramos positivamente este esfuerzo que se está
haciendo, en primer lugar, porque es una materia muy compleja,
porque hay multitud de administraciones que tienen
responsabilidades de gestión o responsabilidades de otro tipo, de
planificación, por ejemplo, como la que tiene el Gobierno balear
en esta materia. Además, esta complejidad viene añadida por
toda esta legislación que últimamente está apareciendo como la
ley a que todo el mundo ha hecho referencia, de envases y
residuos de envases que, sin lugar a dudas, ha permitido que la
forma de tratamiento de los residuos sólidos se varíe y se
modifique en las administraciones.

El Grupo Popular valora también la seriedad en el trabajo de
la Conselleria de Medio Ambiente, en todas aquellas
modificaciones que se han realizado, sobre todo, a través de la
ley de acompañamiento, la Ley de diversas medidas tributarias
y administrativas, que han permitido solucionar o poner un inicio
de solución a aquellos problema en la gestión diaria que tienen
los consells insulares en la materia de residuos sólidos.

Valoramos también muy positivamente todas las
explicaciones que nos ha dado el conseller sobre los proyectos de
futuro que tiene su conselleria, el Plan sectorial parta la gestión
de residuos de la Comunidad Autónoma, su próxima aparición
y el trabajo que están haciendo en este sentido. El Grupo Popular
cree que se está haciendo un trabajo también importante en
aquellas competencias en las que el Gobierno balear tiene, ..., en
aquellos temas en los que el Gobierno balear tiene competencias,
como pueda ser todo el tema de planificación y el tema de
residuos tóxicos y peligrosos, en los que tiene, sin lugar a dudas,
que controlar la gestión de las empresas productoras de los
mismos. 

Es importante, y yo creo que es lo más importante que
tenemos que recordar y valorar de la gestión que está haciendo
el Gobierno balear, es ese diálogo y ese talante dialogante y de
cooperación que hay en estos momentos con los consells
insulares, con aquéllos que están gobernados por el mismo color
político que el Gobierno balear, y por aquél que no es del mismo
color político, y sin lugar a dudas se está haciendo un trabajo
importante, y fruto de ese trabajo y ese diálogo es todo lo que se
está haciendo en estos momentos con referencia a los envases,
embalajes y con referencia a las modificaciones que van a
permitir que los consells, sobre todo el Consell Insular de
Mallorca pueda poner en marcha medidas que eviten ese colapso
que está teniendo la incineradora de Son Reus.

De todas maneras es muy difícil que yo no me salga en
estos momentos de lo que es una interpelación, no querría
entrar en debate, pero aquí está claro que hay algunos
grupos políticos que sí que entran en debate, y que han
hecho referencia repetidamente a la política del Partido
Popular, de los grupos populares, tanto en este parlamento
como en los consells insulares. Yo creo que nadie puede
poner en duda que el Grupo Popular, tanto en este
parlamento, como el Gobierno balear, gobernado por el
Partido Popular, como el grupo popular en el Consell Insular
de Mallorca y en los otros consells, estamos haciendo un
esfuerzo importantísimo para buscar soluciones, y no como
otros grupos, que no están poniendo el esfuerzo en buscar
soluciones, sino que mantienen posturas iluminadas, que a
mí me parecen muy respetables, pero que, sin lugar a dudas
no van a dar con soluciones de futuro para que nuestros
ciudadanos no vayan a tener dentro de unos pocos meses
problemas de acumulación de residuos en Son Reus y en los
campos de Mallorca.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, primer faré referència, com a preàmbul, perquè em
neg a introduir-ho dins el cos de la intervenció, a una sèrie
-què dic, inexactituds o dois?-, relatius al tema de residus de
l'illa de Mallorca i a la posició d'Esquerra Unida. Sr.
Conseller, el micro ho aguanta tot, però no es pot afirmar a
la vegada que Esquerra Unida és al govern, cosa que no
sabia ningú fins ara, després dir que vostès no són al
Govern, però pressionen, i tal. Siguem seriosos: Esquerra
Unida té una política, no sé si encertada o no, sobre com
s'han de gestionar els residus a l'illa de Mallorca, la vàrem
proposar al Consell Insular quan vàrem entrar el 95, i no va
ser acceptada per la resta de grups, ni pel seu o pel qual
vostè pertany, ni pels altres; i a partir d'aquí, com abans
d'aquest moment, tots els acords que s'han pres al Consell
Insular de Mallorca en matèria de gestió de residus s'hna fet
amb el vot en contra d'Esquerra Unida i amb el vot
favorable del grup al qual forma part el Sr. Conseller, tots
els acords, tots. Per tant, aquí, de facto, amb el tema dels
residus, precisament, hi ha un bloc dins el Consell Insular,
del qual forma part el Partit Popular i l'equip de govern.
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I aquesta idea peregrina d'empaquetar el fems és una idea del
Partit Popular, per cert, és una de les condicions que va posar per
aprovar les tarifes, perquè va dir: "Home, si va a l'abocador, el
fems que sobra i tal, ens llevam aquesta pruïja de la incineració
al cent per cent, per tant, que es posi en bales". A més, a vostès
els anava la mar de bé, perquè aquestes bales realment són un
espantall i els serveixen per fer el seu discurs de com es
gestionen els residus de malament, un discurs que jo compartesc,
però que xoca lleugerament amb el fet que vostès han participat
favorablement a totes les votacions referides a gestió de residus,
a totes, tarifes, quins criteris s'havien de tenir per implementar
altres sistemes com tercera línia o el que sigui, ..., tot això vostès
ho han votat favorablement.

Aclarit aquest doi, vull dir que estic molt d'acord amb tot el
que ha dit el Sr. Conseller, és a dir, el Sr. Conseller a la seva
intervenció ha ratificat al cent per cent la idea que nosaltres
teníem de quina era la política del Govern en matèria de residus.
Efectivament, el Sr. Conseller em diu que aquest patètic article
26 de la llei d'acompanyament del 98, aquesta trista peça
legislativa representa, textualment, la filosofia del Govern en
matèria de residus, mare meva!, és a dir un article on a l'apartat
1 s'esmenten tot el seguit de tractament possibles: "minimització,
sistema de (...), reciclatge, compostatge, incineració o qualsevol
altre tipus de valorització, sense jerarquització, sense
jerarquització", aquesta és la filosofia del Govern. Quan tothom,
instàncies europees estatals jerarquitzen i diuen: "bé, aquest
sistema és el més òptim, després ve aquest, després aquest, ens
hem d'adaptar, circumstàncies, etc.", aquest batiburrillo és la
filosofia del Govern, i efectivament és així, efectivament és així.
I és una cosa que es diu en pla d'autoritat, és a dir, es legalitza,
el que Europa impulsa, el que Espanya impulsa, el que se cerca,
el que s'intenta implementar, què diu el Govern a través d'aquesta
llei?, que s'autoritza, aquí legalitzam, i sembla que tocam amb el
dit en el cel, el que els altres cerquen fer, i això precisament
representa molt bé la filosofia del Govern.

Com la representa el retard clamorós a fer aquesta
legalització del que Europa havia descobert fa un munt d'anys,
retard incomprensible. El Sr. Reus, aquí tenc un retall de premsa,
ho argumentava dient: "No, és que no hem de córrer en
responsabilitats davant els concessionaris de la gestió de residus
...", una cosa complicadíssima i ens espantava a les
compareixences, "ai, que si modificam el Pla director no sé què
farem, indemnitzacions i tal", i això ho han resolt amb aquest
apartat segon que diu que s'hauran d'adaptar per mantenir
l'equilibri financer de les concessions actualment existents?, això
era el que reglava allò que preocupava tant el Sr. Reus? No, el
retard en la modificació del Pla director obeeix a dues coses:
una, que vostès encara no creuen ni comprenen la política
europea en matèria de residus, ni els importa, em fa l'efecte, i
segona que vostès, com molt bé explicava el Sr. Balanzat, tenen
com a objectiu polític deteriorar la gestió dels residus al Consell
Insular de Mallorca, per interessos partidistes.

Ambdues coses s'ajunten, es potencien i són realment tristes,
des del nostre punt de vista. I a partir d'aquí, tot es
desenvolupa d'una manera natural, efectivament vostè es
planteja una modificació -i acab tot d'una, Sr. President-
dels plans també dels residus sòlids urbans, però per què?,
ho ha dit vostè molt clarament, per aplicar la llei d'envasos,
clar, perquè hi ha una normativa estatal i s'han  d'adaptar.
De cap de les maneres no es plantegen una política activa,
una política pròpia per abordar els residus. Aquest pla
director, teòricament global, que afecta aquests residus no
urbans, què ens ha explicat?, que ara està enllestit el plec de
condicions per fer el contracte de l'assistència tècnica que
ha de redactar-ho?, i aquests criteris, de quan són?, aquests
criteris crec que són del juny de l'any passat o d'abans, em
diuen per allà -moltes gràcies, Sr. Alorda, pel soplo-, són
d'abans, estan entrats del mes d'abril, en qualsevol cas. I
vostè ara em diu que tenen redactat el plec de condicions
per fer el contracte del ... Bé, no em contesta, en tot cas,
quan tenen previst acabar-ho, però vaja, ja es veu una
desídia absoluta.

I confirma plenament les meves tesis, aquesta davallada
pressupostària, que vostè justifica, no sé per què dient, "no,
és que els 600 milions eren per a la incineradora", i a mi,
què m'importa que fossin per a la incineradora? El tema és
que als pressuposts de la Comunitat Autònoma hi havia 800
milions en qualitat ambiental, dels quals vostès en
destinaven 600 a la incineradora, el natural és que quan
acaba aquesta necessitat, vostès diguin, "mira, què bé, ara
dispòs de 600 milions en aquest programa per fer reciclatge,
per fer compostatge, per ajudar la recollida selectiva", i
vostès s'ho fumen i ho passen a d'altres conselleries. Això
reflecteix perfectament quina és la seva política, per tant hi
ha un acord clamorós sobre la definició de la seva política,
el que passa és que la seva política, Sr. Conseller, permeti'm
que li ho digui, ni està d'acord amb la política europea en
matèria de residus, ni està d'acord amb la política de medi
ambient, és una política de desídia i de negligència davant
el problema, que no apunta solucions reals i que, a més, té
un contingut partidista en el cas del Consell Insular de
Mallorca, que es tradueix en cuanto peor, mejor.

En qualsevol cas, només dues coses ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, acab tot d'una, Sr. President. Només dues qüestions
que no m'ha contestat i que li havia plantejat a la meva
primera intervenció, que era si el Govern tenia voluntat de
presentar una llei de residus quan la llei bàsica del Congrés
dels Diputats fos aprovada, i quan la pensava dur a aquest
parlament, en referència al moment de l'aprovació per les
Corts Generals. 
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I després, respecte del tema de Formentera, vostè em diu que
enguany serà adobat l'abocador de Formentera, estic content que
sigui així, perquè realment és impresentable, ja veurem el
resultat final de l'operació, però aquest decret era molt ambiciós,
aquest decret que el feren vostès en una jornada d'alegria on
també varen parlar de cotxes elèctrics i coses d'aquestes, diu que
es fomentarà la recollida selectiva i el reciclatge a Formentera,
no sabem per què a la resta de la Comunitat Autònoma, no. Com
està aquest tema?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Tractaré de cenyir-me un poc a les
intervencions que han tengut vostè, però, Sr. Grosske, i els seus
companys de govern del Consell Insular, l'han deixat fer aquesta
intervenció? Jo pensava, fins al darrer moment ho he pensat, que
ho retiraria, ah!, és que vostè m'havia dit que no era membre del
govern, del Consell Insular, però va votar la investidura, no?, la
va votar, i va votar a la presidenta que hi ha actualment ... A mi
m'ho ha d'explicar, perquè com que no conec la seva postura,
expliqui-m'ho un poc, perquè això de ser-hi, però no ser-hi, per
a segons què, sí, i per a segons què, no, a mi sap a què em sona,
Sr. Grosske?, al que li he dit abans, a mercadeo polític, a canviar
temes que són importants que afecten els ciutadans, temes de
gestió, com és el tractament dels residus, per plantejaments
purament i simplement polítics, i això m'espanta, Sr. Grosske.

Miri, no sé si és que no m'ha escoltat quan he fet la primera
part de la intervenció -i començaré pel darrer-, però li he dit i li
repetesc que una vegada que estan fixats els criteris de la llei de
residus d'àmbit nacional, sortirà immediatament aquesta llei de
residus d'àmbit autonòmic, i hi ha fet referència, i he dit que
estàvem fent el plec de condicions.

Clar, després, davant altres intervencions, he sentit fins i tot
parlar de tancar la incineradora de Son Reus, jo no sé què farem
si tancam la incineradora de Son Reus, perquè realment crec que
hi ha tractaments alternatius que en cap cas, en aquest moment
i a mig termini, no puguin suplir el tractament que en aquests
moments es dóna als residus que es produeixen a la nostra
comunitat autònoma. No queda més remei que continuar fent
feina. Jo, certs plantejaments de determinats grups que
difícilment, no vull dir mai, difícilment seran una opció de
govern, em sembla molt bé, perquè no deixen de ser brindis al
sol, però ui té la responsabilitat de Govern, sabem que hem de
donar tractament, que no ens queda més remei que donar
tractament als residus que es produeixen, i aquesta és la situació
real.

Home, com deim en bon mallorquí, sigui dit sense to de
crítica, davant de determinades intervencions: quina barra!,
quina barra! Com es pot dir que hi ha urgència per donar
solucions als problemes reals i que el Govern no fa res, i
que això se'ns digui des de gent que té responsabilitat de
govern dins la institució que en aquest moment du la gestió
dels residus sòlids a Mallorca i que permet que es
produeixin fets com els que s'estan produint, i siguin
precisament ells els que impedeixin que es doni tractament
als residus sòlids? Miri, jo, aquí, ho he agafat perquè ho
tenia, tenc un reportatge fotogràfic de Son Reus que pos a
disposició seva i de qui vulgui, i miri-ho, miri què és el que
es fa en aquests moments i quins són els problemes reals
que hi ha a la nostra comunitat i quin és el tractament que
les institucions que sí tenen responsabilitats a dur endavant
aquesta gestió, no fan. Quina barra, quina barra!, dit en bon
mallorquí.

Miri, les mesures de minimització les ha de prendre qui
té la gestió, una vegada més, a posta li deia jo abans que
com és que li han deixat fer aquesta intervenció?, què és que
volien que em lluís?, que els donàs un poquet de "canya",
com a vostè li agrada dir? Miri, aquí som, aquí som, el
problema és aquest i el tenen vostès dins les seves mans,
vostès i els altres grups que en aquest moment impedeixen,
i em consta, que la voluntat de la gent que té la gestió dels
residus, tracti els residus que hi ha a l'illa de Mallorca així
com toca.

Diu que comparteix amb mi el criteri que s'està fent
mala gestió dels residus des del Consell Insular de Mallorca,
i diu que ho comparteix, i jo li deman, què fa vostè per
solucionar-ho, vostè té poder decisori dins el Consell Insular
de Mallorca, i què fa?, res, posar pals a les rodes, sap que
se'n diu d'això, Sr. Grosske: hipocresia, això es diu
hipocresia.

Miri, no em parli de retalls de premsa, no em parli
d'actuacions, de pronunciaments polítics, jo també en duc de
retalls de premsa, una foto seva, per cert, i és un exemple,
"Esquerra Unida amenaça de bloquejar els pressuposts del
Consell Insular si el pacte no compleix els seus
compromisos", miri, vostè els va posar aquí on són, per tant,
faci qualque cosa, faci qualque cosa; fotos, aquí en té de
fotos, això és Son Reus, això és la institució on a vostè no
li agrada està al Govern, però hi és, perquè vostè va posar a
qui presideix i li dóna suport, hi és, no faci aquest doble joc,
això són els fruits de les seves gestions.
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Miri, per acabar, en tema de residus, en aquesta comunitat el
que necessitam és un poc de coneixement, de seny, de sentit
comú, ja li he dit abans que normalment des del Govern estam
satisfets de la gestió que es du a terme amb els distints consells
insulars de cadascuna de les Illes, li dic amb tots, també amb el
de Mallorca, del que no estam satisfets, en el cas de Mallorca, és
dels resultats, i els resultats no ens agraden perquè hi ha algú -i
li ho repetesc el que he dit abans- que té presoners als que fan la
gestió, si tenguessin un poquet més de responsabilitat política, si
tenguessin un poquet més de consciència respecte dels problemes
que sí afecten directament tots els ciutadans, estic segur aquesta
situació es podria desbloquejar, i sortiria endavant la gestió dels
residus, també, també a l'illa de Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.1) Moció RGE núm. 6237/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a control residències tercera
edat. Derivada del debat de la interpel•lació RGE núm. 5378/97.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència a
la Moció RGE núm. 6237, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a control de residències de la tercera edat,
derivada de la Interpel•lació RGE núm. 5378. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el representant del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Dia 18 de
novembre del 1997 hi va haver el debat d'una interpel•lació en
matèria de residències de tercera edat en aquesta cambra, crec
honestament que es va posar de manifest que les Illes Balears no
disposen d'un nombre de places suficients per a residències de
tercera edat, siguin públiques o privades, que permetin atendre
la demanda, sobretot, sobretot, de persones assistides, de
persones que no es poden valer per elles mateixes, que no poden
estar dins un domicili privat sense sofrir un procés de degradació
i també degradar les persones del seu entorn i que necessiten, de
manera imperativa, ser acollides a una residència amb totes les
condicions que ha de reunir una residència per a persones
assistides a una societat rica, a una societat que disposa de
recursos suficients per donar la deguda assistència a aquest
sector, el més problemàtic de la tercera edat.

Per què hi va haver aquesta interpel•lació? Perquè
evidentment hi havia un problema que no es resolia, un problema
que es va arrossegant des de fa anys i panys. Hi va haver, però,
un problema concret que va donar una dimensió espectacular a
aquesta problemàtica i és el cas de la residència de la tercera edat
denominada Gales, situada al carrer Miquel Rosselló Alemany,
de Cala Major. Efectivament va transcendir pràcticament a tots
els mitjans de comunicació que en aquesta residència, les
persones que hi havien de ser ateses, part d'aquestes persones
eren objecte d'agressions, cops de punys, galtades, coaccions,
fins al punt que, deia el diari Última Hora, de 10 d'octubre del
1997, deia textualment: "Cuando un interno se orinaba en la cama,

en ocasiones se dejaban las sábanas varios días, sin limpiar,
para que escarmentara". Clar, si això passàs a unes
residències a les quals no hi ha manera de controlar-les
legalment, que no es tenen elements legals ni d'inspecció,
seria preocupant, però molt més preocupant és que això
passi i es denunciï, s'hagi de denunciar a través dels mitjans
de comunicació, a una comunitat autònoma que disposa del
Decret de 22 de març del 1991, que regula les condicions i
els requisits mínims per obrir i tenir en funcionament els
centres, serveis i establiments residencials de la tercera edat.
Aquest decret es va fer essent conseller de Sanitat el Sr.
Gabriel Oliver i Capó.

Jo esperava que dins aquesta cambra, durant la
interpel•lació hi hauria sensatesa i hi hauria modèstia i que
s'evitarien, davant aquest fet, determinats triomfalismes.
explicar-nos, com va fer la Sra. Estaràs, que a les Balears hi
havia 43 residències públiques, amb 1.954 places i 43
residències privades amb 1.387 places, total, 46 residències
i 3.341 places, era anomenar, però no resoldre.

Què ens importa que la mitjana espanyola sigui de 2,83
places per a cada 100 majors de 65 anys, i que a Balears
tenguem 3,1 places per 100 majors de 65 anys, si dins
residències teòricament controlades tant en la seva posada
en funcionament com en la seva gestió diària, es donen
casos com el que s'ha denunciat a la residència Gales? Com
és possible que, tenint a dues passes un servei d'inspecció,
una conselleria responsable de la inspecció, surtin amb
aquestes beneitures triomfalistes? Això d'"Espanya va bien
y Baleares también", que ho contin a les persones que
estaven dins la residència Gales, rebien cops de puny, rebien
galtades, coaccions i les deixaven dins el llit compixades
perquè aprenguessin el que era bo. Això hagués estat més
sensat dir: "Senyors, efectivament és una situació que
nosaltres afrontarem; les mesures que prendrem seran
aquestes" però, de triomfalismes, fora, perquè això és una
situació d'una brutalitat i un tercermundisme que fa
realment vergonya.

Jo he vengut aquí amb dos conceptes perfectament clars
que crec que el Parlament, que controla l'acció de govern i,
en aquest cas, l'actuació en matèria de residències de tercera
edat, té absolutament té dret a saber: si el decret és de 1991
i estam en el 1998 i tenim set anys d'actuacions, volem un
balanç, què s'ha inspeccionat, què s'ha trobat, quines
sancions s'han imposat, quines sortides s'han donat a les
residències que no podien ser purament i simplement
tancades, perquè és evident que no basta inspeccionar, és
necessari que els poders públics donin sortida; no
guanyarem res si agafam 20 o 30 persones majors que estan
dins una residència en males condicions i les obligam
purament i simplement a posar-les al carrer. Per tant, volem
-això és el primer de la moció- que se'ns informi, que es
presenti en un termini de 60 dies un informe sobre les
residències de tercera edat existents a Balears i les
inspeccions que s'hi han efectuat i els seus resultats.
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Seria fonamental, creim, que de cada residència s'indiqui el
nombre de places per a vàlids i per a assistits, així com plantilla
de personal, perquè una de les causes de la degradació, sobretot
a les residències privades, és que aquestes residències deriven,
moltes vegades, de la reutilització d'hotelets o pensions que han
perdut la seva funcionalitat turística i que, un bon dia, surten com
a residències de tercera edat, i hi ha una situació de tolerància -
"no tenim alternativa, no podem cobrir amb places públiques el
que fa la privada"- i, per tant, es deixa que aquesta situació es
perpetuï, no s'inspecciona a fons, això és la impressió claríssima
que es té des de fora, i quan passa un desastre com a la residència
Gales de Cala Major, llavors es fan quatre equilibris i es fan
quatre rodes de premsa per intentar justificar una situació
absolutament tercermundista.

Però la part fonamental de la moció és el segon punt. Hi ha en
aquest moment un pla integral de persones majors que, en el mes
de novembre, se'ns va dir que dia 21, dia 21 de novembre del 97,
aquest pla integral aniria a Consell de Govern, es va anunciar
així en els mitjans de comunicació, però aquest pla integral per
a persones majors no està acabat; han passat més de tres mesos
des del dia que s'havia de presentar a Consell de Govern i encara
no està acabat. No és que critiqui que aquest pla s'ajorni si és que
s'hi està fent feina intensament i se cerquen les solucions que
encara no s'han trobat, però, de totes maneres, el pla està
elaborat, hi va intervenir la Sra. Treserra, que és una especialista
en matèria de residències, en matèria de tercera edat a Catalunya,
és una bona professional, però el que falta no és literatura, el que
falta no són pàgines, el Pla integral de persones majors ha agafat
un gruix considerable, però en una visita que vaig fer al director
general d'Acció Social, el Sr. Miquel Àngel Marín, després de
contemplar el totxo damunt la taula li vaig demanar,
senzillament: "miri, al final, totes les estratègies tenen una
pregunta molt simple: això què val?, i, això dóna resposta o no
al problema?", i la veritat és que en aquest moment encara no he
tengut una resposta. 

Creim que l'aspecte més delicat de la tercera edat és,
precisament, aquest tram final de la vida de moltes persones que
es viu en unes condicions realment molt difícils, que no es poden
valer per elles mateixes, que no es poden alimentar pel seu
compte, que no es poden fer netes pel seu compte, que no poden
estar dins un domicili privat sense degradar tot el seu entorn, i
que aquestes persones no admeten esperes, aquestes persones
han de ser duites a una residència i han de ser ateses com una
persona assistida, moltes vegades, pràcticament les 24 hores.
Això, naturalment, té un cost molt gros; una persona vàlida dins
una residència, la Llar d'Ancians de Palma, per exemple, té un
cost de 125.000 pessetes cada mes; una persona assistida té, de
mitjana, un cost de 195.000 pessetes cada mes. Hi ha una tal
multitud d'aquestes persones que no puguin ser ateses per part de
residències públiques?; nosaltres creim que una comunitat
autònoma que és la més rica d'Espanya, que, a més, compta amb
l'avantatge de tenir un territori relativament petit, tot i que
fragmentat en illes, però amb 5.014 quilòmetres quadrats i
767.000 -padró del 96- jo crec que una comunitat que va
pregonant que és la més avançada en matèria econòmica també
hauria de ser la més avançada en matèria social, i que passin
coses com el que passa a la residència Gales ens demostra que la
falta de sensibilitat social dins aquest govern -hi ha el mateix
color polític des del 1983- no està, en aquests moments encara,
afrontant aquesta situació. 

Dins el Pla de residències, dins el Pla integral per a persones
majors hi ha d'haver, necessàriament, un pla de residències
de tercera edat que, en un termini de cinc anys, que crec que
és un termini molt suau, doti la totalitat de places per a
residents assistits que es preveuen raonablement a les Illes
Balears, i que no sigui una cosa que es faci d'aquí a cinc
anys, sinó que es comenci any per any, pressupost darrere
pressupost, començant pel 1998, no fos cosa que quan els
nostres dirigents, començant pel president, ara absent, vagin
fent triomfalismes, surti una informació que al costat del
paper couché de la gran propaganda de "les Illes que volem"
i de que som el país que va millor de tot Espanya, surti que
tenim residències descontrolades allà on s'agradeix,
s'insulta, es coacciona i es deixen dins el llit persones
orinades perquè aprenguin una lliçó com si fos una escola
realment de l'Edat Mitjana. 

En prenguin nota, i esper que votin aquesta moció que
crec que és absolutament raonable. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Grups que vulguin intervenir? Té la
paraula la Sra. Vidal, representant del Grup Mixt.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vull
dir d'entrada que, si no hi ha novetats, s'aprovarà, donarem
el suport a aquesta moció presentada pel Grup Socialista,
però, la veritat, diré al proposant d'aquesta moció que puja
aquí, galteja tot el món i jo crec que el que és intel•ligent,
quan un puja aquí, és que, a les bones, s'intenti convèncer la
gent en positiu perquè donem suport a allò que proposa,
perquè és que galteja a mansalva i després..., mira... Jo crec
que això no és una postura elegant dins una cambra, repetir
la intervenció que es va fer quasi punt per punt quan va
presentar la interpel•lació, que ja hi va haver un debat del
tema, i el que hem d'intentar -i avui jo crec que és correcta
la proposta que ens duu- és anar donant solucions perquè
aquells problemes que varen sorgir aquell dia no es tornin
a repetir i posar tots els mitjans que tenim des d'aquest
parlament perquè això sigui possible.
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Bé, la situació actual, i no entraré ja molt més a fons del que
va ser quan varen fer la interpel•lació, és que, partint de la
realitat, ens trobam que hi ha hagut un accentuat procés
d'envelliment a la població que sempre ha de ser analitzat com
un avanç social, aquest envelliment, i no com un problema.
Segons dades de l'OCD, l'any 2040 l'Estat espanyol passarà a
tenir 3 milions de persones de més de 80 anys, davant les
430.000 que existien l'any 1960. Es veu que s'està arribant a
cotes molt altes d'envelliment i això ha de tenir una repercussió
molt important a la nostra societat.

L'Administració pública ha de cobrir les necessitats d'aquest
col•lectiu i ha de posar al seu abast tota una sèrie de serveis per
millorar la seva qualitat de vida. També és l'Administració la que
ha de marcar les prioritats i ha de planificar en aquest tema. Si bé
és cert que aquests darrers anys les administracions públiques
han fer un esforç considerable per tal de millorar i augmentar les
ajudes a la gent gran, no hem d'oblidar que un dels serveis que té
més mancances i que presenta més demandes és el de les
residències o les places assistides. Aquest és un dels punts que,
segons el meu parer, ha de tenir una prioritat immediata.

També és important destacar el paper de la iniciativa privada.
Hem de reconèixer que els centres privats estan duent a terme un
esforç considerable de professionalització i d'augment de la
qualitat, malgrat encara continuïn essent notícia -com s'ha posat
també en evidència aquí avui- algunes situacions injustificables.
El sector privat, que de les 3.341 places existents a la nostra
comunitat, 1.387 són seves, ha de preparar-se també per fer front,
si cal, a possibles gestions de centres públics que possiblement
en els propers anys es veuran intensificats, tal vegada, amb
possibles convenis amb ajuntaments. 

També s'ha de tenir molt en compte, per donar una resposta
a aquestes necessitats, el que pugui jugar el paper del voluntariat.
És necessària, també, la informació de recursos existents o en
procés de construcció, sempre que tenguem en compte el perfil
dels usuaris a atendre. És també imprescindible fer un seguiment
exhaustiu que ens permeti analitzar de manera crítica la realitat
que tenim per tal de poder-la millorar. És també -com s'ha dit
aquí- d'obligat compliment, el Decret 22/91 que es va aprovar el
7 de març, per tal de fer un seguiment de totes aquestes
residències que estan en funcionament perquè ho facin així com
toca.

A la proposta -i breument un poc he explicat l'exposició
d'aquesta moció- hi ha dos punts a tenir en compte; el primer jo
crec que seria més propi d'una pregunta parlamentària, perquè
sobre les places que tenim a Mallorca, a Menorca i a Eivissa de
residències, hi ha un estudi fet, -jo supòs que el Sr. Pons el
coneix- hi ha una guia de recursos de Mallorca que s'hauria
d'actualitzar, perquè la veritat és que està feta de l'any 94, i a
Menorca i a Eivissa potser també la tenen, no ho sé, però aquesta
guia de recursos és una guia que també ens dóna una resposta,
més o manco, als recursos que existeixen en aquests moments.
Crec que no es pot dir que no a aquest primer apartat, vull dir
que jo crec que estic completament d'acord, el termini de 60 dies
em sembla prudent, però el que també hem de tenir en compte és
que hi ha altres indrets que aquest termini no es compleix tan bé
i es tracta, qualque vegada estam anys a tenir demandes que es
fan, però bé, estic completament d'acord que en aquests 60 dies
es faciliti la documentació que faci falta. 

I pel que fa referència al segon apartat, crec que també
s'ha de dir aquí que ens pensàvem que l'any passat tendríem
en aquest parlament, s'hauria presentat el Pla gerontològic.
Aquest pla gerontològic crec que s'hauria d'haver presentat,
és una eina important de feina, és un document bàsic que ha
de marcar la política sectorial de la gent major a la nostra
comunitat autònoma des d'un desenvolupament normatiu,
planificació i efectes amplis que comportarien tot un ventall
d'ofertes, que podrien ser des d'atenció primària, el que són
residències de dia, programes de prevenció, places
concertades d'habitatges tutelats, places concertades
sobretot d'assistits. Tot aquest ventall de possibilitats jo crec
que seria el que hauria de contemplar ja el Pla gerontològic.
Tenc els meus dubtes sobre si aquest pla gerontològic a la
vegada ha de tenir un pla que contempli això altre; aquí ja
tenc els meus dubtes: jo crec que el que seria necessari i
urgent és poder disposar del Pla gerontològic en el Consell
Insular ja, això crec que seria l'important, perquè si no
farem un pla dins un mateix pla, i jo crec que això no es
correspondria amb el que entenem tots que ha de ser un
marc que abasti totes les possibilitats, des d'una atenció
primària, com he dit, com el que són les places assistides. 

Per tant vull dir al proposant d'aquesta moció que li don
suport a la primera, i a la segona, per ventura les
intervencions que faran de part del partit que dóna suport al
Govern, farà qualque transacció a aquest punt, però crec que
això és el més difícil de dur a terme, un pla dins el propi pla.
Per tant, li dic d'entrada que li donarem suport als dos, però
que veim que això pot ser un element distorsionador quan
s'hagi de contemplar des d'una globalitat del Pla
gerontològic. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vidal, per anticipar-nos una transaccional
que no teníem prevista. Esquerra Unida té la paraula per
intervenir. Gràcies.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
avui debatem aquesta moció presentada pel Grup Socialista
després de la interpel•lació de dia 18 de novembre, i abans
d'analitzar el contingut de la moció hauríem de fer una referència
al fet que un govern balear que va tant per feina, la Sra.
Consellera de Presidència sembla que no és tan feinera o, com a
mínim, que avisa que ho és i després no ho compleix: dia 18 de
novembre ens diu que dia 21 el pla anirà al Consell de Govern,
i avui, dia 3 de març, no sabem quan es presentarà. El Sr. Pons
sap bastants coses d'aquest pla i ens diu que no és un problema
de feina, que realment es fa molta feina, hi ha un bon material;
nosaltres no ho sabíem, però allò que pensam és que s'ha de fer
constar que, evidentment, després que en un debat parlamentari
s'anunciï, es digui ja es té acabat un pla i que passats tres mesos
pràcticament encara no anunciïn ni tan sols una nova data o no
sapiguem quan estarà, demostra una manca..., o com deia el Sr.
Pons, que ho volen fer tan bé, tan bé, que ho van allargant, o
senzillament que és molt més complicat el tema i no es poden
anunciar coses quan no es tenen tancades o, com a mínim,
acabes.

No repetirem tots els arguments que vàrem donar amb motiu
de la interpel•lació sobre la necessitat o l'obligació que les
institucions garanteixin amb dotació suficient les places
residencials, tant les pròpies, per una banda, com les concertades
-si no queda més remei- amb la privada, per cobrir les necessitats
que es tenguin a la població de la tercera edat o de majors. 

Però repassant aquell debat de 18 de novembre, la Sra.
Consellera parla del fet que hi ha una llista d'espera a Balears.
Les dades que ella explicava no sabem si són suficients les 1.900
places públiques i les 1.387 privades; és evident que no poden
ser suficients, perquè encara hi ha una llista d'espera i, per tant,
hi ha més necessitats, però allò que no sabem és si totes les
ampliacions anunciades tant de les residències actuals a càrrec de
l'IBAS com en concert o en tots els pobles, etc., si aquelles
ampliacions són suficients o encara es necessita, en perspectiva,
ampliar aquest nombre de places. Per això donam suport a la
primera part de la moció, perquè parla, perquè especifica que
s'ha de remetre al Parlament un informe sobre les residències
existents a les Illes Balears, les inspeccions que s'han duit a
terme, els resultats i que de cada residència s'indicarà el nombre
de places, tant d'assistits com de vàlids, i la plantilla de personal.
No pensam que sigui motiu d'una resposta amb documentació
escrita, com ha insinuat la Sra. Vidal, sinó que pensam que pot
ser una eina imprescindible i suficient per després poder analitzar
l'apartat del Pla gerontològic que parli de residències amb
perspectives de treball de futur. Evidentment, allò que es demana
en aquesta primera part de la moció no es pot dir que està recollit
en una guia de recursos, perquè el contingut de la informació que
es demana no pot anar a una guia de recursos que es coneix a
nivell públic.

Per altra banda, respecte a la segona part de la moció la
consellera de Presidència es va comprometre en aquest
parlament, en el debat del 18, a presentar el Pla gerontològic
amb terminis, quatre anys, amb pressupostos, amb
compromisos, que es farà un diagnòstic d'allò que hauria de
ser la nostra comunitat en quatre anys per resoldre aquests
problemes gerontològics i, per tant, si això ha quedat
reflectit en el Diari de Sessions i és un compromís ferm i
seriós per part de la consellera de Presidència, pensam que
l'informe de la primera part de la moció serà imprescindible,
com deia abans, i, a la vegada, serà necessari per analitzar
aquest pla. Per tant, la segona part de la moció, quan parla
que el Pla gerontològic... -és molt prudent, perquè ja ni tan
sols posa terminis ni demana que es presentin en dos mesos,
ni en quinze dies, ni tal, sinó que ja ho dóna
intemporàniament, o sigui, elaborat pel Govern- el fet de dir
que inclourà un pla de residències que, en un termini de cinc
anys, dotarà la totalitat de places que es preveuen a les Illes
i aquesta dotació serà iniciada a partir de l'any 98,
evidentment pensam que és igualment imprescindible,
perquè aquest pla integral de les persones majors sigui
realment allò que deia la consellera, un document de
planificació i de perspectives de treball, de perspectives de
polítiques en aquest sentit que plantegi el Govern balear.

Per tant, donam suport a les dues parts d'aquesta moció
i esperam si dins la intervenció del Grup Parlamentari
Popular estaran d'acord amb la Sra. Vidal que es dóna per
fet que s'acceptarà i, sobretot, si ens pot avançar, dins la
seva intervenció, si sap alguna cosa més que el Sr. Pons del
Pla gerontològic, més que res perquè puguem sortir amb una
idea més clara de, més o manco, quan entrarà en el
Parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Té la paraula la portaveu del Grup
Nacionalista.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, vull
lamentar, també, com han fet els altres grups polítics, no
tenir la informació del Pla gerontològic i que no s'hagi
presentat aquí, en el Parlament, però confiam que breument
puguem debatre aquest tema. Durant el debat de la
interpel•lació, des del meu grup, el Nacionalista-PSM, ja
vàrem fer esment a una sèrie de preguntes que ens varen
quedar sense resposta i per això les vàrem reiterar per escrit
sol•licitant la documentació i la informació a la conselleria
competent en aquest tema sobre control de residències de
persones majors, ja que ens preocupen les situacions
d'aparcament de persones majors, de vells, que sembla que
existeixen a algunes d'elles, bàsicament a residències
privades. 
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La majoria d'aquestes demandes queden recollides en el punt
1 de la moció del Grup Socialista a què vostè, Sr. Pons, ja ha fet
referència. L'informe que demana aquest punt, l'informe sobre
residències per a la tercera edat, situació legal, inspeccions que
s'hi han efectuat, resultat d'aquestes inspeccions, que és molt
important, el nombre de places tant de vàlids com d'assistits,
plantilla de personal, formació d'aquest personal, que també
pensam que és important que es plantegi: saber quina formació
té aquest personal de les residències privades, és necessari i bàsic
per conèixer la realitat amb què es trobam en aquest sector. Per
tant, ens sembla un punt clau per poder valorar quina oferta de
places existeix actualment, de quina qualitat són aquestes places,
quina qualitat de servei es dóna, tant dirigides a vàlids com a
persones assistides, quina necessitat hi ha de convertir places de
vàlids en places per a no vàlids, per a assistits, i després de tenir
a l'abast aquestes dades, podrem determinar allò que el Grup
Socialista demana en el punt 2 de la moció que ha defensat vostè,
Sr. Pons.

També pensam que aquesta moció seria necessari que
s'hagués derivat o que es derivi cap a una revisió i modificació
del Decret 22/91, que regula les condicions i requisits de les
residències de persones majors; pensam que és un punt que s'ha
de tenir en compte per fer-hi feina des dels grups parlamentaris
i també des del Govern. 

Es va dir ja, durant el debat de la interpel•lació, i s'ha dit ja
aquí, que manquen places residencials per a assistits i també per
a vàlids a residències de persones majors. En altres debats ja hem
fet esment, el nostre grup, a la necessitat de tenir en compte,
també, altres instruments per oferir i donar a les persones majors:
és molt important tenir en compte els centres de dia, alternatives
a les residències, habitatges tutelats i que les residències puguin
ser només la darrera solució per a la solitud d'aquestes persones.
Però és ver, Sr. Pons, que hem de ser realistes i hem de
reconèixer que aquestes alternatives que he dit abans no abasten
tot el col•lectiu ni solucionen tota la problemàtica d'aquesta gent.
Per tant, votarem a favor del segon punt, també, de la moció, que
vostè ha demanat incloure en el Pla gerontològic aquest pla de
residències per a la tercera edat amb l'objectiu de dotar, en cinc
anys, les places necessàries per a assistits. 

Ara bé, també defensam que sigui l'Administració que ha de
fer possible aquest objectiu que vostè planteja en aquest punt.
Som les administracions que ens hem de responsabilitzar de
cobrir aquestes places i no deixar només en mans privades, en
residències privades, la gestió d'aquests serveis, i així farem
possible, d'alguna manera, garantir l'assistència a persones amb
manca de recursos econòmics o que es puguin trobar en
situacions delicades i no poden assumir, per tant, el cost
econòmic que suposa estar ingressat en una residència. Aquest
element ens preocupa i voldríem que en el Pla gerontològic es
plantejassin actuacions també en aquest sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats; Sr. Pons, vostè no deixa de sorprendre'm, la veritat.
Li he de dir que m'ha estranyat un poc la moció que vostè ha
presentat, sobretot tenint en compte i tornant a revisar el que
vostè va dir a la interpel•lació, i també tenint en compte el
que ha dit vostè avui aquí. Vostè a la interpel•lació va dir
que una interpel•lació és denunciar una situació i exigir
situacions, exigir solucions, perdoni. Llavors deia, va dir en
aquell moment i ha tornat a dir aquí, que la situació de
Balears és una situació de tipus tercermundista, una situació
absolutament impresentable, que sembla mentida que una
comunitat autònoma que s'anuncia com a capdavantera a
nivell de riquesa a tot l'Estat espanyol i que no ens deixar
banyar el nas de saliba per part d'Europa, que estam en una
bona posició, és evident que no pot veure en els seus
mitjans de comunicació, concretament a determinats diaris,
denunciar situacions absolutament tercermundistes. 

També deia que el Decret 22/91 li semblava un bon
decret, que vostè l'avalaria però que el problema és que no
s'aplica degudament, però després resulta que a l'hora de
presentar una moció, és a dir, a l'hora de presentar les
solucions, l'única cosa, que no és que no sigui important,
però l'única cosa que demana és un informe de quina és la
situació i de l'aplicació d'aquest decret. Crec que és un poc
contradictori, Sr. Pons; el més ideal hauria estat que primer
hagués demanat aquesta informació i, segons aquesta
informació, vostè després hagués fet les denúncies
pertinents aquí. Vostè va utilitzar, i ho va dir, uns retalls de
pàgines grogues sortits als diaris, i uns retalls que, amb tots
els respectes, en els mitjans de comunicació varen fer unes
denúncies. Nosaltres ja, en el seu moment, li vàrem dir que
crèiem que vostè havia exagerat la situació, que realment és
cert que no és admissible que passi una sola situació, si és
cert el que passa en aquesta residència, però que
precisament està sub iudice i anem a veure què sortirà
d'aquest problema, però dir que per un tema que ha sortit, o
per una situació o per unes pàgines grogues, vostè diu que
nombroses residències estan en aquesta situació i que estam
en una situació tercermundista, la veritat em sembla que és
un poc exagerat, i crec que ho va fer al revés: ara demana la
documentació; una vegada que se li hagi presentat vostè vol
denunciar, estam totalment d'acord; si vostè considera que
no s'han fet les actuacions pertinents, les inspeccions
pertinents i que aquí hi ha molts de problemes, em sembla
normal, però va començar la casa per davall. Ara demana la
informació però vostè ha estat dient, des d'aquesta tribuna,
que vivim a la nostra comunitat una situació totalment
tercermundista i de Gibraltar per avall, amb la qual cosa em
sembla que ha canviat totalment la situació.

Nosaltres li vàrem dir que crèiem que exagerava el tema
però que, així i tot, l'hi donàvem la raó, que si només un cas
d'aquests ha passat, s'han de prendre les mesures, i per això
instàvem el Govern, li dèiem que era necessari que milloràs
i potenciàs aquest control d'inspecció, i, de fet , el Govern
sí que ha donat una resposta, i ara veim que ja ha
presentat,supòs que vostè ho sap, un projecte de llei de
funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis
socials. És cert que és de serveis socials, però, naturalment,
els serveis que es donen a les persones majors són serveis
socials que també necessiten d'aquesta inspecció i control,
perquè no passi cap cas dels que vostè ha denunciat aquí.
Llavors, el Govern sí que ha donat una resposta a aquest
tema, i l'ha donada ràpidament. 



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 99 / 3 de març del 1998 4337

En qualsevol cas, nosaltres sí que li donarem suport al primer
punt de la moció, perquè creim que és millor que tenguem
aquesta documentació i que treballem i que facem les nostres
propostes sobre aquesta documentació, i no sobre pàgines
grogues o articles dels diaris, i així consideram que s'ha de fer,
hi donam el nostre suport.

Quant al segon punt, no és que la Sra. Vidal tengui una
informació privilegiada per part de la diputada que els parla, el
mateix tema també he comentat a la Sra. Bover, per ventura no
l'he comentat amb vostès, però l'he comentat amb la Sra. Bover,
vull dir que no té cap tipus d'informació privilegiada, com s'ha
volgut dir aquí, la Sra. Vidal.

Quant al segon punt, estam d'acord amb el que és l'epserit i el
fonament que vostè proposa, i entenem la problemàtica que vostè
planteja avui aquí. És a dir, vostè vol que per part del Govern es
doni una solució a les persones, sobretot a les persones assistides,
a les persones que necessiten d'una atenció especialitzada.
Llavors, nosaltres estam d'acord que això s'ha de contemplar en
el Pla gerontològic, i en aquest sentit sí que li donam el nostre
suport, però no estam d'acord amb la manera com vostè ho ha
redactat. Ja ho ha dit també la Sra. Bover, creim que el Pla
gerontològic, això també li varen dir a la interpel•lació que anava
abans d'aquesta, no només ha de contemplar residència,
existeixen altres recursos que creim que són necessaris fomentar.
Si es fomenten a través del Pla gerontològic aquests recursos,
recursos intermedis, recursos d'habitatges tutelats, centres de dia,
serveis d'ajuda a domicili, el tema de voluntariat, com ha dit la
Sra. Vidal, és a dir, tota una sèrie de recursos, llavors es donarà
lloc que a la millor les places de vàlids es puguin reconvertir en
places d'assistits. Per tant, no és necessari fer, com ja també s'ha
comentat aquí, un pla de residències dins el Pla gerontològic.
Estam d'acord amb el seu objectiu, però li proposàvem una altra
redacció, la qual, en certa manera, ja ha dit la Sra. Thomàs, que
és un compromís que ja va sortir, i la proposta seria: "El Pla
gerontològic elaborat pel Govern balear inclourà un diagnòstic
de la situació actual dels recursos i dels serveis per a les persones
majors existents a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, una formulació d'objectius a aconseguir, tant de recursos
de primària com de recursos intermedis i de recursos
institucionals per a vàlids i assistits. Per a la dotació dels
esmentats recursos, s'hi inclourà un estudi de finançament adient
i la corresponsabilitat de les administracions responsables", és a
dir, no hi ha cap intenció d'anar-se'n de la responsabilitat
d'analitzar quins són els recursos, veure  quins terminis i quina
dotació pressupostària s'ha de donar.

És cert, nosaltres també en som conscients, que aquest
Pla gerontològic havia d'haver estat presentat aquí. Estic
contenta que el Sr. Damià Pons hagi dit que no ho criticava,
perquè ell sap perfectament la tasca que s'ha desenvolupat,
és a dir, per ventura els altres grups ho desconeixien, però
el Sr. Pons ho sap, sap què laboriós que és fer un pla,
perquè, a més, té la responsabilitat a una altra institució, sap
què costa fer un pla i que a vegades no es poden complir els
terminis, no perquè no es vulguin complir, sinó perquè a
vegades les coses s'ha de reestructurar, i per veure millor la
feina feta és necessari  prendre's un termini; estic contenta
que el Sr. Pons ho hagi reconegut i així ho tengui en
compte.

És cert, llavors, que el Govern balear ja ha analitzat el
pla, pel que fa al contingut, però realment', per donar
efectes al que eren els compromisos que va adquirir la Sra.
Consellera de Presidència, és necessària una altra revisió
d'aquest pla, per tal de dotar-lo pressupostàriament, això ha
fet que aquest termini que s'havia anunciat no s'hagi
complit, però sí que és cert que ha passat per Consell de
Govern, per tal que s'hi analitzàs el contingut d'aquest totxo
que vostè, Sr. Pons, ha vist, i on ha comprovat que hi ha una
feina realment feta. A més, el Govern balear no s'ha aturat
de fer feina en aquest tema, també en som conscients. Acab
de dir ara que s'ha anunciat un projecte de llei d'inspecció de
serveis socials que millorarà realment el tema de les
inspeccions de les residència o de tots els serveis que
s'ofereixen a les persones. La Sra. Estaràs ja va anunciar
també tota una sèrie d'incrment de places que es fan,
temporals, a La Bonanova, un conveni que es va signar amb
l'Ajuntament de Santa Maria per augmentar-ne les places,
uns habitatges tutelats que s'han posat en marxa a Brotons;
també crec que ja ha sortit al butlletí oficial la dotació de
places per a la inspecció. Vull dir que el Govern balear,
malgrat, per ventura, no poder complir aquests terminis que
es varen anunciar aquí, ha actuat i ha fet actuacions que
segurament ja duen al que és el pla. Per tant, cerc que les
actuacions que s'estan fent són importants, i s'hi va
treballant.

Si m'admet aquesta alternativa que li he proposat, també
hi donaríem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Per una vegada i esper que serveixi de precedent,
una interpel•lació haurà servit perquè s'aprovi una moció
amb dos aspectes importants: saber que s'ha inspeccionat i
quins han estat els resultats de les inspeccions, i no només
exercir una funció purament inspectora, de control, sinó
donar una sortida a un problema que sabem que hi és i del
qual al situació de la residència Gales, per molt que estigui
sub iudice, crec que els fets són durets, ha estat una mostra
que les coses no anaven bé, no anaven bé no només a una
residència privada, perquè el problema és que les
residències privades no s'han de mitificar, són negocis, les
residències privades no ho són, són serveis, i el negoci
exigeix treure'n la màxima rendibilitat, a vegades, a causa
d'això, moltes vegades, hi ha plantilles insuficients...
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Es reutilitzen edificis, moltes vegades, sense les degudes
condicions, perquè no es varen construir simplement i purament
per ser una residència, i una remodelació a fons val moltíssim. A
més a més, aquestes residències privades el que no volen
precisament són persones assistides, perquè costa moltíssim la
seva assistència i quan una de les persones vàlides, que ha entrat
com a vàlida, va cap a convertir-se en una persona assistida,
pràcticament es produeix un procés, moltes vegades, li ho puc
assegurar, jo, com a persona que tenc una responsabilitat dins
una altra institució, he rebut moltes visites de familiars que em
diuen: Vàrem ingressar ma mare, un tio, una tia, o la padrina a tal
residència -te'n donen el nom, una cosa clara-, en aquest moment
hi hem anat, i es troba en una situació d'abandonament. És un cas
típic del que es practica dins centres residencials privats, cosa
que condueix, naturalment que els familiars rescaten aquella
persona i vénen a una institució pública, com vostè sap, el
Consell Insular de Mallorca n'és un cas, té dues residències amb
pràcticament 450 places, i aquestes públiques són les que es van
carregant el pes dels assistits, que suposen sobre 195.000
pessetes de cost, de mitjana, cada mes.

He comès un error durant la meva intervenció, vull rectificar,
he dit que hi havia 23 de privades i 23 de públiques.., he dit que
n'hi havia 43 privades i 43 públiques. Què més voldria jo, n'hi ha
23 privades i 23 públiques. Es veu que jo som de lletres i els
números no són el meu fort.

El Pla gerontològic. El Pla gerontològic ha d'arribar com més
aviat millor, sempre que aquesta celeritat signifiqui que està ben
acabat, i en aquest moment la qüestió fonamental jo crec que
l'han plantejada amb la modificació, amb l'esmena de substitució
que han plantejat en el segon punt de la moció, crec que va per
aquí. El Pla gerontològic ha de fer les previsions necessàries i ha
de fer les quantificacions necessàries, i més encara, ha de
distribuir la responsabilitat institucional, no tota la
responsabilitat institucional és del Govern o dels consells
insulars, sinó que s'hi implica el sector privat, ajuntaments,
Mancomunitat, fins i tot, consells insulars, i naturalment, Govern
balear.

Per tant, jo crec que aquesta moció, amb els dos punts,
ens permetrà conèixer què ha estat, què s'ha inspeccionat i
quins n'han estat els resultat, i tot i que m'ha semblat que
volia descafeïnar una mica el contingut del segon punt, quan
jo plantejava que a partir del 98 s'ha d'incloure dins els
pressuposts la previsió, la formulació que li ha donat
finalment m'ha paregut encertada, i estic content que per
una vegada, i esper que serveixi de precedent, arribem a un
acord, que significarà una millora dins un sector a vegades
tan dramàtic, com és el tema de residències de tercera edat,
sobretot en l'aspecte de persones assistides. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Després de totes les intervencions, i una volta acceptada
aquesta transacció, podem considerar aprovada per
assentiment la moció presentada pel Grup Parlamentari
Socialista? Queda aprovada per assentiment.

IV.- Elecció membre del Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears.

Passam a darrer punt de l'ordre del dia, que és elecció del
membre del Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola. Atesa la baixa voluntària de l'Excma. Sra.
Teresa Riera, procedeix ara nomenar un nou representant al
Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola. La
proposta que fa el Grup Parlamentari Socialista, del qual
correspon aquesta baixa voluntària, és el Sr. Bartomeu
Llinàs i Ferrà.

Es pot donar per acceptat per assentiment de tots els
membres de la cambra? Moltes gràcies.

La cambra ha designat per assentiment el Sr. Bartomeu
Llinàs i Ferrà vocal del Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola. D'aquest fet donarem coneixement al Molt Hble.
Sr. President de la Comunitat Autònoma perquè procedeixi
al seu nomenament.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple del
Parlament núm. 98.

* Pàg. 4303. On diu: LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN
Ha de dir: LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA.
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